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Verantwoording
1

Nadat in het tussen 1952 en 1956 verschenen en sindsdien aangevulde Verzameld
werk van Paul van Ostaijen de resultaten verwerkt zijn van een onderzoek naar 1Deze aanvulling geldt
zijn publikaties en bewaard gebleven handschriften, volgen in deze documentatie nog niet voor het vierde
deel, Kritieken en essays,
alle overige gegevens betreffende zijn werk en leven die tijdens en na dit
uit 1956, waarvan in 1972
onderzoek achterhaald konden worden.
In de eerste plaats zijn dat de brieven van en aan - een enkele keer ook over een aanzienlijk uitgebreide
herdruk in twee delen zal
2
- hem, die hier alle, voor zover toestemming verleend werd, chronologisch in de verschijnen. Van de delen
tekst verwerkt en daarbij integraal en diplomatisch weergegeven zijn. Ten einde Poëzie I en Poëzie II uit
deze brieven ook afzonderlijk te kunnen raadplegen is een aparte inhoudsopgave 1952 verschenen in 1963
betreffende de correspondentie opgenomen. Het is verheugend dat in de loop
en 1965 vermeerderde
van het onderzoek steeds meer eigenaars van de aanvankelijk zeer verspreide herdrukken en van het
brieven deze in de centrale Van Ostaijen-verzameling van het Archief en Museum derde deel, Grotesken en
ander proza, uit 1954
voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen gedeponeerd hebben.
verscheen in 1966 een
In de tweede plaats zijn de schriftelijke en mondelinge herinneringen en
herziene druk.
informaties van tijdgenoten, die sedert 1948 verzameld werden, voor deze uitgave geheel
2
Slechts de brieven van
onderzocht en verwerkt. Ook de rapporten van deze gesprekken en de
Van Ostaijens
toegezonden brieven met gegevens berusten thans in de Van
sanatoriumdokter, L.
Ostaijen-verzameling. Bij de bronvermelding in de tekst worden de namen van
Bérard, aan zijn huisarts,
de zegslieden vermeld. Velen van hen zijn inmiddels overleden, zoals Geert van Edgar Peetermans,
Bruaene, Gaston Burssens, Heinrich Campendonk, E. Clément, Floris Jeswerden op grond van het
medisch beroepsgeheim
niet voor publikatie
vrijgegeven, hoewel de
inhoud wel bekend
gemaakt werd en hier
verwerkt kon worden. Ook
voor één brief aan
Emmeke Clément werd
geen toestemming
verleend, al werd deze wel
ter inzage gegeven, zodat
ook de gegevens hieruit
gebruikt konden worden.

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

9
pers, Oscar Jespers, Paul Joostens, Jos. Léonard, Jozef Muls, P.F.J.W. van Ostaijen,
Jozef Peeters, Martin Premsela, André de Ridder, Geo van Tichelen, Prosper de
Troyer en Paul Verbruggen.
Voorts is gebruik gemaakt van inlichtingen en documenten die door verschillende
instanties als bevolkingsregisters, rijks- en gemeentearchieven, schooladministraties
e.d. verschaft zijn, welke gegevens vooral dienen ter controle, toelichting en
aanvulling op het overige bronnenmateriaal.
Van de literatuur over Van Ostaijens leven en werk is een kaartsysteem aangelegd,
dat in de Van Ostaijen-verzameling wordt bewaard en waaruit men een, van korte
toelichtingen voorziene, keuzelijst achterin aantreft.
Ook werd een onderzoek ingesteld naar het bewaard gebleven iconografisch
materiaal. Dit is zo volledig mogelijk in deze uitgave opgenomen en eveneens in
een afzonderlijke inhoudsopgave vermeld.
Ten slotte heeft het gehele oeuvre van Van Ostaijen als belangrijkste bron voor
de gegevens over zijn ontwikkeling als schrijver gefungeerd. Bij de verwijzing naar
dit werk is gebruik gemaakt van de volgende delen: Verzameld werk / Poëzie,
Music-Hall, Het Sienjaal, De Feesten van Angst en Pijn, derde druk, Den Haag,
Antwerpen, 1965 (aangeduid als VW I), Verzameld werk / Poëzie, Bezette Stad,
Nagelaten Gedichten, derde druk, Den Haag, Antwerpen, 1965 (aangeduid als VW
II), Verzameld werk / Proza, Grotesken en ander Proza, tweede, herziene druk, Den
Haag, Antwerpen, 1966 (aangeduid als VW III) en Verzameld werk / Proza, Kritieken
3
en Essays, [Antwerpen, Den Haag, Amsterdam], 1956 (aangeduid als VW IV ).
3
Al deze gegevens worden hier chronologisch in een doorlopend, zij het per
De verwijzingen naar VW
periode of object onderverdeeld, verslag aangeboden, waardoor ook het onderling IV slaan op de plaats waar
verband als gegeven tot zijn recht komt en de benodigde toelichtingen ter plaatse de citaten te vinden zijn,
konden worden ingevoegd, zodat het geheel zich toch min of meer als een verhaal maar in de spelling van
laat lezen. Volgens de definitie ‘een biografie is het verhaal van een mensenleven’, deze citaten is de in noot
I aangekondigde herdruk
4
waarmee Dresden zijn studie over de structuur van de biografie begint, zou ook van Kritieken en essays
deze documentatie door zijn vorm als een biografie te beschouwen zijn. Dit is
gevolgd.
4
echter slechts ten dele het geval. Indien men nl. de biografie opvat als een op
Dr. S. Dresden, De
het gemeenschappelijk terrein van wetenschap en kunst opgebouwd ‘beeld’,
structuur van de biografie,
waarin een ‘werkelijkheidvan-eens’ door selecteren, arrangeren, interpreteren
Den Haag, Antwerpen,
en evalueren tot een hanteerbare ‘werkelijkheid-van-nu’ wordt gemaakt - zoals
1956, blz. 7.
5
Romein en Dresden doen - dan maakt dit verslag beslist geen aanspraak op de
5
benaming ‘biografie’. Niet dat er enig bezwaar tegen een ‘beeld’ zou bestaan Jan Romein, De
biografie, een inleiding,
ook mij lijkt het de enige mogelijkheid om het verleden te beleven - maar wèl
Amsterdam, 1946.
tegen het voortijdig opbouwen van een beeld als nog geen overzicht van het
beschikbare materiaal verkregen is en er aanwezig materiaal voor een beeld van
straks of van een ander verloren dreigt te gaan, doordat het voor een beeld van nu
of van een bepaald biograaf onbruikbaar lijkt. Dit geldt

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

10
vooral voor de verzamelde getuigenissen van tijdgenoten, die reeds nu ten dele niet
meer achterhaalbaar zijn, maar ook lang niet alle documenten, zoals de nog talrijke
brieven in particulier bezit, zullen toegankelijk blijven indien ze niet gepubliceerd
worden.
6
De ‘moderne biografie’ zoals Romein die opvat, is vooral een psychologische
biografie. Daarnaast is ook een opzet denkbaar die meer bij de fenomenologische 6Romein, De biografie,
7
methode aansluit, waarbij het er, volgens Dresden, ‘niet om gaat de objecten te hoofdstuk III en blz. 136.
verklaren maar te verhelderen.’ In verband met de biografie merkt Dresden hier 7Dresden, De structuur
van de biografie, blz. 147.
verder over op: ‘Voor dit verhelderen, dat een andere en rijkere vorm van
intellectuele benadering is, bestaat alleen de mogelijkheid der nauwkeurige en
uitvoerige beschrijving. Een descriptie, die uitsluitend op de aanwezige concreetheid
van een bepaald object in zijn geheel gericht is, en niet verder gaat dan deze
beschrijving, omdat men meent dat het onmogelijk is verder te gaan. [...] De taak
van de biograaf zou dan liggen in een beschrijving van het leven zoals het eens
geweest is, en geenszins in een verklaring van dit leven, dat trouwens, meer dan
enig ander object, onverklaarbaar is.’
In deze richting nu, is hier welbewust gewerkt. Niet alleen wordt getracht elk
vooropgezet oordeel zoveel mogelijk te onderkennen en te elimineren - welke
instelling trouwens niet alleen tot de fenomenologische benadering behoort, doch
evenzeer in de ‘onbevangenheid’, als eerste der drie door Romein genoemde
8
kenmerken van de moderne biografie , besloten ligt - maar ook is dit verslag erop
gericht, door zo veel mogelijk ‘zu den Sachen selbst’ door te dringen, de objecten, 8Romein, De biografie,
blz. 92-94.
de documenten en andere gegevens zichzelf te laten onthullen of zelf aan het
woord te laten.
9
Dat dit - evenals de ‘ontindividualisering’ voor Van Ostaijen - ‘zoals alle mensewerk
9
een streven’ blijft, is onvermijdelijk. Zo is er b.v. geen selectie toegepast bij het
Zie VW IV, blz. 79 en
127.
afdrukken van de brieven en het weergeven der meegedeelde feiten door
tijdgenoten en is ook àl het werk ter sprake gebracht. Dat echter het latere werk,
door het toenemend aantal specifieke eigenschappen in voorstellingswijze en
techniek, tot een steeds uitvoeriger behandeling heeft geleid, wordt enerzijds wel
door de aard van het materiaal verantwoord, maar het valt anderzijds niet te
ontkennen dat het eigen oordeel over wat specifiek geacht moet worden hierbij ook
steeds sterker mee gaat spreken. In de tweede plaats vereist alleen reeds het
doorgeven van de gegevens in de gekozen vorm een zeker arrangement. Toch is
er b.v. niet naar gestreefd om, ter wille van een evenwichtige opbouw, alle
hoofdstukken een nagenoeg gelijke lengte te geven, maar wordt deze bepaald door
de omvang en de veelzijdigheid van het materiaal in een bepaalde periode. Voorts
is getracht de gegevens zo weinig mogelijk te interpreteren, al bleek anderzijds
soms weer uitvoerig commentaar noodzakelijk om een bepaald document of een
bepaald gegeven op zijn waarde te toetsen of zo informatief mogelijk te doen
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zijn. Ten slotte is ieder waardeoordeel vermeden, in het besef echter dat ook dit,
10
evenals de ‘ideale methodologie’ van Romein niet meer dan een ‘onbereikbaar
10
ideaal’ kan zijn, dat b.v. alleen reeds door de keuze van het onderwerp, maar
Romein, De biografie,
blz. 138.
ook door andere facetten van deze documentatie verloochend wordt.
Hoofdzaak blijft echter de intentie. Evenals in het Verzameld werk alle teksten zo
volledig mogelijk ter beschikking zijn gesteld, die iedere lezer al dan niet tot zijn
teksten kan maken, is het biografisch materiaal hier met een minimum aan selectie,
arrangement, interpretatie en evaluatie ter beschikking gesteld ten einde èn voor
verder onderzoek èn voor ieders persoonlijke beeldvorming een maximum aan
bruikbaarheid te bereiken. In dit geval lijkt mij de winst op te wegen tegen een
eventueel verlies van aanspraak op de titel ‘biografie’ ingevolge de uitspraak van
11
Dresden: ‘Het is een gebrek in de biografie, dat zij veelal niet tot een beeld weet
11
of durft te komen.’ En zelfs al zou de gevolgde methode niet geleid hebben tot
Dresden, De structuur
de beoogde verruiming der mogelijkheden om de lezer een eigen beeld te laten van de biografie, blz. 23.
12
vormen, dan blijven de troostende woorden van Romein nog hun geldigheid
12
behouden: ‘Het schouderophalen over een boek vol feiten en zonder kritiek is
Romein, De biografie,
even goedkoop als onbillijk. Immers had zich intijds ook bij andere ‘erflaters onzer blz. 86.
beschaving’ zulk een dienende geest gemeld, die slechts bewaren en niet al oordelen
wilde, schatten gegevens, die nu voorgoed verloren zijn, zouden ons ter beschikking
staan en de Nederlandse biografie op breder basis hebben kunnen vesten dan
waarop zij nu berust.’
Gerrit Borgers
Bij het letterlijk citeren van één of meer woorden is in deze uitgave gebruik gemaakt
van de tekens ‘ ’. In alle andere gevallen, ook indien binnen een citaat of een
diplomatisch weergegeven tekst aanhalingstekens worden gebruikt, zijn deze
weergegeven door de tekens ‘ ’.
Weglatingen uit een citaat worden aangegeven door [...]. Alle toevoegingen binnen
een citaat worden eveneens tussen vierkante teksthaken geplaatst. Om duidelijk te
maken dat men bij de diplomatische weergave van een tekst niet met drukfouten in
deze uitgave heeft te maken, worden verschrijvingen e.d. tussen vierkante haken
gecorrigeerd. In alle andere gevallen, ook indien binnen een citaat of een
diplomatisch weergegeven tekst ronde of vierkante haken voorkomen, wordt steeds
gebruik gemaakt van ronde haken.

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

12

Geboortehuis van Van Ostaijen, Lange Leemstraat 53, Antwerpen (huidige situatie met
verbouwde winkelruimte).
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I. de familie van ostaijen
1. De familie van vaderszijde
In het jaar 1877 trok een 25-jarige zoon van een koper- en blikslager uit het
Noordbrabantse Steenbergen naar Antwerpen om er als loodgieter zijn geluk te
beproeven. Hij was niet de enige uit deze familie van hoefsmeden, koperslagers en
loodgieters, voor wie de mogelijkheden in Steenbergen kennelijk te beperkt waren
geworden en die naar de grote stad in het Zuiden met zijn ruimere werkgelegenheid
verhuisde.
Voordat Hendrik Pieter van Ostaijen op 29 mei 1877 in het bevolkingsregister van
Steenbergen naar Antwerpen werd uitgeschreven, waren twee van zijn broers in
1875 en 1876 hem reeds voorgegaan en de derde volgde hem zeven jaar later naar
dezelfde stad. Van de acht kinderen uit het gezin bleef maar éen broer - voorlopig
- in zijn geboorteplaats wonen, want de twee anderen en zijn zusje waren reeds
1
voor het vertrek van Hendrik van Ostaijen op jeugdige leeftijd overleden.
Het is niet waarschijnlijk dat een directe bedreiging door armoede de drijfveer 1Zie voor deze en de
volgende gegevens over
van deze uittocht is geweest. De familie behoorde immers al sedert het begin
de familie Van Ostaijen:
van de 19de eeuw tot de gegoede ambachtslieden.
Hendriks overgrootvader van vaderszijde, Cornelis van Ostaijen, een ‘meester bijlage I, blz. 1092-1097.
hoefsmid’, was in 1796 schepen en loco-drossaard van Steenbergen en zijn
2
grootvader was eveneens een hoefsmid, die tegelijkertijd, zoals een achterkleinzoon
zich uit familieverhalen herinnert, ook als veearts optrad. Deze grootvader kreeg 2C.C. van Ostaijen te
Amsterdam, zoon van
zeven kinderen, waaronder drie zonen. De beide
Hendrik Pieters broer
Kornelis Constantinus van
Ostaijen. Medegedeeld in
1959.
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Pieter Floris Jakob van Ostaijen, grootvader van Van Ostaijen.
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Maria Catharina van Ostaijen-Boets, grootmoeder van Van Ostaijen.
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ooms van Hendrik van Ostaijen waren, evenals zijn grootvader, hoefsmid van beroep.
De grootvader van moederszijde, Hendrik Boets, was een zoon van ‘arbeidslieden’
uit het Belgische Hoegaarden bij Tienen in Brabant en had zich in het stadje
Steenbergen gevestigd als broodbakker en korenmolenaar. Deze trouwde met een
meisje van 22 jaar dat met haar ouders in Steenbergen woonde, maar geboortig
was uit het naburige Nieuw-Vossemeer. Haar vader was tuinier en zelf werd zij in
de huwelijksakte ‘arbeidster’ genoemd. Lezen en schrijven konden de beide
echtelieden bij hun huwelijk niet, zoals in de akte vermeld staat, evenmin als de
ouders van de bruid (die van de bruidegom waren niet aanwezig). Toch wordt juist
3
van deze grootmoeder van moederszijde, door een achterkleindochter van haar ,
3
meegedeeld, dat zij zeer welgesteld was en de halve vestinggordel van
D.M. Goossens-Van
Steenbergen in haar bezit heeft gehad. Ook de moeder van Hendrik van Ostaijen, Ostaijen te Bergen op
de oudste der tien kinderen van Hendrik Boets en diens rijke vrouw, moet hierdoor Zoom, dochter van
Hendrik Pieters broer
bemiddeld zijn geweest. Of dit inderdaad het geval was en in welke mate, is
Ferdinand Antonij van
moeilijk vast te stellen, aangezien de herinneringen die de bron van deze
Ostaijen. Medegedeeld in
gegevens zijn, niet op alle punten met de wèl controleerbare feiten
1959.
overeenstemmen. Zo was Hendriks moeder b.v. niet de enige dochter en kan de
erfenis niet overweldigend zijn geweest, doordat haar beide ouders haar hebben
overleefd en slechts één van haar vier zusters en één van haar vijf broers - die
bovendien nog getrouwd was - vóór haar gestorven zijn. Eveneens blijkt uit het
alfabetisch register van het kadaster over 1832-1914, berustend in het
gemeentearchief van Steenbergen, niets van de genoemde ‘halve vestinggordel’,
maar wel van een zekere welstand: de naam van Hendriks grootmoeder komt hierin
niet voor, maar van zijn grootvader Hendrik Boets wordt vermeld dat hij, behalve
een huis in de stad Steenbergen, ook vier percelen hakhout in het Oudland en een
huis met tuin en boomgaard in het Oudland bezat. Later kocht hij nog een molen
met huis en erf aan de Molenweg te Steenbergen, welke molen bekend stond als
‘de Boetse molen’.
Ook de broers van Hendrik van Ostaijens moeder waren allen ambachtslieden,
al was hieronder één halve uitzondering, n.l. oom Kornelis Boets, wiens beroep als
huis- en rijtuigschilder stond opgegeven, maar die - waarschijnlijk echter alleen als
liefhebberij - ook het schilderen als kunst heeft beoefend. Het linker deel van het
altaar in het kerkje van Lepelstraat, een plaatsje tussen Steenbergen en Bergen op
4
Zoom, is door hem beschilderd en toont een tafereel uit een Lourdesbedevaart.
4
Het werk is echter niet door hem voortgezet, doordat hij tegen de pastoor, die
Blijkens een mededeling
van pastoor J.C.A.
een andere tekening wenste, gezegd moet hebben: ‘ik doe het zoals ìk het wil’
5
Uytdewilligen op 22 juli
en aldus met zijn opdrachtgever in conflict kwam.
1969 is het altaarstuk niet
Ondanks deze enkelvoudige en incidentele artistieke belangstelling blijken
meer in de kerk van
door de familieleden van Hendrik van Ostaijen, noch van vaders-, noch van

Lepelstraat aanwezig. De
reeds lange tijd geleden
gesloopte
altaarschilderingen bleken
bij navraag niet bewaard
gebleven.
5
Medegedeeld door mevr.
Goossens-Van Ostaijen in
1959.
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moederszijde artistieke, intellectuele, geestelijke, ambtelijke of militaire beroepen
te zijn uitgeoefend. Evenmin waren er familieleden onder, die, behalve in hun
opleidingsjaren, in loondienst werkzaam waren. Allen oefenden een handwerk als
zelfstandig beroep uit en er zijn aanwijzingen dat zij daarbij een zekere welstand
hadden bereikt, zodat het zeer onwaarschijnlijk wordt dat Hendrik van Ostaijen en
zijn broers uit financiële noodzaak zijn weggetrokken.
Het ligt eerder voor de hand dat ondernemingslust, gecombineerd met een drang
om zo spoedig mogelijk op eigen benen te staan, de gebroeders Van Ostaijen naar
ruimere mogelijkheden deed zoeken. Deze ondernemingslust was een mengsel
van de behoefte om handelend op te treden en om zich van anderen te
onderscheiden.
Die behoefte aan activiteit had Hendrik van Ostaijen en zijn broers volgens de
familieverhalen beslist niet van moederskant, want ‘de Boetsen waren ‘filosofen’
met een gemiddeld gewicht boven de 100 kilo en te lui om door prestaties op te
6
vallen’. Als ‘filosofen’ en met een broer die er artistieke aspiraties op na hield weken
6
zij dus wel af, maar mogelijk had de grotere welstand hen wat minder actief
Medegedeeld door mevr.
Goossens-Van Ostaijen
gemaakt.
De combinatie van dadendrang en behoefte zich te onderscheiden was wèl in en haar broer P.F.J.W.
van Ostaijen in 1959.
de familie van vaderszijde aanwezig en vooral bij de vader zelf, Pieter Floris
Jakob van Ostaijen. Deze dreef in Steenbergen, waar hij zoals gezegd koper- en
blikslager was, maar ook loodgieter, een winkel in huishoudelijke artikelen. Hij was
zeer ondernemend en besteedde altijd - evenals zijn vrouw trouwens - zeer veel
zorg aan zijn uiterlijk. Dikwijls was hij gekleed in lichtgrijs jacquet met half-hoge hoed
en hij werd algemeen als een ‘excentriek’ man beschouwd. Hij was ook reeds een
voorbereider van de trek naar het Zuiden, in die zin, dat hij een diligence-dienst op
7
Antwerpen onderhield. Volgens een kleinzoon van hem was hij dan ook
diligence-koetsier op Antwerpen, waarbij een zoon, een jongere broer van Hendrik, 7C.C. van Ostaijen, zie
noot 2.
hem assisteerde, die later in Antwerpen - zonder veel succes overigens - dit
8
beroep als aapjeskoetsier voortzette. Een kleindochter echter meent dat het met
deze diligence-dienst meer om een grap met wat vrienden ging en het nooit een 8D.M. Goossens-Van
Ostaijen, zie noot 3.
serieuze onderneming is geweest. Maar, serieus of niet, de diligence-tochten
tussen Steenbergen en Antwerpen heeft hij ondernomen.
Mede door dit reeds bestaande contact met de Sinjorenstad is het verklaarbaar
dat de zonen naar het Zuiden trokken en niet b.v. naar het hemelsbreed even ver
verwijderde Rotterdam, dat zich in die tijd ook sterk uitbreidde en, vooral tijdens de
agrarische depressie van die tijd, een grote aantrekkingskracht op Noord-Brabant
uitoefende. Maar de weg naar het noorden over de grote rivieren was langer en hun
niet vertrouwd en bovendien was Rotterdam voor het katholieke gezin veel meer
een ‘andere wereld’ dan het in dit opzicht meer verwante Antwerpen. En
mogelijkheden bood Antwerpen
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genoeg, waar voortdurend werd bijgebouwd en waar b.v. in 1874 met de aanleg
van een waterleiding voor de stad vanuit de Nete was begonnen. Deze waterleiding
zou in 1881 voltooid zijn, in hetzelfde jaar waarin ook een akkoord tot stand kwam
tussen het bisdom en de bouwmaatschappij Société de l'Est over het stichten van
de St. Norbertusparochie, waartoe het nieuwe Oostkwartier, dat voor de middenstand
9
en de hogere burgerij gebouwd werd, zou gaan behoren.
9

2. De familie van moederszijde

Zie: Floris Prims,
Geschiedenis van
Antwerpen, deel X, 3e
boek, Antwerpen, 1949,
blz. 67-68 en 139.

Hendrik Pieter van Ostaijen kwam, ter voltooiing van zijn opleiding als loodgieter,
te Antwerpen eerst in dienst bij de loodgieterij van Van Zeeland, achter de Vlaamse
1
Comedie. In 1880 stond hij als loodgietersgast ingeschreven op het adres
1
Zilversmidstraat 2, vlak bij het stadhuis aan de Grote Markt. Daarna trok hij uit
Medegedeeld door mevr.
2
Goossens-Van
Ostaijen.
de oude stad naar de Loosstraat 4, waar hij bij een neef kwam te wonen, Hendrik
De
Vlaamse
Comedie,
Jan Boets, een zoon van de reeds genoemde Kornelis en, evenals zijn vader,
later de Huurschouwburg
huisschilder van beroep.
genoemd, stond op de
In deze tijd maakte Hendrik kennis met Maria Catharina Engelen, waarmee hij
hoek van de Italiëlei en de
in 1882 in het huwelijk trad. Volgens een dochter van Maria's jongste zuster
St. Jacobsmarkt. Het
3
Hubertina, had de kennismaking plaats doordat hij als loodgieter kwam te werken adresboek van de Frères
bij een zekere Pecher, een weduwnaar uit een Antwerpse notabelenfamilie. Het Ratinckx vermeldt in 1882
een loodgieter Van
huishouden werd daar verzorgd door Maria, die ongeveer een jaar jonger was
Zeeland aan de daar
dan Hendrik. Later was ook haar jongste zusje Hubertina daar in dienst, die
dichtbij gelegen
dezelfde leeftijd had als de dochter des huizes en tot taak kreeg voor haar te
nr. 6.
zorgen. Deze overgeleverde familieverhalen zijn evenmin geheel betrouwbaar, Teniersplaats
2
Sedert 10 november
zoals blijkt uit het feit dat er bij vermeld wordt hoe Maria later vol trots vertelde
1934 gewijzigd in Van
dat zij bij Pecher nog voor de ‘buitengegooide keizer’ van Brazilië had gekookt.
Schoonhovenstraat.
Nu was keizer Pedro II pas eind 1889 ‘buitengegooid’ en naar Parijs getrokken,
3
Anna Maria
toen Maria dus al ruim zeven jaar getrouwd was. Het is echter ook mogelijk dat
Dinsart-Senden, thans
zij in de eerste tijd van haar huwelijk nog bij dergelijke gelegenheden te hulp
wonend te Brussel.
geroepen werd. Maar hoe het ook zij, in ieder geval was Maria, toen zij Hendrik Medegedeeld in 1961.
leerde kennen, in betrekking te Antwerpen, zoals ook blijkt uit de huwelijksakte,
waarin zij als ‘dienstmeid’ en wonende in de Lange Leemstraat 76, staat vermeld.
Maria en haar zusje waren afkomstig uit het Belgisch-Limburgse dorpje Rekem,
in het Maasland aan de Zuid-Willemsvaart gelegen. Hun vader en hun beide
grootvaders waren daar ‘landbouwers’ volgens de akten, afkomstig uit een geslacht
dat grotendeels reeds vòòr de vijftiende eeuw in Rekem was gevestigd en steeds
4
tot de ‘beste families, na de bedienden van het graafschap’ had behoord .
4

Medegedeeld door Pater
R. Verbois te Rekem. De
betovergrootvader, Jan
Engelen, was in de
tweede helft van de
achttiende eeuw schepen
van het naburige
Neerharen.
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Hun moeder was in het kraambed, tegelijk met haar zevende kind, gestorven toen
Maria haast acht en Hubertina nog geen anderhalf jaar oud was. Twee jaar eerder
waren ook twee zusjes, een tweeling van nog geen jaar oud, overleden. Hun vader
hertrouwde drie jaar na de dood van zijn vrouw met de weduwe van zijn broer,
5
eveneens een landbouwer, die een jaar tevoren was overleden.
Al voor haar 22ste jaar was Maria dienstmeisje in haar geboorteplaats. Op 29 5Zie bijlage I, blz. 1095.
maart 1875 werd zij uitgeschreven naar het naburige Uikhoven aan de Maas en
zij ging vervolgens naar Luik, waar zij hulp in de huishouding werd bij een nicht van
haar tweede moeder. Na korte tijd ook nog in Maastricht te hebben gediend kwam
6
ze ten slotte naar Antwerpen.
6

3. Het gezin Van Ostaijen

Medegedeeld door mevr.
Dinsart-Senden in 1961.

Het huwelijk van Hendrik van Ostaijen met Maria Engelen werd op 9 februari 1882
voltrokken in aanwezigheid van de ouders van de bruidegom; de vader van Maria
had zijn toestemming schriftelijk gegeven. Vier weken voordien had Hendrik van
Ostaijen, waarschijnlijk met steun van zijn vader, zich als zelfstandig loodgieter
gevestigd in de Florisstraat 32. De plaats die hij voor zijn winkel en werkplaats
gekozen had, was gunstig gelegen in de toenmalige 6de Wijk, een ‘élitewijk’ in de
ogen van de familieleden, aan de kant waar de stad zich in die dagen het sterkst
uitbreidde. De tijd was echter minder gunstig: van 1882 tot 1886 heerste er een
1
economische malaise in de stad , die ook de groei van het loodgietersbedrijf
1
ongunstig beïnvloed zal hebben.
Zie: Floris Prims,
Op 28 december 1882 werd het eerste kind van Hendrik van Ostaijen en zijn Geschiedenis van
vrouw Maria geboren, een dochter, die de naam Hubertina Frederica kreeg. Twee Antwerpen, deel X, 2e
boek, Antwerpen, 1949,
jaar later, op 29 oktober 1884, volgde een zoon, Petrus Florentius Wilhelmus.
Of de verhuizing, ingeschreven op 25 maart 1885, naar de nabij gelegen, maar blz. 67.
drukkere Lange Leemstraat 117, een poging is geweest om de moeizaam zich
ontwikkelende zaken beter op gang te brengen, is niet bekend. Aan het eind van
ditzelfde jaar 1885, op 26 november, werd het gezin met een drieling uitgebreid,
twee zoons (Henricus Maria Josephus en Josephus Franciscus) en een dochter
(Virginia Maria Carolina). Drie dagen later stierf echter het meisje en kort daarop,
8 december, ook de beide jongens. Na de dood van de drieling kwam de
2
loodgieterszaak beter tot ontwikkeling. De familieleden brengen deze twee feiten
2
met elkaar in verband: het getroffen gezin zou steun ontvangen hebben van de
Mevr. Goossens-Van
parochie in de vorm van klanten. Maar juist in deze tijd kwam ook een einde aan Ostaijen en C.C. van
Ostaijen.
de malaise, wat waarschijnlijk van nog grotere invloed op deze ontwikkeling is
geweest.
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Op 18 mei 1886 stierf Hendrik van Ostaijens moeder in Steenbergen. Hij nodigde
toen zijn haast 65-jarige vader uit om bij hem in Antwerpen te komen wonen. Het
is niet verwonderlijk - zeker niet bij een plichtsgetrouw man als Hendrik van Ostaijen
- dat hij als oudste zoon de verzorging van zijn alleen achtergebleven vader op zich
3
nam. Maar de kinderen van twee broers van Hendrik herinneren zich dat in de
3
familie het verhaal ging, dat deze uitnodiging ook ter wille van het geldelijk
Zie noot 2.
voordeel gedaan werd. Hendrik zou zijn vader de raad gegeven hebben alles
aan kant te doen en naar hem te komen. Zijn vader zou, behalve over sieraden en
4
andere waardevolle goederen, over anderhalve ton in geld hebben beschikt , welk
4
kapitaal na 16 jaar inwonen verdwenen was - daarna moest de vader bij een
Blijkens het alfabetisch
andere zoon intrekken. Aan de ene kant is het mogelijk dat Hendrik van Ostaijen register van het kadaster
over 1832-1914 van
in hoge mate en voortdurend op uitbreiding van zijn bezit gericht was - er zijn
geen aanwijzingen van het tegendeel -, aan de andere kant moeten deze verhalen Steenbergen bezat
genomen worden voor wat zij zijn: veronderstellingen over een man die in korte Hendriks vader, Pieter
Floris Jakob, aan
tijd een zeker fortuin maakte en daarbij bijzonder gesloten was, niet alleen
onroerende goederen tot
tegenover vreemden, maar ook tegenover de familieleden die hij niet regelmatig
2
zag. Hendrik en zijn vrouw golden als ‘lelijke mensen’ voor deze familieleden en 1877 een schuur (60 m )
2
en ee n erf (105 m ) op de
de veronderstellingen zullen hierdoor niet gunstiger gekleurd zijn geworden.
Op dezelfde dag als de vader, op 4 augustus 1886, werd ook Hendriks broer, z.g. Ruiterstallen binnen
de stadsvesten en daarna
Jan Hendrik, voor de tweede maal naar Antwerpen uitgeschreven. Ook op
2
een huis met erf (215 m )
19-jarige leeftijd moet deze volgens het bevolkingsregister van Steenbergen al
aan de Kerkstraat, thans
enige tijd in Antwerpen gewoond hebben, maar ditmaal vestigde hij zich er
definitief. Hoewel vader en zoon dus waarschijnlijk gelijk naar Antwerpen trokken, Kerkstraat 4.
kwam de laatste niet bij zijn broer te wonen.
Hendrik van Ostaijen verplaatste zijn zaak omstreeks maart 1887 voor de tweede
maal, dit keer naar de Jacob Jordaensstraat 120, een straat die de Lange Leemstraat
met de Loosplaats verbindt en dus weer dicht bij zijn vorige woningen was gelegen.
In het bevolkingsregister werd de familie Van Ostaijen op 15 maart naar het nieuwe
adres overgeschreven, maar de verhuizing moet eerder plaats gehad hebben. Op
13 maart werd namelijk een zoon, Constantius Henricus Joannes, geboren en
volgens de geboorteakte vond dit in de Jordaensstraat 120 plaats.
Weer zeven jaar later volgde de derde verhuizing van het gezin, naar het adres
waar het de langste tijd - 19 jaar - zou blijven wonen: op 8 februari 1894 vestigde
Hendrik van Ostaijen zich weer in de Lange Leemstraat, ditmaal op nummer 47,
vernummerd in de tijd dat de Van Ostaijens er woonden tot 45 en sedert 1920 tot
53.
In dit huis werd, nadat er in negen jaar geen gezinsuitbreiding was geweest, op
22 februari 1896, des avonds om half elf, het laatste der zeven kinderen geboren,
Leopoldus Andreas van Ostaijen.
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II. het ouderlijk huis, 1896-1907
1. Eerste levensjaren
‘Ik ben geboren. Dit moet worden aangenomen, alhoewel een absoluut-objektief
1
bewijs niet is voor te brengen.’ Aldus Paul van Ostaijen in zijn Zelfbiografie. De
1
bewijzen voor de gebeurtenissen in zijn vroegste jeugd zijn ook niet makkelijk
VW IV, blz. 5.
‘voor te brengen’, want voor de eerste levensfaze van Paul van Ostaijen is men
2
aangewezen op familieherinneringen. Ten dele komen deze van een dochter van
2
Pauls oom en tante die tot 1926 in Steenbergen waren blijven wonen - dus van
D.M. Goossens-Van
3
Ostaijen.
grote afstand -, ten dele van de dochter van zijn tante Hubertina, de reeds
3
genoemde jongere zuster van zijn moeder.
A.M. Dinsart-Senden.
Deze laatste kwam, met haar dochter, in die tijd geregeld bij haar zuster en
zwager aan huis, toen ze zelf een groentezaak in de Paleisstraat, niet ver van de
4
Lange Leemstraat, dreef.
Naar in de ‘verre’ tak van de familie verhaald werd, moest bij de geboorte van 4Hubertina Engelen was
in 1884 met de
Paul de moeder een min hebben. Als reden gold de grote drukte in de zaak en
het huishouden, maar ook het feit dat dit chic stond speelde hierbij een grote rol. Nederlander Jos. Senden
getrouwd. Vier jaar later,
Later werd Paul door de min meegenomen naar een boerderijtje bij Oude God
anderhalve maand voor de
5
aan de rand van Antwerpen. Pauls tante uit Steenbergen moet toen de raad aan
geboorte van haar tweede
zijn moeder gegeven hebben: ‘haal hem terug, want hij krijgt meer water dan wat kind, Anna Maria, is haar
anders.’
echtgenoot overleden. Zie
Mogelijk is dit verhaal een vervorming, mogelijk ook een aanvulling van de
bijlage I, blz. 1096.
6
meer ‘nabije’ herinnering van Pauls nicht uit de groentewinkel: toen Paul enkele 5Elisabet van
Ostaijen-Meeuwissen, de
maanden oud was werd hij in Rekem ondergebracht bij verre familievrouw van Ferdinand
Antonij van Ostaijen.
6
Zie noot 3.
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leden - niet bij zijn grootvader - waar ook zijn nichtje, die toen zeven jaar was,
logeerde. Hij was niet sterk en zijn ouders hadden hem, met het oog op de betere
7
lucht, naar het Maasland gebracht, waar hij overigens slechts korte tijd is gebleven.
7
Wat het spoorwegongeluk op tweejarige leeftijd betreft, dat Van Ostaijen
Ook daarna heeft Van
Ostaijen
nog een keer in
eveneens in zijn Zelfbiografie rapporteert (maar hij schreef ook: ‘De Nederlandse
8
Vucht
bij
Rekem
ernst die krijgen wij nooit te pakken’ ): niemand van de familie weet zich hiervan
gelogeerd,
zie blz. 55-58.
iets te herinneren. Voorlopig moet dus de mogelijkheid worden opengehouden
8
VW IV, blz. 374.
die Van Ostaijen daarbij zelf al oppert: ‘Is zij misschien enkel lokalisatie van een
vroegrijpe wil tot ontsporen’?
Hoewel de verhalen over zijn prilste jeugd de indruk geven dat Paul begonnen is
met een vrij zwakke gezondheid, kan evengoed een tijdelijke inzinking van zijn
moeder na de geboorte de oorzaak zijn geweest dat de baby zo ver of wat minder
ver op reis werd gestuurd. In ieder geval herinnert zijn nicht uit de Paleisstraat zich,
dat zij hem dikwijls heeft zien spelen in de gang tussen het atelier en de hof van
zijn ouderlijk huis en dat hij daarbij ‘riep en liep’ en erg levendig was.
Hij groeide op temidden van ouderen. Totdat hij naar de lagere school moest,
woonde zijn grootvader bij hen in huis. Deze had een geitewagentje, waarmee hij
9
met de kinderen naar het park trok. Op 29 oktober 1902 - hij was toen 81 jaar 9
verhuisde hij naar Pauls oom Louis in de Florisstraat en in januari van het jaar
Medegedeeld door mevr.
Dinsart-Senden in 1961.
daarop met deze naar de Paleisstraat, waar hij 12 februari 1907 overleed.

2. Pauls vader
Pauls vader was een stug, conservatief en vormelijk man. Op allen die hem niet
goed bekend waren, maakte hij een ongenaakbare indruk. Dit gold ook voor de
1
speelkameraden van Paul. Jos. Léonard herinnerde zich dat hij en de andere
vriendjes van Paul nooit verder mochten komen dan de winkel en Pauls vader
maakte op hem de indruk van een stille drinker, nooit dronken weliswaar, maar
steeds onder de invloed en daardoor onbereikbaar. En toen eens twee kinderen
2
van zijn broer Kornelis - het zijn de herinneringen van één van deze kinderen en
het gebeurde kort na de eerste wereldoorlog - hem na lange tijd uit Amsterdam
kwamen opzoeken, werden zij eerst door Pauls moeder aan de deur verwelkomd.
Even later kwam vader Van Ostaijen te voorschijn en nam zijn gasten meteen
mee naar een nabij gelegen café zonder dat zij een voet in zijn huis gezet hadden.
Maar achteraf had vader Van Ostaijen aan zijn broer Louis, waar hij wèl vertrouwd
mee was en die bij het ‘bezoek’ aanwezig was geweest, toevertrouwd dat hij blij
was de twee kinderen gezien te hebben.
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Mondelinge mededeling,
1956.

2

C.C. van Ostaijen, zoon
van de in 1901 te
Amsterdam overleden
broer Kornelis
Constantinus.
Medegedeeld in 1959.
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Vader Van Ostaijen.
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In tegenstelling tot de indruk naar buiten, zal zijn stugheid dan ook meer defensief
dan agressief, eerder onzekerheid dan geldingsdrang geweest zijn en voornamelijk
berust hebben op een grote terughoudendheid in het tonen van zijn emoties. Heel
3
typerend hiervoor is de beschrijving die Van Ostaijen van hem geeft in De jongen ,
3
als hij na de dood van zijn oudste zoon de aankondiging heeft geschreven dat
Paul van Ostaijen, Het
zijn zaak op de dag van de begrafenis gesloten zal zijn: ‘Iedereen die het geschrift landhuis in het dorp en De
jongen, twee hoofdstukken
van de vader kende wist dat hij zich, in de eerste overstelpende droefenis van
van een onvoltooide
het verscheiden, samengevat had dit kaartje te schrijven.’ In vertrouwde kring
autobiografische roman.
was deze stugheid natuurlijk minder en bleek hij gevoel voor een droog soort
Uitgegeven en ingeleid
4
humor te bezitten, men zie b.v. de familiefoto's waar hij allerminst de indruk van door Gerrit Borgers.
ongenaakbaar man maakt. Maar deze vertrouwde kring was waarschijnlijk nooit Achter het Boek, jg. 9, nr.
erg groot en reikte niet ver buiten het eigen gezin. Aanvankelijk zochten de vier 2, 's-Gravenhage, 1971.
broers in Antwerpen elkaar regelmatig op, dronken tezamen en maakten ook
(Verschijnt zomer 1971.
5
Achterin deze uitgave
van tijd tot tijd ruzie. Later bleef hiervan alleen oom Louis nog over, een klein,
worden van alle
gezet bultenaartje, dat ‘jenever als water dronk’ en boeiende verhalen kon
verwijzingen in de hier
6
vertellen. Maar toch ook in deze kleine kring, waartoe behalve oom Louis en de volgende noten de daarbij
zuster van zijn vrouw misschien nog enkele anderen behoord hebben, bleef hij
behorende
moeilijk bereikbaar en handhaafde hij zijn strenge vormelijkheid. Dit schild van
bladzijdenummers
vormelijkheid maakte van hem een deftig burgerman. Hij was, zeggen de
opgegeven).
4
familieleden, een ‘heer’, net als grootvader Van Ostaijen, maar niet excentriek
Medegedeeld door de
als deze, integendeel. Ook binnen het gezin bleef hij dezelfde. Met de regelmaat zoon van Pauls zuster
Hubertina, H. Goris, die
van de klok stond hij 's morgens vroeg op en ging 's avonds vroeg naar bed.
Zondags verscheen hij in 't zwart aan het diner en zijn kinderen leerden al vroeg later geruime tijd bij zijn
grootvader inwoonde.
bij het schoenen poetsen dat ‘de hielen even goed moesten glimmen als de
5
7
Medegedeeld door C.C.
neuzen’. Even plechtig en fors als zijn uiterlijk moet ook zijn stem geweest zijn,
van Ostaijen in 1959.
‘De vader las soms luid uit het dagblad. Zijn stem had de psalmgolving van een 6
Medegedeeld door H.
hogepriester. Doch als het volk ver van de hogepriester stonden dan de kinderen
Goris.
ver van de vader. Enkel de moeder luisterde gedwee als zij sinds jaren deed.’
7
Medegedeeld door H.
8
Aldus Paul van Ostaijen in Het landhuis in het dorp en even verder: ‘De vader
Goris.
8
gaat het eerst ter rust; na schaarse, maar zware woorden. De kinderen blijven
Paul van Ostaijen, Het
met de moeder.’ Als zakenman zal hij een hard èn volhardend onderhandelaar
landhuis in het dorp en De
zijn geweest. Zijn activiteiten breidden zich in de jeugd van Paul al verder uit dan jongen, 's-Gravenhage,
het loodgietersbedrijf: hij kocht en verkocht ook huizen en speculeerde in grond. 1971,
Bij de familie ging zelfs het gerucht dat hij 48 uur in het bezit van het Rubenshuis
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geweest zou zijn, voordat dit door de stad werd aangekocht. In de winkel en de
werkplaats verscheen hij zelden meer en zijn bedrijf liet hij over aan de knechts,
die in hem geen soepele baas gehad zullen hebben. Hij schijnt goede vakmensen
in dienst te hebben gehad, maar dat zij trouw bij hem in dienst bléven was vooral
aan de moeder te danken, die hun regelmatig fooien gaf. Zijn meesterknecht,
Josephus Goris, kreeg een verhouding
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Medegedeeld door H.
Goris. Blijkens een brief
d.d. 29 juli 1969 van Dr. J.
van Roey, stadsarchivaris
van Antwerpen, is dit
uitgesloten: ‘Het
Rubenshuis werd in 1763
aangekocht door Ridder
K.N.J. de Bosschaert. Na
de Franse revolutie in
1798 werd het opgeist
door de staat, maar na de
Franse bezetting komt het
terug in het bezit van de
familie De Bosschaert, die
het in 1937 aan de stad
verkoopt.’
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Door Van Ostaijen genomen familieportret. Zittend v.l.n.r.: Hubertina, vader, moeder en
tante Hubertina Senden-Engelen. Staand v.l.n.r.: Stan, nichtje Anna Marie Senden en
Pieter-Floris.

met Pauls zuster, Hubertina. Hiertegen had vader Van Ostaijen op grond van het
10
standsverschil aanvankelijk grote bezwaren. Maar ook in dit geval bleek dat zijn
stroefheid geen tirannieke vormen aannam, want met steun van de moeder, die 10Medegedeeld door
zeer op Goris gesteld was, kreeg de dochter ten slotte toch zijn toestemming tot mevr. Dinsart-Senden in
1961.
het huwelijk, dat op 17 december 1906 gesloten werd.

3. Pauls moeder
De moeder van Paul accepteerde het gedrag van haar man volkomen, zoals al
enigszins uit het citaat over het voorlezen van de krant is gebleken. Dit accepteren
was echter geen onderwerping of berusting, maar kwam voort uit een grote mate
van overeenstemming in hun opvattingen. In vele opzichten ging zij zelfs verder
dan haar man. Van de streng katholieke ouders was zij ongetwijfeld de strengste
en iedere ochtend om 6 uur ging zij naar de mis, wat de vader slechts bij uitzondering
1
deed. Op de familiefoto's - al kan dit natuurlijk toevallig zijn - is het gezicht van de
1
moeder ook veel strenger dan dat van vader Van Ostaijen. Ondanks dit alles
Medegedeeld door mevr.
Dinsart-Senden in 1961.
behield echter haar man het overwicht in het gezin door zijn sterkere en meer
ontwikkelde persoonlijkheid.
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Achter vader en moeder Van Ostaijen v.l.n.r.: Pieter-Floris, Hubertina, haar man J. Goris,
Paul en Stan in tropenuniform.
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Familiefoto bij Van Ostaijens eerste communie. V.l.n.r.: Stan, vader, moeder, Paul en
Pieter-Floris.

Het was ook vooral de moeder die de kinderen op hun plichten wees, allereerst
die op godsdienstig gebied. In het reeds geciteerde autobiografische fragment De
2
jongen , waarin Van Ostaijen zichzelf Cor Hes noemt, schreef hij: ‘Die avond was
2
Cor zeer gelukkig en hij praatte bijna zonder onderbreken met zijn moeder, wat
Paul van Ostaijen, Het
hij anders nooit deed. [...] Dan weer luisterde hij, vol toegeving als een ouderling landhuis in het dorp en De
jongen, 's-Gravenhage,
[= oudere], naar de woorden van zijn moeder. Zij maakte onmiddellik van deze
gelegenheid gebruik om Cor op het leven als plicht te wijzen. Het leven had enkel 1971.
betekenis door het hiernamaals. Zij was hard in haar geloof; zij was vol levenskracht.
Haar levenskracht was de plicht waarover zij nooit had nagedacht. Voornamelik
was haar geloof zelftucht en dat wou zij steeds herhalen, ook nu. Cor viel niet
aktief-reagerend in de rede.’
Er waren echter ook grote verschillen tussen de ouders van Paul. Zijn moeder
was nederig van aard, terwijl zijn vader een zekere trots en een sterk standsbesef
bezat. Het opmerkelijkste verschil was echter wel, dat zij veel minder gesloten was
dan haar man. Vandaar dat de kinderen ook veel dichter bij haar stonden dan bij
hem. Met haar simpele, maar onwankelbare opvatting van plicht terwille van de
plicht en haar tot het uiterste gaand rechtvaardigheidsgevoel, was zij immers degene,
die, juist door haar grotere toegankelijkheid en haar gemakkelijker contact met de
omgeving, de dagelijkse problemen van het gezin moest oplossen, iets waar de
vader zich veel
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minder mee bemoeide. Trouwens, dat deed ze niet alleen binnen het gezin; er werd
reeds op gewezen dat zij deze bemiddelende rol soms ook tussen het personeel
en haar man vervulde, zonder daarbij zijn dominerende positie aan te tasten.

4. Pauls broers en zuster
Ook de zuster en de beide broers waren, vooral in zijn vroegste jeugd, eigenlijk
‘ouderen’ voor Paul van Ostaijen. Zij namen tussen de nogal bejaarde ouders en
hun jongste kind - vader Van Ostaijen was 50 jaar toen Paul naar de lagere school
ging en zijn moeder 49 - een tussenpositie in, zodat ze meer vertrouwde raadgevers
of jeugdige medeopvoeders dan speelkameraden geweest zijn.
De oudste, Hubertina, was 13 jaar bij de geboorte van Paul. Gedurende zijn eerste
levensjaren was zij bovendien niet veel thuis, daar zij, naar de mededeling van haar
1
zoon , enige tijd op een Frans pensionaat is geweest en een jaar aan de Sorbonne
heeft gestudeerd. Over de verhouding tussen haar en haar jongste broer is niet 1H. Goris.
veel meer bekend dan dat deze hartelijk geweest is. Toen zij 24 jaar was trouwde
zij met J. Goris, maar zij kwam in dezelfde straat, Lange Leemstraat 207, te wonen
en haar man bleef bij zijn schoonvader werken, zodat het regelmatig contact met
het ouderlijk huis niet verbroken werd.
Het leeftijdsverschil met zijn broer Pieter-Floris bedroeg ruim elf jaar. Deze oudste
broer bezocht tijdens Pauls eerste levensjaren een Jezuïetencollege te Antwerpen
en ging vervolgens theologie studeren in Mechelen. De opleiding verliep echter niet
erg succesvol en werd afgebroken. Daarna studeerde hij als aspirant-priester filosofie
aan het klein-seminarie te Bonne-Espérance en theologie aan het groot-seminarie
2
te Doornik . Tijdens het eerste jaar van zijn studie in Doornik werd hij ziek en keerde
2
naar huis terug. Paul koesterde een zekere verering voor zijn oudste broer, die
Alleen van zijn studie te
Doornik is een document
voor hem als een beter onderlegde explicateur van de streng-godsdienstige
teruggevonden: een
opvattingen van zijn moeder optrad:
‘Indien de waarheid daar is,
waar mijn broeder ze mij toonde,
wijlen mijn broeder Pieter-Floris; (hij was student in de teologie
aan een rooms-katoliek seminarie) [...]’

schreef Van Ostaijen na diens dood in het gedicht Golgotha van 1916.
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gedrukte lijst van
leerlingen die het eerste
jaar theologie gedurende
de cursus 1909-1910 aan
het ‘Séminaire épiscopal
de Tournay’ volgden,
waarop hij als vierde van
de 39 vermeld staat. De
gegevens over zijn
daaraan voorafgaande
studie, zoals die aan het
klein-seminarie Bonne
Espérance bij
Vellereille-les-Brayeux,
berusten echter op
herinneringen van mevr.
Dinsart-Senden.
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Zelfs Pauls jongste broer, Constant, scheelde nog negen jaar met hem en had dus
de lagere school al haast verlaten toen Paul nog maar nauwelijks aan het lopen toe
was. Ook deze broer ging zich na zijn lagere-schooltijd niet in een of ander ambacht
bekwamen, maar zette zijn studie op een middelbare school voort. Men ziet dus bij
deze generatie van de Van Ostaijens een breuk in de traditionele beroepskeuze
ontstaan, zoals dat in vele families uit de kleine burgerij van die tijd plaats vond.
Nadat de vader dit had voorbereid door zijn handwerk al met handel in onroerende
goederen aan te vullen, gingen zijn kinderen zonder uitzondering tot intellectuele
beroepen over of werden er voor opgeleid. Alleen de dochter was door haar huwelijk
en onder protest van haar vader weer tot het oude beroepsmilieu teruggekeerd.
Constant zou voor de handel - het werd de geldhandel en het bankbedrijf - worden
opgeleid en ging na de voorbereidende afdeling van het Sint-Norbertus-Instituut te
Antwerpen naar de Handelsafdeling van de Moderne Humaniora. Hij vervolgde
hiermee de weg die zijn vader was ingeslagen, met wie hij ook deze handelsaanleg
gemeen had, terwijl zijn oudere broer Pieter-Floris meer de lijn van zijn moeder
voortzette. Maar ondanks het feit dat Constants opleiding hier allerminst op gericht
was, kreeg hij tijdens zijn middelbare-schooljaren ook grote belangstelling voor
literatuur en schilderkunst. Het gevolg was dat ‘Stan’ gedurende enige jaren de
artistieke mentor van zijn jongste broer werd, zoals Pieter-Floris een deel van diens
godsdienstige opvoeding voor zijn rekening had genomen.

5. Lagere-schooljaren, 1902-1907
September 1902 ging Paul naar de 5-jarige lagere school, de voorbereidende
afdeling, afdeling A, van het Aartsbisschoppelijk Sint-Norbertus-Instituut aan de St.
Jorisvest, thans Tabakvest, te Antwerpen. Een van zijn eerste schoolvrienden werd
1
Jos. Léonard, de latere graficus en typograaf. Deze heeft zijn herinneringen aan
1
2
Geboren 28 november
die tijd gepubliceerd onder de titel De jongensjaren van Paul van Ostayen ,
1892
te Antwerpen, dus
waardoor - naast de drie jeugdfoto's die er van hem bestaan - het beeld van de
ruim
drie
jaar ouder dan
jonge ‘Pol’ voor het eerst wat scherper wordt. Hij beschrijft hem als klein en
Paul.
mager, met geweldig schitterende ogen en voegt hier aan toe: ‘Het was de tijd
2
In Vlaamsche Arbeid, jg.
van twee Pollekens: een zondaags, een weekdaags. De Zondag was hij dandy
20
(jaar 25), nr. 5-6,
3
met een fijne bloem in het knoopsgat, de weekdagen - de schilder Leo Bervoets
Brussel, 1930, blz.
moet die zich nog goed kunnen voorstellen - was hij een vies Polleken.
479-482.
Gescheurde en bemorste klederen. Vuile handen en knieën. Dat Polleken werd 3Bervoets herinnerde zich
meermaals door de lee[e]raars naar de pomp gezonden. De schoolboeken van bij navraag in 1958 hier
Polleken werden aan heel de klas getoond met een vernietigend ‘Kan men
niets meer van.
onverzorgder zijn boeken houden’.’ Of dit beeld van ‘vies Polleken’ in de loop
der jaren door de tegen-
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Het ‘zondaags Polleken’.
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stelling met de zondagen nog wat ongunstiger is uitgevallen, of dat de stipte vader
Van Ostaijen alleen zondags aandacht voor zijn zoon had, is niet duidelijk. Maar op
de jeugdfoto's is het uiteraard het ‘zondaags Polleken’ dat men te zien krijgt.
Dat hij klein van stuk was is hij zich, wellicht mede doordat hij thuis ‘het kleintje’
werd genoemd, reeds jong bewust geweest. Enerzijds wist hij dit al vroeg uit te
buiten, zoals blijkt uit de volgende aantekening van Léonard: ‘Hij huilde veel en op
eigen kommando. Was hij gestraft, weende hij tot de lee[e]raar, gemilderd, hem de
straf kwijtschold. Zo iets lukte hem regelmatig. Hij besefte hoe zijn uitermatig klein-zijn
tot medelijden opwekte.’
Anderzijds had hij er natuurlijk ook het gevoel door ietwat in de verdrukking te
leven, wat eens een verrassend solidariteitsgevoel tot gevolg had, zoals Léonard
4
vertelt: ‘Tijdens de Russies-Japanse oorlog was hij heftig partijganger van Japan,
4
toen ik hem vroeg waarom, was zijn antwoord ‘De Japanezen zijn maar kleine
Dus in 1904-1905.
mannekens zo als ik’.’ Ook leidde het tot een zekere geldingsdrang, die hij uit
trachtte te leven in de sport, vooral in een krachtsport als het worstelen, waar hij
een groot bewonderaar van was volgens Léonard: ‘Wij waren allebei sportief, gingen
de Zondag, na de mis in de schoolkapel bijgewoond te hebben, naar de pit[t]oreske
Vogele-markt. Het schoolreglement verbood dit. Maar Polleken wou niets van
reglementen weten. De lutteurs trokken ons 't meest aan en Polleken nam hen als
voorbeeld. Die na-volgen, ook lutteur wezen en staan op de Vogele-markt en ieder
uitdagen, daar droomde hij van. Alras werd zijn liefste tijdverdrijf dan ook worstelen.
Hij lutteerde ieder speeltijd en altijd tegen een zelfde tegenstrever die zo-wat zijn
grootte had maar beter in 't vlees zat, [...] Er was nooit een echte overwinnaar, [...]
Het tweede sport dat ons interesseerde was wielrennen. Dikwijls klommen wij de
vestingen op om gratis te kunnen kijken naar de koersen op de velodroom van
Zurenborg.’
5
In zijn Zelfbiografie spreekt Van Ostaijen ook ironisch over zijn sportbevliegingen:
‘Slechts eenmaal voetbal gespeeld. Voldoende om een 10 × 2 centimet. lang op 5VW IV, blz. 5.
breed lid[lit]teken te behouden. Ik speel geen voetbal meer. Mijnheren, ik ben
een slachtoffer van de sport.’
Dat de sport hem ter harte ging bewijst ook zijn eindrapport van de lagere school,
waarop hij een 1ste accessit voor lichaamsoefeningen behaalde. Daarvòòr komen
de lichaamsoefeningen op zijn rapporten niet voor (alleen de palmares van het
tweede, vierde en vijfde studiejaar, die in België de 4de, 2de en 1ste klas heten,
zijn teruggevonden).
Maar niet alleen door lichamelijke prestaties probeerde hij zijn gering postuur te
compenseren. Het lag voor de hand dat hij, tussen ouderen opgegroeid, in sommige
opzichten vroegrijp was en een geestelijke handhavingstechniek had ontwikkeld,
die hij eveneens kon gebruiken om overwicht op zijn medescholieren te krijgen.
Léonard geeft er enkele voorbeelden van hoe
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Constant van Ostaijen, omstreeks 1907.
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hij steeds probeerde ‘gelijk te halen’: ‘Hij moest altijd gelijk hebben. Dat bekende
hij zelf.’ En zoals de kennis van sport, werd ook die van de kunst, waar zijn oudere
broer hem over vertelde, door Paul in de strijd betrokken. Léonard, die eveneens
van huis uit op dit gebied gewapend werd, kon hem hierin partij geven en zo
ontwikkelde zich reeds op, maar niet in de eerste plaats dòòr de lagere school zijn
belangstelling voor letterkunde en beeldende kunst. Zijn rivaal van destijds schreef
hierover:
‘We spraken meteen over kunst. Ik leerde Polleken de verzen van Willem Kloos
en hij als tegenzet openbaarde mij Streuvels. En dan begon er wederom een strijd
- bij Paul van Ostayen is het altijd om meesterschap te doen geweest - ik Kloos, hij
Streuvels. Over de werkelike waarde van de letterkundigen ging het natuurlij[i]k niet,
enkel over de meerderheid: wie van ons bei had de grootste kunstenaar ontdekt...
jong-jongen-diskussies. Er was eigenlik geen ontdekking, want beide[n] hadden wij
die schrijvers leren kennen via een ouder broeder.’
En evenals de discussies over worstelwedstrijden tot het zelf worstelen hadden
gevoerd, begonnen zij ook zelf te schrijven, zoals blijkt uit het vervolg van Léonards
verhaal:
‘In die zelfde periode schreven wij teaterstukken. Polleken een klucht. Onder de
uren van klas werkte hij er duchtig aan. Het manuskript - een blauw schrijfboek verliet hem niet. Een ding trof mij in dit stuk; de tietel was ‘De Muizejacht’ en een
knecht moest muizen vangen van zijn baas. Wanneer de baas aan de knecht vroeg
‘Jan hoeveel hebt g'er al gepakt’ antwoordde Jan ‘Als ik die heb waar ik achter zit
en nog een, heb ik er twee’. Dat vond ik kolossaal en 'k bewonderde zijn vondst.
Maar of mijn bewondering hem wroeging gaf, bekende hij mij een paar dagen later
‘Dat heeft mijn vader me gezegd... maar al de rest is van mij’.
Eens waren wij het roerend eens, n.m. toen wij op een landkaart de naam
‘Ienikaleh’ ontdekten. Die klanken troffen ons zo dat wij het woord gebruikten te pas
en te onpas. De liefde voor die klanken was een eerste aangeving van zijn later
dichter-programma.’
Gezien dit laatste deel van Léonards herinneringen is het waarschijnlijk dat de
schoolvrienden al letterkundige tijdschriften lazen of van hun oudere broers ter
inzage kregen: Ijenikalee is nl. ook de titel van een gedicht dat Lambrecht Lambrechts
in de 1ste jaargang, 1905, van Vlaamsche Arbeid publiceerde (blz. 11-16).
Paul was een middelmatig leerling op de lagere school, die hij zonder doubleren
heeft afgelopen. In de tweede was hij de zesde van de klas, in de eerste en laatste
klas was hij nummer 13. Kennelijk had hij grote belangstelling voor aardrijkskunde,
waar hij in de tweede een 1ste accessit en in de eerste een 1ste prijs voor behaalde.
Ook in het voordragen, en dit zal wel met zijn literaire belangstelling te maken hebben
gehad, was hij goed: een 1ste prijs
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in de tweede, een 3de prijs in de eerste klas.
Dat ook hij na de lagere school verder moest studeren, was in het gezin Van
Ostaijen te verwachten en zo werd hij in de zomer van 1907 op een Jezuïetencollege
6
geplaatst met de bedoeling hem op te laten leiden tot priester of advocaat.
6

Medegedeeld door Jos.
Léonard in 1956.
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III. de middelbare-schooljaren, 1907-1913
I. De eerste Colleges
Op zijn elfde jaar kwam Paul van Ostaijen als extern leerling in de zesde
Grieks-Latijnse klas van het Aartsbisschoppelijk Sint-Jan-Berchmanscollege aan
de Meir te Antwerpen. Na afloop van het eerste jaar was hij de 16de van de klas en
werd bevorderd naar de vijfde Grieks-Latijnse met een 1ste prijs voor uitspraak en
voordracht Nederlands en de vermelding dat hij een 6de plaats had voor Nederlands
1
opstel.
Het tweede studiejaar verliep minder succesvol. De enige vermelding was nog 1Gegevens verstrekt door
het
een 4de plaats voor Nederlands opstel, maar op de algemene plaatslijst kwam
Sint-Jan-Berchmanscollege,
hij niet meer voor, hetgeen er op wijst dat hij in deze klas is blijven zitten.
ontleend aan de palmares
Het is niet bekend of deze mislukking voor de school of voor de ouders
van 30 juli 1908 en 1 en 2
aanleiding is geweest Pauls studie op dit college te beeindigen, maar op 30
augustus 1909.
september 1909 werd hij als leerling ingeschreven bij het
Onze-Lieve-Vrouwecollege, eveneens een Jezuïetencollege, aan de Frankrijklei,
waar hij weer in de vijfde Grieks-Latijnse terecht kwam. Dit studiejaar eindigde
2
volgens de opgave met een ‘8ste plaats in uitmuntendheid; 60% der punten voor
het geheel; vermeldingen in godsdienst, Griekse versie, Nederlandse taalleer en 2Verstrekt op 11 juni 1954
door het O.L.V.-College.
Ned. oefeningen, in aardrijkskunde en voordragen; 1ste prijs in geschiedenis.’
Dit klinkt nogal redelijk, maar de overgang naar de volgende klas had hij maar op
het nippertje gehaald, waarschijnlijk met een taak voor Latijn. Om over te gaan
moest hij nl. voor Latijn tenminste 10 van de 20 punten
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halen en zijn cijfers over de drie trimesters luidden: 9-9-8, zodat hij eigenlijk 4 punten
te kort kwam. Zijn laatste cijfer voor Grieks, een 7, was nog juist het toelaatbare
minimum voor dit vak.
Zijn leraar uit deze klas, Prof. Dr. Leonce Reypens S.J., wist zich van zijn
3
oud-leerling vooral ‘zijn reeds vroeg zich vertonende zelfstandigheid’ te herinneren.
Verder vermeldde hij: ‘In het grotendeels fransgezind schoolmilieu van toen was 3Mededeling van Prof.
Reypens in een brief van
hij bij de uitgesproken flaminganten. Zijn artistieke aanleg kwam voor den dag
bij het voordragen, waarbij hij de jongens van zijn ouderdom ver voorbij was, en 3 december 1954 aan
Borgers.
een reeds opvallend temperament vertoonde. Het stuk zijner keuze was
‘Sneyssens’ van Rodenbach.’
In de volgende klas, de vierde Grieks-Latijnse, liep het weer mis. Na het tweede
trimester, met Pasen 1911, verliet hij de school met een rampzalig rapport: 1 punt
te weinig voor godsdienst, 3 voor Frans, 4 voor Latijn en zelfs 5 te weinig voor
wiskunde, waar hij op het Paasrapport slechts 2 van de 20 punten voor behaalde.
Het enige dat hij er nog goed afgebracht had was Nederlandse taal met 17 en 18
punten op zijn twee rapporten. Van zijn leraar in deze klas, pater Prop, kon geen
commentaar over zijn oud-leerling meer verkregen worden, daar deze reeds in 1923
is overleden.

2. Conflicten op het Onze-Lieve-Vrouwecollege
De tijd die Paul van Ostaijen op het Onze-Lieve-Vrouwecollege heeft doorgebracht,
was voor hem een periode van grote spanningen en conflicten. Zelf behandelde hij
deze labiele puberteitsperiode zeer uitvoerig in het onvoltooide tweede gedeelte
1
van zijn reeds genoemde autobiografische schets. En al schreef hij dit verhaal pas
1
in 1919, zodat rekening gehouden moet worden met projecties van latere
Paul van Ostaijen, Het
opvattingen en ervaringen in het verleden, het blijkt overal waar dit controleerbaar landhuis in het dorp en De
is, dat hij zich stipt aan de feiten heeft gehouden. Aangenomen mag worden dat jongen, 's-Gravenhage,
1971.
hij het gedrag, de gedachten en gevoelens van de knaap die hij was, zo
nauwkeurig mogelijk heeft trachten weer te geven. Hierdoor is dit tweede gedeelte
over De jongen, zoals hij het hoofdstuk noemde, het belangrijkste document voor
de kennis van deze periode, ook al mag het door een onoverzichtelijke overdaad
als verhaal mislukt zijn.
Een tweede, beperkter bron, die de eerste bevestigt en aanvult, zijn de
herinneringen van een klasgenoot, Robert van Passen, die 44 jaar later werden
2
gepubliceerd en met het volgende portret beginnen: ‘Op een goeie dag kwam een
nieuwe leerling de klas in. Klein, schraal, miezerig van uitzicht, wat verfomfaaid, 2Robert van Passen, Zo
het grote hoofd op magere schoudertjes, maar de ogen vol gloeiende aandacht. was Paul van Ostayen, De
Vlaamse Linie, Brussel, 21
Paul van Ostayen. Toen nog Pol.’
augustus 1953.
In Van Ostaijens eigen herinneringen leest men hoe hij fel in opstand kwam
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tegen de gangbare opvattingen en methoden in het Jezuïetencollege. Dit verzet
3
was vooral sociaal gericht en geïnspireerd door zijn lectuur van Van Eeden, Tolstoi
3
en anderen, waardoor hij oog kreeg voor de politieke en maatschappelijke
In La renouveau lyrique
en Belgique, 7 Arts, jg. 4,
ontwikkeling in zijn tijd. Een drietal beschrijvingen van deze schoolconflicten,
waarvan de eerste ook nog een indruk geeft van de verhouding tot zijn ouders, nr. 5, Bruxelles, 15
november 1925, schrijft
volgen hier:
‘Eens had hij met een jongen van een hogere-burgerfamilie iets verkorven. Zij Van Ostaijen: ‘A l'analyse
bekwamen beiden schoolstraf. De jongen uit de hoge kwam met een briefje. Of de ces réponses, Tolstoï
a consacré un livre, que
de zoon ontslagen kon worden van de schoolstraf want het was wenselik dat hij
j'ai lu à treize ans,
voor het diner thuis was; zo niet zou zijn vader boos zijn. Zo schreef de moeder c'est-à-dire assez tôt pour
aan de E. Prefekt. Dat wou zeggen: de vader zou boos zijn niet op de zoon maar n'en pas comprendre le
op de orde die zulke onhebbelike en met de geest van hun samenleving weinig contenu, mais bien
verzoenbare straffen uitzocht. De zoon uit de hoge werd zonder meer zijn straf
l'atmosphère.’ Gedoeld
kwijtgescholden. Cor bleef zijn straf behouden. Hij vertelde het thuis. Zijn vader wordt op: Comte Léon
schonk weinig aandacht [aan] zijn verhaal. Maar zijn moeder voelde de slag. In Tolstoi, Qu'est-ce que
l'art?, traduit de manuscrit
de ogenblikken van haar volledig moeder-zijn, wanneer haar dierlik instinkt het
original russe par E.
haalde op het haar ingeprente begrip der wereldorde, in dewelke zij steeds
‘onderdanigheid’ door ‘parademarsj’ vertalen moest, troostte zij Cor; dat hij ook Halpérine-Kaminsky. De
vijfde druk hiervan
wist dat niet allen die toga's droegen zonder meer heiligen waren.’
verscheen in 1898 te
‘De Jezuieten hadden in een franse bloemlezing het verhaal van Tolstoi ingelast. Parijs.
Iemand zei tot een jongeling: [‘]Gij benijdt zij die bezitten, doch hebt gij geen
kloeke armen, flinke benen en een boven alles gezond lijf?’ Cor sprong op als het
voorgelezen werd. Hij antwoordde: Te veronderstellen is dat hij die bezit, eveneens
gezond is. Lichamelik ongelukkigen kan men wellicht meer bij de minderen dan bij
de bezitters vinden. De man die tien uur in een fabriek staat merkt mogelik niet zó
spoedig dat hij maagpijn heeft als een andere. Maar dat was geen grondverschil.
Men begreep overigens niet wat Tolstoï bedoelde. Cor werd voor een dag uit de
school ontslagen.’
‘Een pater in de klas had Cor gezegd, hij was een kleinzielig mens; hij zag alleen
zijn belangen. ‘Ik zie de belangen van het volk[’], zegde Cor, [‘]het zijn ook de mijne.[’]
De pater had schertsend de zaak een einde gesteld en een jongen vroeg Cor van
de andere zijde der klas uit of hij ook het ongedierte van het volk wou delen. De
pater had goedkeurend geknikt. Daarop mocht heel de klas eens hartelik lachen.’
De taalkwestie was eveneens conflictstof op school en ook deze zag hij als een
sociale kwestie. Hij voelde niets voor de conservatieve nationale beweging en het
woord ‘moedertaal’ klonk hem als een sentimentaliteit in de oren. Bovendien
koesterde hij een grote liefde voor de Franse cultuur. Maar: ‘Het frans had hier een
funktie in het eedverbond der algemene verdrukking. Aan een vriend op het kollege
zei hij ongeveer: Er bestond geen taalverdrukking in Vlaanderen, er bestond alleen
verdrukking.’ En even verder: ‘Aan dezelf-
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de vriend zei Cor: ‘Verfransing is slechts een onderdeel van een groot systeem.
Vlaanderen moet aan België de gedweeë koelies leveren. De volmaakt onmondigen
die zich gemakkelik uitbuiten laten. Het taalsysteem moet enkel de standenkloof
vergroten en moet er toe bijdragen de bourgeoisie gemakkeliker in het bezit harer
voorrechten te laten. Het is vals te geloven dat het er opaan komt Vlaanderen te
verfransen. De verfranste werkman zou na enkele tijd op het plan van de bourgeois
staan. Daarom is het niet te doen. Het is er om te doen Vlaanderen te kretiniseren.
[...] Men leert ons dan nederlands, dan fransch[s] omdat wij gemakkelik uitbuitbare
sukkelaars zouden blijven.’ Deze woorden werden overgebracht aan de pater prefect,
die hem bij zich riep en hem verweet geen liefde te hebben voor zijn volk, de
moedertaal en het door God ingestelde wettelijk gezag. ‘Handelt gij werkelik uit
liefde voor Vlaanderen[,] ondermijn de instellingen dan niet die de Vlamingen
liefhebben. Boezem hen liefde voor hunner moedertaal in. Cor antwoordde: Ik heb
niet in het minste zulke liefde voor mijn moedertaal dat ik behoefte zou gevoelen
deze anderen mede te delen. Ik zou enkel willen: hier in Vlaanderen weze het net
zo als in welk ander land. Wanneer een werkman mij op mijn voortdurende
moedertaal-ode moest antwoorden: ‘leg nou niet te klessen’, dan zou ik niet minder
kunnen dan zulk antwoord goedkeuren.’
Zo stoer als de latere Van Ostaijen dit alles beschrijft zal het misschien op het
Jezuïetencollege niet toegegaan zijn, maar de verklaring van zijn leraar werd reeds
4
vermeld , dat hij een zich vroeg vertonende zelfstandigheid bezat en een
4
uitgesproken flamingant was in het Fransgezind schoolmilieu.
Zie blz. 36.
Ook tegen het oordeel van de paters over verschillende van zijn
lievelingsschrijvers kwam Paul in opstand, zoals bij Frederik van Eeden en Francis
Jammes:
‘In de klas las men een boek uit de kleine Johannes voor. In de biografiese nota
over de auteur stond een aanhaling van een kritikus ‘een van die goddelike dwazen’.
De lee[e]raar deed de nadruk leggen op ‘dwazen’. Cor: [‘]gelukkig dat er nog zulke
dwazen zijn.’ De lee[e]raar zei: Cor wou de lof maken der dwazen. ‘Monsieur Hes
tient pour les imbéciles. Il espère probablement gagner ses galons dans cette
catégorie.’ Zelfs Cor's vrienden lachten mee. Cor sidderde. De haat groeide.’
En over Jammes: ‘Om beurten moest elk leerling in de klas een gedicht zeggen.
Cor was door alle leerlingen erkend de beste, maar hij was nooit de eerste in 't vak.
Dat vak was gereserveerd voor de een of andere aristocraat die geen andere eerste
plaats weg kapen kon en toch moest geëerbiedigd worden. Vermits het onmogelik
was deze de eerste plaats in Latijn of Grieks te bezorgen, werd hem ‘voordracht’
voorbehouden. Cor wenste zekere dag Jammes voor te dragen. De pater hield het
voor ongewenst. Cor: hij was een groot katoliek. De pater: [‘]c'est un catholicisme
dont il faut se garder.’ Cor
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wist: Jammes was in hem een der laatste steunpilaren van het geloof. Deden de
Jezuieten zo om hem van het geloof te verwijderen, zij konden niet beter.’
Dat Van Ostaijen wat voordracht betreft inderdaad ‘door alle leerlingen erkend
de beste’ was wordt ook bevestigd door de herinneringen van Robert van Passen.
Al spoedig had hij, ondanks de ‘miezerige’ eerste indruk, een zeker overwicht op
zijn klasgenoten. Van Passen vertelt hoe hij zijn medeleerlingen met schrijvers en
stromingen bekend maakte waar zij nog nooit van gehoord hadden (al zijn er onder
de namen die hij noemt: Herman Teirlinck, Else Lasker-Schüler, de luministen en
cubisten zeker enkele ‘ontdekkingen’ van latere datum) en vervolgt: ‘Eigenlijk waren
we er trots op Pol als vriend te hebben. Met zijn sterke wil om per se vernieuwing
te zoeken, met zijn brede onderlegdheid, zijn persoonlijke visie, en het greintje
revolutionnair geweld dat er op die ouderdom steeds bij te pas komt, was hij al gauw
onze gids geworden, onze voorlichter. We leerden stilaan dichters kennen, waarvan
de professor ons nooit sprak, we dweepten, door Pol, met Rilke en Verlaine, met
Jammes en de ‘Weisse Bücher’, een wereld ging open, en we waren verwonderd
dat onze jonge vriend reeds zo ver in die wereld doorgedrongen was.’
En speciaal over het voordragen vermeldt Van Passen: ‘Het was een frêle,
ziekelijke figuur, maar die soms plots vol gloed kon staan. Ik zie hem nog, op de
trede, staan declameren zoals ik nooit een jongen van veertien jaar heb horen
voordragen. Heel de klas, zelfs de Franssprekenden kwamen onder de bekoring
en weldra droeg hij de naam: ‘de Poëet’.’
Naar Van Ostaijens eigen herinneringen, wist hij op dit college al dat hij schrijver
wilde worden: ‘Ik wil letterkundige worden, alzo moet ik lezen.’ En hiermee botste
hij weer tegen het probleem van de index en de vraag wie hier bevoegd was te
beslissen: ‘Hij zestienjarige jongen [elders in het handschrift is overal ‘zestien’ in
‘vijftien’ veranderd, hier niet] kon toch niet de maatstaf bezitten te onderscheiden
tussen goed en kwaad. Doch wie had dan de maatstaf? De jezuieten in geen geval;
die hadden slechts een staf waarmee ze de koelies sloegen. Men moest het wagen
5
te lezen. Men moest. Er was geen andere maatstaf. d'Aubigné had ongeveer
5
geschreven: La vertu n'est pas la soeur de l'ignorance.’
De groteske toneelschets
Het allerergste vond Van Ostaijen de particuliere index van het college: ‘Men Samuel Falkland, die Van
Ostaijen in Rechtuit, 2de
had Frans Erens uit de bibliotheek van het kollege geweerd omdat hij Zola
reeks, nr. I, Antwerpen,
hoogschatte. Frans Erens had hij lief. De moraal van het kollege was f[v]als.
juni 1914, publiceerde,
Waarom representeerde René Bazin in de bibliotheek van het kollege de
hedendaagse katolieke geest en waarom niet Huysmans' ‘l'Oblat’ en ‘Les foules sluit hij met hetzelfde
citaat af, dat hij daar
de Lourdes’, waarom niet Jammes?’
echter aan Charles
Al deze conflicten brachten hem tot de volgende overwegingen: ‘Wat had die Baudelaire toeschrijft.
samenleving van de Jezuieten met godsdienst te maken? Waren deze
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beiden gescheiden[,] velen zouden de godsdienst niet verlaten. Nu echter moest
men volledig breken. Ook met de godsdienst gebruikt ten behoeve van de
samenleving. Men moest volledig aan de ene zijde kunnen staan. Overigens hoeveel
van deze Jezuieten, hoeveel van deze aristokratenzoontjes zouden kristenen
geweest zijn in de katakomben?’
Maar deze laatste vraag was in die tijd voor hem zelf evenzeer een groot probleem.
Want ‘alles was niet even eenvoudig als datgene dat door een oppositie tegenover
de Jezuietengeest bepaald was’, zoals hij schreef. Aan welke kant, vroeg hij zich
af, zou ik gestaan hebben: de vervolgde christenen of de Caesar? Juist in deze tijd
namelijk gaf hij zich voortdurend over aan erotische fantasieën, die hem volkomen
in verwarring brachten en uitputten. Door deze vraag en de lectuur van geïllustreerde
boeken over de Romeinen kwamen de ‘vizioenen van wellust’, waarbij hij geheel
opging in de wilde orgieën aan het keizerlijk hof, die verlicht werden door de als
fakkels brandende christenmeisjes.
Een diep zondebesef was het gevolg. In deze onmacht en schaamte tegenover
de eigen fantasieën, vroeg hij zich dan af of zijn opstand tegen het gezag en het
toegeven aan zijn begeerte niet eenzelfde oorzaak hadden. En, àls dit zo was, moest
hij zichzelf dan niet bekennen wat men hem voorhield: ‘hij was slechts opstandig
omdat hij de askese van de godsdienst als een last voelde?’ of: ‘Al de
opstandelingen, heette het, waren dat slechts om zonder wroeging tegenover hun
genotsbevrediging te staan’?
Hij werd, volgens zijn eigen verklaring, vooral zo weerloos in deze problematiek
heen en weer geslingerd door twee eigenschappen die hem in hoge mate
kenmerkten: een sterke eenheidsdrang naast een even sterk gericht zijn op het
extreme. Deze twee eigenschappen blijven ook later een grote rol spelen, zodat het
van belang kan zijn nog even onder ogen te zien wat hij zelf hierover schreef,
alvorens verder te gaan, temeer daar hierin ook nog iets over zijn gedrag op school
en tegenover vrienden wordt meegedeeld:
‘Wat hem vroeg van zijn schoolmakkers had onderscheiden was een helle behoefte
naar koncentratie. Wat zich door dik en dun in een a-priori eenheidsdwang
manifesteerde. [...] Wanneer spel dreigde uiteen te vallen, omdat er geen de nodige
concessies deden, dan was hij gewoonlik de eerste daartoe bereid deze concessies
wel te doen. Deed hij het niet, dan was het helemaal niet omdat hij hard bij zijn
standpunt bleef [...] - het was dan enkel een bewuste zelfpijniging. Van natuur uit
dialekties met dit germaanse, bijna tot mythos geworden pro-en-contra-dilemma,
had hij een begeerte naar absoluut-zijn. [...] Op het kollege volgde hij nooit regelmatig
en met dezelfde belangstelling al de vakken. Dat is gewoon. Maar wat niet gewoon
is, was het sterk extremistiese van Cor. Een paar maanden leerde hij uitsluitend
grieks, dan kon niemand Esopus vertalen zoals hij en de lee[e]raar merkte op dat
Cor zeer vlug het evangeliese van het attiese grieks te onder-
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scheiden wist. Maar de reaktie daarop was dat hij plots naar een ander vak greep.
Vol toewijding. Reaktie van zijn solidariteits-, zijn eenheidsbehoefte op zijn begeerte
naar extremiteiten. Zo dekte hij onophoudend de kloof van een extremiteit toe, door
naar een andere te grijpen. Een middenweg kon de vijftienjarige vlaming zich niet
scheppen. [...] Men kon dus aannemen dat er in hem een
individueel-maatschappelike behoefte naar solidarisering, een drang naar eenheid
was en van een andere zijde een louter individuele begeerte naar extremiteiten.’
Zijn eenheidsdrang bracht hem er toe zijn opstandigheid en zijn begeerte als een
samenhangend geheel te zien, daarbij ‘geholpen door zijn bij uitstek godsdienstige
opvoeding. Opvoeding van huize uit en opvoeding op het kollege.’ Want naar de
maatstaf die hij van huis en school uit meedroeg was opstand zondig. Voor hem
zelf bestond er toen geen twijfel aan dat zijn begeerte ook zondig was: dus moesten
het loten van éen stam zijn en werd hem de mogelijkheid afgesneden om zelf zijn
opstand nog langer als niet zondig te zien.
Aan de andere kant was hij altijd sterk op uitersten gericht en beleefde zowel zijn
maatschappelijke als zijn sexuele groei met grote intensiteit, zodat matiging en
vermindering van spanning voor hem een onmogelijkheid leek.
Naast de zondigheid tegen de godsdienst (de brandende martelaressen die de
wellust verhoogden) beleefde hij in zijn erotische fantasieën ook de ‘zondigheid’
tegen, of het verraad aan zijn opstandigheid. Dit blijkt uit de tweede erotische fantasie
die hij beschreef: hoe een vrouw uit een ‘rijkeluistraat’ hem naar binnen lokte en
verleidde. Na afloop, ‘toen hij gebroken naast haar was, zegde zij tussen twee zinnen
van liefde: ‘Ik heb gehoord dat jij ook zo'n dwaze gedachten hebt? Tu tiens aussi
avec la crapule, toi. [...]’ Hij zou veel geld van haar krijgen, met haar in de beste
spijshuizen gaan, enz. maar hij moest zijn dwaze gedachten laten. [...] En hij moest
lid worden van de nationale-katolieke jeugd omdat het zeer voornaam was.’
In deze fantasie is weer sprake van dezelfde ‘bewuste zelfpijniging’ die hij zich
ook in zijn spel met vrienden, tegen zijn eenheidsdrang in, kon opleggen, zoals
hiervoor werd geciteerd. Zelfpijniging dus tegenover zijn solidariteitsgevoel in het
spel, maar ook zelfpijniging in zijn erotische dagdromen tegenover zijn christendom
en zijn sociale opstandigheid. De zelfkwelling had voor hem de functie om via de
zelfvernietiging tot een oplossing te komen, al vermeldde Van Ostaijen deze trek
niet expliciet in zijn herinneringen.
Als reaktie op deze dagdromen wierp hij soms alle genotsidealen van zich af en
hield zich aan een streng ascetisme, waarbij dan weer fantasieën kwamen hoe hij,
zichzelf wegcijferend, als miskend en alleen voor anderen werkend artiest in
eenzaamheid en ontbering zou sterven en pas na zijn dood beroemd zou worden.
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Er waren ook tijden van ontspanning. ‘Niet alles was kamp’ schreef hij, hij kende
ook ‘de machtige uren van de kristelike passiviteit’ - ‘en Cor was weer gans katoliek,
geen ander was het zó sterk als hij.’ Hij beleefde mystieke momenten of zonk na
de extase weg in een ‘supreem quietisme’ buiten de wereld en alle problemen. Dan
kwam echter weer de erkenning dat ook de vrees voor de afvalligheid en de
daarachter liggende hellestraf mogelijk de drijfveer tot zijn devotie was, maar: ‘moest
men niet de hel ingestoten worden, wanneer men uit hellevrees tot de Heer kwam?
Dacht hij daaraan, verwijderde hij zich weer van het geloof. Totdat de zuivere
kommunie met God, - éen zijn in het geloof, betrouwen in een surnaturele goedheid,
- of het eenvoudige berouw hem weer in Gods armen wierp.’

3. Het tweede jaar op het Onze-Lieve-Vrouwecollege
Juist in deze tijd van innerlijke spanningen kwam Pauls oudste broer, Pieter-Floris,
terug naar huis, omdat hij op het seminarie ziek was geworden. Het bleek dat hij
longtuberculose had. De zieke werd thuis in de Lange Leemstraat verpleegd en
Paul sliep met hem op dezelfde kamer. Over de aard van de ziekte werd in het
ouderlijk huis met geen woord gerept. Had hij een bloedspuwing, dan werd dit
opgeruimd zonder er over te praten of er verder aandacht aan te besteden. Op 5
oktober 1910, 's nachts om twee uur, stierf Pauls oudste broer, terwijl zijn familieleden
om hem heen zaten - ook de dochter van Pauls tante Hubertina, van wie deze
herinneringen afkomstig zijn. Paul zou toen een gedicht voor zijn overleden broer
1
hebben geschreven en dit onder zijn hoofdkussen hebben gelegd.
1
In De jongen heeft Van Ostaijen weliswaar uitvoerig over de dood van zijn
Medegedeeld door mevr.
A.M. Dinsart-Senden.
broer geschreven, maar hij beperkt zich daarin voornamelijk tot de indruk die
deze nabije dood, het bezoek aan de dodekamer en de dodemis op hem als jongen
van veertien jaar hebben gemaakt. Over de feitelijke gang van zaken spreekt hij in
het geheel niet en geen van de hiervoor genoemde gegevens vindt men dan ook
terug in deze herinneringen.
In welke toestand Van Ostaijen deze gebeurtenis te verwerken kreeg, leest men
in de eerste regels: ‘Eens was zijn broer die zijn ganse leven naar God gericht had,
de dode. Cor was toen nog geen vijftien. Hij stond in de moeilikste periode van zijn
opstand. Voortdurend zoeken naar rechtvaardiging van deze opstand. Voortdurend
neergesmeten worden. Daarnaast puberteit in haar hoogste malaise. Het man
worden onbewust; enkel de geestverzwakkende voorstellingen van wellust, de
fyziese uitputting daarna, doch dit alles zonder dat hij het gebeuren begreep. Dan
werd deze katastrofe van zijn broers dood in dit chaos geslingerd.’
Nadat hij eerst geprobeerd had zich alles te realiseren en dit ten slotte moest

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

43

Pieter-Floris van Ostaijen op het kleinseminarium, omstreeks 1908 (tweede van links).
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opgeven, beleefde hij, zowel in de sterfkamer als in de kerk, aanvankelijk een gevoel
van eenheid met zijn gestorven broer, buiten dood en leven, waarbij hij ‘gans uit
zijn krisis-tijd’ was. Maar langer bleef een gevoel van totale verslagenheid: ‘Te
midden van zijn pogingen naar bevrijding werd hij neer gedrukt niet door de wens
de broederliefde over de dood heen te dragen, doch wel door de kristelik-schoolse
opvatting van trouw aan de wil van de dode.’ en ‘Van de dood van zijn broer bleef
Cor bij de godsdienst, gedwee, doch zonder overtuiging.’
Deze neerslachtigheid gaf hem echter een zekere rust, die zijn resultaten op
school ten goede kwamen: ‘Hij las de boeken van de biblioteek van het kollege,
zonder enthoesiasme voor die literatuur. Doch anderzijds was er ook niet het minste
verlangen uit die literatuur los te geraken. Zijn belangstelling voor bizondere vakken
was verdwenen. Talen en wetenschappen hadden hetzelfde belang en waren even
belangloos. In de mis bad hij zo goed hij kon. Op het einde van die trimester was
hij de veertiende op dertig leerlingen.’
Inderdaad was zijn kerstrapport van 1910 nogal redelijk en zeker vergeleken met
dat van het daarop volgend trimester: voor de vakken waar hij minstens 10 van de
20 punten voor moest halen, godsdienst, Latijn, Frans en Nederlands, had hij resp.
11, 7 (!), 10 en 17 punten; voor de overige, waarvoor 7 punten vereist waren, nl.
Grieks, wiskunde, geschiedenis en aardrijkskunde, had hij 8, 12, 14, en 7 punten.
In het begin van 1911 kwam er een kentering - in februari, de maand die hem,
2
volgens zijn herinneringen en ook naar men in zijn gedicht Februarie uit Het sienjaal
2
kan lezen, dikwijls zonder uiterlijke aanleiding de plotselinge sensatie van ‘een
VW I, blz. 119.
drang naar buiten’ gaf. Hij ontwaakte ‘uit de geestelike wintermalaise die hem
na de dood van zijn broer overmand had. Een dag, uiterlik gans gewoon als de
dagen die voorafgingen, vielen de ruimten. Viel de school, viel de kerk, viel de
vermeende onmogelikheid zijn ouders lief te hebben en tevens tegen het ouderlik
gezag op te staan. Een dag was het feest’.
Hij kreeg het gevoel eerst nu werkelijk vrij te zijn, waarvoor hij de bouwstoffen in
zijn periode van ‘passiviteit als levensontduikingsmethode’ had verzameld. Daarvoor,
besefte hij achteraf, had hij in een faze van ‘het-vrijwillen-worden’ geleefd en had
hem steeds het gevoel dwars gezeten dat zijn opstandigheid theoretisch en
geconstrueerd was. Dit had iets geforceerds aan zijn houding gegeven, terwijl hij
toch van nature een spontane jongen was: ‘Soms bleef hij laat met een paar bengels
op straat. En de wroeging dat zulk spel niet ernstig heten kon, was heel gering.’
De indruk van een zowel problematische als levendige jongen maakte hij ook op
zijn klasgenoot Robert van Passen: ‘Pol was een stille jongen, niet teruggetrokken,
neen, hij leefde met de studenten mee, deelde hun spel, en
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ik zie hem nog geestdriftig achter de voetbal hollen [...] Maar hij kon ook zwijgzaam
blijven, alsof hij diep in zichzelf leefde in een vreemde brand. Dan liep hij rond en
zijn ogen zochten aldoor, met iets angstigs in de blik, met iets pijnlijks misschien,
maar het was vooral die uitdrukking van angst die me bijgebleven is.’
Maar begin 1911, aldus weer Van Ostaijens eigen herinneringen, was zijn
vrijheidsdrang een vanzelfsprekendheid zonder leerstellingen en ook zonder wroeging
of zondebesef. Zijn erotisch gevoel leefde hij niet langer uit in dagdromen, maar
richtte hij nu op zijn nieuwe vrienden. Tegelijk had deze verandering van
vriendenkring toch ook weer iets van een demonstratief afscheid van zijn
dogmatisch-revolutionaire periode, al zag Van Ostaijen het in zijn herinneringen
alleen als een erotische groei en bevrijding: ‘Hij vermeed dus de raisonneurs die
gewoonlik slordig gekleed waren, het haar te weelderig lieten groeien en veel boeken
meesleepten, zodat zij zich nooit vrij bewogen. Zijn nieuwe kameraden waren zonen
van bourgeois. Niet uit een zin voor kompromis. Maar zij waren eenvoudig mooier
en zij hadden vaak nieuwe klederen aan; sommige hadden in de winter evengoed
als in de zomer korte kousen; hun benen waren naakt. Cor wist niet wat in hem
omging. Die burgerszonen waren Cor's vrienden die zich vrij bewogen op de straat
en voornamelik over voetbal praatten. Het tergende van de anderen bleef onbemerkt.’
Vooral voor één van die vrienden koesterde hij een grote liefde: ‘Een zeer slanke
jongen voornamelik had hij graag. Het was net een voetbalspeler van een Engelse
prent. Hij was slank, doch verre van een vijftienjarige slungel. Er was reeds iets
viriel in die jongen. Hij schopte droog en hard. Een mooie plastiek was het wanneer
hij zijn knie te schoppen uitstrekte. Telkenmale zag Cor die beweging na. Veel
sterker was echter zijn belangstelling voor zijn kameraad. De lenigheid van zijn lijf:
de smalle, witte sportbroek en het lange fijn-gekleurde jersey waar de wind in
speelde. De hals was bloot. Cor wist niet waarom hij mee naar het voetbalveld ging.
Belang voor het spel voelde hij slechts in geringe mate.’
Deze vriendschap was voor hem een grote bevrijding: ‘Door de nieuwe vriendschap
waren de bewuste verzoekingen verdwenen: erotiek was nooit het onderwerp hunner
gesprekken. Het ganse verlangen naar het onbekende liefdeleven was opgelost in
dit eerste onderbewuste liefhebben.’ Het gevoel niet te begrijpen wat er met hem
gebeurde en het besef dat hij meer aan zijn vriend gebonden was dan deze aan
hem, waren de enige schaduwen op het geluk van zijn eerste liefde.
Voor de school had hij in deze tijd niet de minste aandacht: ‘Het
schrapzich-tegenover-de-geest-van-het-kollege-stellen had plaats gemaakt voor
een doodgewoon negeren van die geest.’
Aan deze omgang kwam onverwacht een einde, toen zijn vriend, door ge-
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brek aan ijver op school, van het college werd afgenomen en naar een strenger
pensionaat gestuurd. Dit plotselinge gemis liet Paul in een volkomen leegte achter:
‘Zulke levensleegte had hij nog niet gekend.’ Opnieuw gaf hij zich over aan zijn
erotische fantasieën, ‘het behagen echter dat hij er in vond, was veel minder sterk.
Hij voelde heel duidelik dat deze fantazie enkel door een gemis aan een gezondere
oplossing bestaan bleef.’ Dit laatste kwelde hem meer dan de wroeging die hij
vroeger gekend had, maar die nu vrijwel afwezig bleef: ‘Na de fantazie was er dan
ook slechts in plaats van wroeging een geweldige malaise.’ Uit deze malaise vluchtte
hij weer in de fantasie, een ‘circulus viciosus die hem totaal uitputte.’ Het gevolg
was een verregaande willoosheid en in deze toestand kwam hij er toe om van tijd
tot tijd geld uit de portemonnaie van zijn moeder te stelen. Ook hierin zat weer een
element van zelfkwelling als middel om uit de malaise te raken: ‘Want zijn wroeging
was hier duidelik realisties en daardoor trof zij, ook in deze zwaktetoestand, de
rationele jongen diep. Cor dacht: als ik steel, zal mijn moeder weer nederiger leven.
Ik steel niet van allen, doch enkel van mijn moeder. De wroeging was steeds met
het beeld van zijn moeder en haar nederige levensaard versmolten.’ En even verder:
‘Hij dacht: misschien kreeg zijn leven weerom inhoud wanneer hij heel diep in de
zonde stond.’

4. Verwijdering van het O.L.V.-College en leerling van het
Sint-Stanislas-Instituut
Korte tijd na de periode waarin het vertrek van Cors vriend in De jongen wordt
gesitueerd, werd Van Ostaijen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege verwijderd. Na
zijn opstandige periode en één trimester van gedweeë volgzaamheid, toonde hij,
zoals hij schreef, niet de minste interesse meer voor de school. Bij de bijzonder
droevige resultaten hiervan op zijn reeds genoemd paasrapport deed waarschijnlijk
een nieuwe uiting van zijn ‘zich reeds vroeg vertonende zelfstandigheid’ de maat
overlopen. Van Ostaijen schreef immers dat de school hem ‘om zogenaamde
opstandige woorden ontzegd was geworden’, al kwam hij aan een nadere
omschrijving van de aanleiding in zijn herinneringen niet meer toe. Wel had hij reeds
vermeld dat de woorden van de prefect bij die gelegenheid hem met trots vervulden,
doordat zij voor hem bevestigden dat hij de bijzondere persoonlijkheid was die hij
wenste te zijn. ‘Als Cor’, aldus het begin van het hoofsdtuk De jongen, ‘vijftienjarig,
van een school door jezuieten bestuurd doorgezonden werd, had de pater Prefect
hem gezegd dat hij een zonderlinge jongen was; soms was hij nog een kind, men
zou niet kunnen denken: hij was vijftien jaar. Bij andere gelegenheden sprak hij
bijna als een grijsaard. Die woorden bleven hem bij met een stift in zijn hersenen
gegrift. Het was met fierheid dat hij het spreekkamer-
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tje van de eerwaarde verliet. De prefect had opgemerkt dat hij anders was als al de
anderen. Hij was niet iemand van vijftien jaar. Hij was jonger en ouder. Dat vleide
hem. Omdat het niet middelmatig was. Omdat het oorspronkelik was. Ten slotte
was hij dus iemand.’
Ook Van Passen heeft nooit geweten wat de preciese oorzaak van zijn verwijdering
is geweest, maar de volgende passage over Van Ostaijen als vierdeklasser bevat,
zij het in een ietwat gedramatiseerde vorm, een concreet voorbeeld van zijn uitstoting.
Tevens toont het aan hoe hij hierop reageerde, nl. door zich in deze geïsoleerde
positie als een uitzonderlijke figuur te handhaven: ‘Zo gingen we op tot de volgende
klas. Pol was toen veertien jaar, en zijn karakter begon zich duidelijker af te tekenen.
Er kwam iets vreemds over hem [...]. Iets onvoldaans, iets wrangs haast. Het was
geen verbittering, geen opstandigheid, het was veeleer een drang om zijn eigen
persoonlijkheid te laten uitschijnen, zijn eigen opinies boven die van de leraren te
willen stellen, een kracht die ondanks alles en allen haar uitweg zocht en voor
niemand ooit buigen zou.
Hadden de professoren dit niet begrepen of niet ingezien? Of wilden zij niet dulden
dat een leerling zijn eigen weg ging, buiten de door hen vastgestelde normen om?
De wrijving bleef niet uit. Pol was nog steeds dezelfde tegenover ons. Hij bracht
ons in het geheim boeken die door het College niet toegelaten waren, en wij vielen
er op als vliegen. Ik heb nooit geweten, of het om deze verboden boeken was, of
om een andere reden, een zonde tegen de tucht misschien, maar voor Pol volgden
de straffen elkander op. Weldra was het zo ver gekomen, dat ons verboden werd
nog enige omgang met hem te hebben. Tijdens de speeluren stond hij daar, achter
een kolom, klein, de schouders hoog, ineengeflokt als een mus, in het opgelegde
zwijgen weggekropen. Ik zie hem nog naar het spel van de anderen turen, met een
stille, arme blik [...]. In 't geniep ging ik hem de hand drukken; hij glimlachte dan
even en zonk weer weg in dat eeuwige zwijgende turen dat me pijn deed.’
Op 15 april 1911 verliet Van Ostaijen het Onze-Lieve-Vrouwecollege en werd
voor het laatste trimester van het studiejaar 1910-1911 ingeschreven als leerling
van het Sint-Stanislasgesticht te Berchem, waar hij eveneens in de 4de
Grieks-Latijnse klas werd geplaatst. Bij de prijsuitreiking op 28 juli 1911 eindigde hij
daar als negende of laatste van de klas. Zijn gedrag en vlijt werden ‘très bien’
1
bevonden, met de voorzichtige toevoeging: ‘Si cet élève s'applique il réussira’ . Het
1
is niet bekend of reeds bij zijn vertrek van het Onze-Lieve-Vrouwecollege het
Een kopie van dit rapport
bevindt
zich in het Archief
plan was opgekomen hem naar het Koninklijk Atheneum van Antwerpen te sturen.
en
Museum
voor het
Als overbrugging zou dan een school met kleine klassen zijn uitgekozen, zodat
Vlaamse
Cultuurleven
hij zijn achterstand daar kon inhalen en de overgang naar zijn eerste
niet-katholieke school plaats kon vinden zonder verlies van een jaar. Ook is het (verder: A.M.V.C.) te
Antwerpen.
mogelijk dat pas na afloop van
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de cursus besloten werd hem op een openbare school te doen, omdat het
St.-Stanislasgesticht hem evenmin beviel, al is het niet waarschijnlijk dat hij met zijn
‘très bien’ voor gedrag hier ook openlijk in conflict was gekomen. Een medeleerling
waar Van Ostaijen gedurende deze korte schoolperiode veel mee optrok, herinnerde
2
zich echter dat zijn ouders van de school het advies kregen hun zoon niet meer
met Paul om te laten gaan, aangezien deze ‘verkeerde’ boeken las en zijn vriend 2Medegedeeld door
Maurice Gilliams, die dit
daar ook toe bracht. De maatregel kon echter beter van de ouders dan van de
van deze medeleerling,
school uitgaan, werd er bij gezegd. Een laatste, meer positief gegeven is, dat
Van Ostaijen bijzonder gesteld was op de geschiedenislessen die hij op dit college Michel Claessen,
van F. Prims ontving. Kanunnik Prims wist zich echter geen bijzonderheden meer vernomen had.
over zijn oud-leerling te herinneren.

5. Het Koninklijk Atheneum en de Vlaamsche Bond
Al eindigde Paul van Ostaijen de cursus 1910-1911 als laatste van zijn klas, de
resultaten waren blijkbaar toch voldoende om hem te bevorderen: voor de nieuwe
cursus werd hij tot de derde Grieks-Latijnse klas van het Koninklijk Atheneum te
1
Antwerpen toegelaten.
1
Het was juist in deze zomer dat de ‘schoolkwestie’ de gemoederen hevig in
De gegevens over het
beweging bracht. De katholieke eerste minister Frans Schollaert had een nieuw Atheneum zijn in maart
ontwerp voor een schoolwet ingediend, waarbij elk gezinshoofd een schoolbon 1960 mondeling en
schriftelijk verstrekt door
zou ontvangen en de toelagen aan de scholen door het aantal bonnen zouden
de studieprefect S.
worden bepaald. In juni werden in Antwerpen straatbetogingen hiertegen
gehouden, daar men van niet-katholieke zijde deze regeling als een aanslag van Cardon.
de kerk op de staat zag. De eerste minister nam zijn ontslag en het ontwerp verdween
in de ijskast, maar de schoolstrijd bleef actueel en was de inzet van de katholieken
bij de verkiezingen van het jaar daarop.
Dat de streng-katholieke ouders van Paul van Ostaijen juist in deze tijd hun zoon
naar een openbare school lieten gaan, is weer een aanwijzing dat zij niet
onverzettelijk waren tegenover de ongetwijfeld vurige wens van hun jongste zoon
om niet langer het katholiek onderwijs te hoeven volgen. Mogelijk was het verzet
ook minder sterk, doordat het Atheneum een drietal jaren tevoren een prefect had
gekregen die eveneens streng-katholiek was. In de zomer van 1909 was deze
prefect, C. Libbrecht, met zijn leerlingen in conflict gekomen, toen hij verschillende
maatregelen had genomen die hun geestelijke vrijheid en de traditionele neutraliteit
op godsdienstig gebied aantastten. De kwestie drong tot de pers door en zelfs tot
de volksvertegenwoordiging, met het gevolg dat prefect Libbrecht wat inbond. Maar
in de katholieke kranten, die Van Ostaijens ouders ongetwijfeld gelezen zullen
hebben,
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Geo van Tichelen 5 juli 1914.

werd hij verdedigd tegen de aanvallen van liberale en socialistische zijde. Zoals dus
de leiding van de school Pauls ouders mogelijk wat vertrouwen inboezemde, zal
het succes van de leerlingen die in hun Vlaamse en Franstalige scholierenbonden
voor hun vrijheid waren opgekomen, voor Paul van Ostaijen, die juist in diezelfde
tijd praktisch geïsoleerd voor hetzelfde had gevochten, aantrekkelijk zijn geweest.
In ieder geval kwam hij in een veel ruimer milieu terecht, waar hij zich spoedig thuis
voelde en al gauw een vooraanstaande plaats wist te veroveren.
Gezien het geringe succes op school, is het waarschijnlijk dat in de twee
Atheneumjaren die volgden, Pauls belangstelling meer naar de jeugdbeweging en
de omgang met zijn medescholieren uitging dan naar de lessen die hij volgen moest.
2
Hij sloot zich onmiddellijk aan bij de Vlaamsche Bond , een groepering van
2
Vlaamsgezinde Atheneumleerlingen, die in 1901 was opgericht. In het vroege
Voor gegevens over de
voorjaar van 1911, toen Van Ostaijen nog op het katholieke college zat, had hij Vlaamsche Bond, zie:
3
reeds kennis gemaakt met de enkele jaren oudere Geo van Tichelen, die sedert Oskar de Smedt, De
mei 1910 voorzitter was van de Vlaamsche Bond. Beiden stonden, na een bezoek ‘Vlaamsche Bond’ en zijn
voorgangers, een bijdrage
aan de stedelijke bibliotheek aan het Conscienceplein, onder het poortje naar de
tot de geschiedenis van de
Leeuw van Vlaanderenstraat voor de regen te schuilen, toen Van Ostaijen na
Vlaamse studentenkringen
4
geruime tijd zwijgen het contact legde met de laconieke mededeling: ‘het regent’.
aan het Koninklijk
Deze Geo van Tichelen had met zijn medevoorzitter Hendrik Cox in oktober
Atheneum te Antwerpen
(1883-1914), Antwerpen,
1954.
3
Geboren 6 januari 1894
te Antwerpen.
4
Medegedeeld door Geo
van Tichelen.
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1910 een vlugschrift voor de nieuwe leerlingen van het Atheneum opgesteld, waarin
de Vlaamsche Bond werd aangekondigd als een groep, gevormd ‘voor eigen uiting
en zelfopvoeding’, die zich bewoog ‘op alle gebied, zoo wetenschappelijk als artistiek’
en geen beperking wilde: ‘hij vormt geen afgebakende kliek met vaste richting in
godsdienst of politiek. Hij huldigt alleen het vrije leven, en groeit gelijk gijzelf hem
groeien doet. Hij wil van zijn leden algemeen aangelegde menschen maken, en
doet hun begrijpen dat ze dat doel alleen kunnen bereiken door zich zelf te zijn: d.i.
in de eerste plaats Vlaamsch.’
Al voerde de ‘zelfopvoeding op alle gebied’ tot de meest uiteenlopende opvattingen
en activiteiten, steeds was inderdaad - latent of openlijk, al naar de omstandigheden
- het flamingantisme als ondergrond aanwezig, dat waakzaam toe bleef zien en
stimulerend werkte op een werkelijke toepassing van de Taalwet van 1883. Want
de uitvoering van deze wet op het middelbaar onderwijs, die bepaalde dat een aantal
vakken in het Nederlands gedoceerd moesten worden, liet nog altijd veel te wensen
over. Het waren vooral de Vlaamsgezinde leraren - in Antwerpen o.a. de
5
6
Atheneumleraren Pol de Mont en Antoon Moortgat - die de oprichting van
5
leerlingenorganisaties ter bewaking van het Vlaamse recht aanmoedigden en
Van 1882 tot 1904 leraar
aan het Atheneum.
deze bonden, dikwijls gesteund door oud-leerlingen en met naast zich de
6
Volgens opgave van de
studentenorganisaties, hebben een belangrijke rol gespeeld in de Vlaamse
huidige prefect is Moortgat
Beweging. Met het oog op onderlinge steun hadden de groeperingen aan de
geen leraar aan het
verschillende Vlaamse Athenea zich weer verenigd tot het Vlaamsch
Antwerps Kon. Atheneum
Studentenverbond Jong-Vlaanderen, dat het tijdschrift De Goedendag uitgaf.
geweest, maar in de
Antwerpen speelde in dit geheel steeds een belangrijke rol en vanaf december
Handelingen van het
1905 was ook de verzorging van De Goedendag aan de Antwerpse kring
XXXIIe Nederlandsch taaltoevertrouwd.
en letterkundig congres,
De Vlaamsche Bond beleefde op het moment dat Van Ostaijen er lid van werd Antwerpen, [1912] wordt
juist weer een van zijn hoogtepunten: er waren meer dan 100 leden, er werden hij wel als leraar vermeld.
vele en belangwekkende bijeenkomsten in het Atheneum belegd en de Bond
was ook in deze dagen een grote steun voor de andere afdelingen van het
overkoepelende Verbond Jong-Vlaanderen. Ook voor dit Verbond toonde Van
Ostaijen belangstelling, zoals blijkt uit het feit dat hij het congres hiervan op 26 en
27 mei 1912 samen met Van Tichelen en andere vrienden in Brugge bijwoonde.
Het geestelijk klimaat van de elkaar snel opvolgende generaties in de Vlaamsche
Bond werd in steeds sterker mate bepaald door de nieuwste stromingen op cultureel
en sociaal gebied. Zo had de generatie die van 1903 tot 1905 aan het woord was,
zich August Vermeylen tot leidsman gekozen in hun pogen zichzelf tot Europeërs
op te voeden. Maar de volgende groep (1905-1908) was veel meer gericht op de
sociale ontwikkeling van hun dagen en zag de Vlaamse Beweging als een onderdeel
van dit proces. Zij volgden met grote belangstelling de eigentijdse politieke
gebeurtenissen en lazen enthou-
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siast anarchistische tijdschriften als De Vrije Socialist van Domela Nieuwenhuis en
Les Temps Nouveaux. Ook in De Goedendag, waar o.a. Antoon Jacob, Herman
Vos en Eugène de Bock in de redactie zaten, gaven zij duidelijk blijk van hun sociale
gerichtheid. Daarnaast was het artikel Onze taal en het Fransch aan het Antwerpsch
Atheneum (Vlaamsche afdeeling), dat Eugène de Bock onder pseudoniem in De
Goedendag van januari 1907 publiceerde, weer een belangrijke bijdrage tot de
vervlaamsing van het middelbaar onderwijs. De publikatie veroorzaakte een rel, die
weliswaar uitliep op De Bocks verwijdering van het Atheneum, maar waardoor ook
de strijd tegen de overtredingen van de taalwet met kracht en met succes werd
voortgezet. Bij de volgende ‘lichting’ nam de drang tot actieve maatschappelijke
hervorming af en maakte plaats voor een meer ethische levenshouding à la Tolstoi,
die in de eerste plaats de hervorming in de eigen persoonlijkheid zocht. Deze
ontwikkeling zette zich tegen de tijd dat Van Ostaijen op het Atheneum kwam, verder
voort in de richting van een steeds sterkere persoonlijkheids- en schoonheidscultus.
Allerlei uiteenlopende opvattingen kwamen in verschillende groeperingen naast
elkaar te staan. Om te beginnen was er een ethische richting met belangstelling
voor een geestelijke ontplooiing binnen een geïsoleerde élite, voor Stefan George,
voor theosofie, voor oosterse wijsheid, voor rein-levenbeweging enz., die ten slotte
uitmondde in de vlak voor de oorlog opgerichte ‘Johanneskring’, zo genoemd naar
Van Eedens Kleine Johannes. Daartegenover ontstond, als reactie op het optreden
van prefect Libbrecht, een anti-spiritualistische stroming, die teruggreep naar het
materialisme, het naturalisme en de natuurwetenschappen, of ook, bij hen voor wie
dit laatste te ongenuanceerd was, een behoefte aan cynisme, sarkasme en
dandyisme. Daaronder leefde bij allen een flamingantische en bij sommigen ook
nog een vurige socialistische overtuiging. Toch was er één overwegend en
gemeenschappelijk kenmerk: afkeer van het provinciale, het kleinburgerlijke, het
7
benepen standpunt, of - meer positief, maar vager - zoals Oskar de Smedt beschrijft
7
, die zelf tot deze generatie Atheneumleerlingen behoorde: ‘Vraagt men de
Oskar de Smedt, De
vooraanstaanden onder haar naar hun ideaal, dan antwoordt, behalve trouw aan ‘Vlaamsche Bond’ en zijn
het Vlaams beginsel, geen leer, geen stelsel, geen -isme, maar slechts éen groot voorgangers, Antwerpen,
verlangen: een modern mens te zijn.’ Gemeenschappelijk was dan ook - ondanks 1954, blz. 39.
de verscheidenheid van voorkeuren - de grote belangstelling voor de eigentijdse
cultuuruitingen zowel van binnen als buiten de eigen grenzen en hieronder waren
het vooral de literatuur en de beeldende kunsten ‘die de vergaderingen van een zo
ongelijksoortige jeugd beheersten’, zoals De Smedt schrijft.
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6. Belangstelling voor literatuur en beeldende kunst
Al was het niet alleen het klimaat van de Vlaamsche Bond dat de sfeer op het
Atheneum bepaalde, toch raakte de 15-jarige Paul van Ostaijen door zijn overgang
naar deze school uit een isolement en kwam hij met een aantal medeleerlingen in
aanraking die allerminst vreemd tegenover zijn socialistische ideeën, zijn verering
voor Tolstoi, zijn flamingantisme en zijn literaire smaak stonden. Het is opvallend
dat van alle personen die in het verdere leven van Van Ostaijen een rol speelden,
de eersten - en vrij velen - afkomstig zijn uit dit nieuwe schoolmilieu, met uitzondering
alleen van Jos. Léonard, die hij al veel vroeger had leren kennen.
Als klasgenoten - er waren 20 leerlingen in de 3de Grieks-Latijnse - kreeg hij o.a.
Jan Melis en Bob van Genechten en bij het begin van de cursus werden in het
bestuur van de Vlaamsche Bond o.a. Karl A. Mayer tot voorzitter, Daan de
Meulemeester tot secretaris en René Victor tot boekbewaarder gekozen. Deze
laatste, de ‘boekbewaarder’ Victor, heeft veel gedaan om zijn medescholieren de
moderne Franse literatuur te leren kennen en raakte al gauw bevriend met Van
Ostaijen, die evenals hij voor zijn leeftijd een grote belezenheid bezat.
Over de lectuur van Van Ostaijen tot zijn Atheneumtijd zijn enkele losse gegevens
bewaard. Om te beginnen de mededeling van Léonard dat zij met Streuvels en
Kloos reeds op de lagere school tegen elkaar opboden. Voorts blijkt uit Van Ostaijens
eigen mededelingen in De jongen dat hij Frederik van Eeden en Frans Erens
bewonderde; verder Leo Tolstoi en Henrik Ibsen en de Franse schrijvers Honoré
de Balzac, Emile Zola, Joris-Karl Huysmans, Francis Jammes, Charles Péguy en
Charles-Louis Philippe. Evenals de atheneumleerlingen van die tijd, waarvan O. de
1
Smedt schrijft : ‘Buiten de grenzen van de eigen kultuurkreits hield vooral ‘le génie
1
latin’ die vurige ultraflaminganten gevangen’, was ook Van Ostaijen wat de
Oskar de Smedt, De
‘Vlaamsche Bond’ en zijn
buitenlandse letteren betreft heel sterk op Frankrijk georiënteerd. Over zichzelf
schreef hij: ‘Groot was zijn liefde tot Frankrijk. Op zestien jaar had hij reeds met voorgangers, Antwerpen,
1954, blz. 45.
vreugde bijna de ganse Balzac gelezen. Frankrijk was het verlangen van zijn
ontwakend urbaniteitsgevoel. Het katolicisme zoals het in Frankrijk was lag hem
god-weet-hoe-diep aan het hart. Het was in onze eeuw het enig mogelike katolicisme.
Péguy was een groot katoliek;’ Met afkeer noemt hij daarentegen de door het college
gepropageerde René Bazin en de heimatkunst van de ‘Schmarotzer’ Peter Rosegger.
2
Een belangrijke gids in die jaren is voor hem het Vlaamse tijdschrift De Boomgaard
2
geweest, dat van november 1909 tot december 1911 onder redactie van André
Voor gegevens over De
de Ridder, Paul-Gustave en later ook Firmin van Hecke, Edmond van Offel, Hugo Boomgaard, zie: Jean
van Walden, Gust van Roosbroeck en Paul Kenis in Antwerpen werd uitgegeven. Weisgerber, De Vlaamse
literatuur op onbegane
Behalve dat Van Ostaijen de afleveringen
wegen, het experiment
van ‘De Boomgaard’
1909-1920, Antwerpen,
1956.
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van dit blad las, bezocht hij ook enkele voordrachtavonden die door dit tijdschrift
werden georganiseerd. Ook andere literaire bijeenkomsten hadden in zijn
collegejaren al zijn belangstelling gehad, zoals die in het Antwerpse paleis van
Justitie, welke door de Vlaamse en Franse balie werden belegd en waar, volgens
3
Léonard , Van Ostaijen ook heen ging en een keer enthousiast raakte over een
3
klankvolle beschrijving van ‘botsende marbels door de klas’ in een voordracht
Mondelinge mededeling.
van de naturalistische schrijver Frans Verschoren. Het tijdschrift De Boomgaard
toonde verschillende aspecten die Van Ostaijen sterk aanspraken. In de eerste
plaats - en hierin was het blad het duidelijkst een voortzetting van Van Nu en Straks
- kwam het op voor een Europees peil, zodat het grote aandacht schonk aan de
moderne Westeuropese literatuur. In dit tijdschrift en in afzonderlijke publikaties van
de redacteuren werden namen naar voren gebracht, waar ook Van Ostaijen zich
voor interesseerde en waarop hij waarschijnlijk voor een deel door het lezen van
De Boomgaard attent gemaakt was, zoals Edgar Allen Poe, Walt Whitman, Charles
Baudelaire, Fjodor Dostojevski, Henrik Ibsen, Paul Verlaine, J.K. Huysmans, Jules
Laforgue, André Suarès, Maxim Gorki, Leo Tolstoi, Charles-Louis Philippe, Hugo
von Hofmannsthal en Richard von Schaukal.
Verder was het tijdschrift de uiting van een overgangsstadium tussen
individualisme en humanitair idealisme. Enerzijds toonde het - haast tegen wil en
dank - een sterke voorkeur voor het decadente, het dilettantisme en het dandyisme,
anderzijds verwierp de voorman van De Boomgaard, André de Ridder, deze
fin-de-siècle-houding als te beperkt en pleitte voor maatschappelijke belangstelling
en Tolstojaanse mensenliefde en propageerde het z.g. psycho-realisme, dat naast
de uiterlijke ook de innerlijke werkelijkheid aan bod liet komen: ‘de stoffelijke en
geestelijke wereld als geheel vormen de uitdrukking der Idee, welke zich als levende
4
verbeelding in den kunstenaar moet omzetten.’ Met dit laatste - een voorstadium
van het expressionisme - keerde De Boomgaard zich tegen het materialisme en 4Uit A. de Ridder, De
nieuwe literatuur,
naturalisme. De verbindingsschakel tussen de dandy en de psycho-realist was
Antwerpen, [1913],
hun beider gevoel voor verfijning. De aartsvijand van deze groep was dan ook
geciteerd naar Jean
de ongenuanceerdheid, het plompe en benepen provincialisme, dat niet alleen
in de uitlopers van het naturalisme, maar ook in de Vlaamse boerenroman werd Weisgerber, De Vlaamse
literatuur op onbegane
bestreden: ‘we verzuipen in den vloed der boerenromans,
wegen, Antwerpen, 1956,
5
straatjesgeschiedenissen, fabriek-vertelsels.’
blz. 59.
5
Hiertegenover stelde De Boomgaard de ‘fijne, nerveuse en gecompliceerde
Eveneens geciteerd naar
mentaliteit’ van de stadsmens en zij verschoven daarmee niet alleen de
De Vlaamse literatuur op
belangstelling van het platteland naar de stad, maar ook van het kleinsteedse
onbegane wegen, blz.
naar wat in de ogen van de dandy het klimaat bij uitstek van de grote stad
65-66.
uitmaakte: het voor de burgers ‘verdorven’ milieu van intellectuelen en kunstenaars,
het mondaine leven, de boudoirs, de bars en bordelen.
Ten slotte kwam De Boomgaard op voor de autonomie van de kunst. Al be-

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

54
stond de redactie alleen uit vrijzinnigen, zij namen in hun blad geen politiek standpunt
in en wensten evenmin andere buiten-literaire maatstaven voor een kunstwerk te
aanvaarden. Vandaar ook dat zij al gauw slaags raakten met de vooringenomenheid
van de clericale kritiek in Vlaamsche Arbeid, het tijdschrift waar De Ridder voordien
redactiesecretaris van was geweest. Ook voelden zij zich flaminganten op grond
van hun kunstenaarschap en niet uit nationalistische of folkloristische motieven.
Vele kenmerken van De Boomgaard werden ook reeds bij Van Ostaijen
gesignaleerd - de internationale belangstelling, het urbaniteitsgevoel, de afkeer van
de Heimatliteratuur, het verwerpen van de nationalistische ideologie als achtergrond
van het flamingantisme en zelfs de spanning tussen individualistisch
uitzonderlijkheidsgevoel en socialistische gemeenschapszin die zich oplost in een
theoretisch beleden humanitair idealisme. Later wordt het duidelijk dat ook andere
elementen, zoals vooral het dandyisme en de voorkeur voor schrijvers als Jules
Laforgue en de Jung-Wiener, op Van Ostaijen hebben ingewerkt, zodat dit tijdschrift
een grote rol blijkt te hebben gespeeld in zijn ontwikkeling. Trouwens, het handschrift
van zijn Zelfbiografie eindigt met enkele doorgehaalde en slechts gedeeltelijk
leesbare regels, waarin hij zegt: ‘M.i. beïnvloed geweest door André de Ridder ('t
grootsteedse) [...] en Gust van Hecke.’
De laatste nummers van De Boomgaard verschenen tijdens het eerste trimester
dat Van Ostaijen op het Atheneum doorbracht. Ook in zijn aandacht voor dit tijdschrift
stond hij niet langer alleen: al vanaf het verschijnen van het eerste nummer was het
blad op bijeenkomsten van de Vlaamsche Bond en in De Goedendag kritisch
besproken.
Na en naast De Boomgaard ging de belangstelling van de Atheneum-leerlingen
voor het eigentijdse culturele en politieke leven verder. Met René Victor bezocht
Van Ostaijen de voordrachten van vooraanstaande Nederlandse schrijvers en politici
die het Algemeen Nederlands Verbond organiseerde. Eveneens hielden zij zich
regelmatig op de hoogte van het mondaine leven in Frankrijk door het lezen van
Comoedia, een Frans blad over toneel en letterkundig leven. Verder bespraken zij
hun lievelingsauteurs en hun nieuwste ontdekkingen, zoals Jean Cocteau - over
6
wiens Danse de Sophocle Van Ostaijen veel enthousiaster was dan zijn vriend 6
7
Verschenen in 1912.
en Guillaume Apollinaire.
7
Al oriënteerden de Atheneumvrienden zich al vrij spoedig op de modernste
Mondelinge mededeling
uitingen in de literatuur, het is waarschijnlijk dat, wat de Nederlandse letterkunde van Victor.
betreft, de belangstelling aanvankelijk toch nog sterk op de Tachtigers gericht was.
Hier wijst niet alleen Van Ostaijens bewondering voor Van Eeden en Erens tijdens
zijn laatste collegejaren op, waar hij in De jongen over schrijft, maar ook de volgende
herinnering, die Geo van Tichelen aan een gebeurtenis in 1912 bewaard heeft.
Tijdens het congres van Jong-Vlaanderen
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in Brugge maakte een aantal Antwerpse vrienden een boottochtje. Van Tichelen
hield daarbij een enthousiast betoog over Kloos, Gorter en Van Eeden en was
volkomen verrast toen Van Ostaijen hem plotseling in de rede viel met de laconieke,
maar naar zijn indruk volkomen ernstig bedoelde opmerking: ‘Toch vind ik Reddingius
beter.’
Uit een artikel in het weekblad Carolus van 4 juni 1914, Driejaarlijksche
tentoonstelling, blijkt dat Van Ostaijen in 1911 ook reeds tentoonstellingen bezocht.
Hij schreef over de schilder Lambert: ‘Over drie jaar zagen wij reeds veel beter van
hem in ‘Kunst van Heden’, werk, waar veel intenser in leefde het gekrioel van het
volk en het spelen van de zon op het water.’ Het is onwaarschijnlijk dat hij in 1911
alleen déze tentoonstelling zag, temeer daar hij toen met zóveel belangstelling
gekeken heeft, dat hij daaraan drie jaar later nog vergelijkingsmateriaal ontlenen
zou.

7. Het tweede jaar op het Atheneum
In het begin van 1912, op 28 januari, stierf een tweede kind uit het gezin Van Ostaijen
aan tuberculose: ditmaal de oudste, Pauls getrouwde zuster Hubertina, die korte
tijd tevoren, door de geboorte van haar enige zoon Henri, moeder geworden was.
Hoewel Van Ostaijen ook dit ziekbed van nabij heeft meegemaakt, want zij overleed
niet in haar eigen huis, maar bij haar ouders, zijn er geen reacties van hem op deze
gebeurtenis bekend.
In de zomer van dit jaar bleef Van Ostaijen zitten in de derde Grieks-Latijnse klas
van het Atheneum, met als enige gunstige vermeldingen een ‘accessit’ (70% van
het te behalen aantal punten) voor Nederlands en een ‘eervolle vermelding’ (60%)
voor Engels, welke vakken hem, evenals het Duits, door Omer Wattez werden
onderwezen. Deze leraar en schrijver wordt door Van Ostaijen ook genoemd in de
1
doorgestreepte regels aan het einde van zijn Zelfbiografie over de ondergane
1
invloeden. Ondanks dit resultaat werd hij niet van school genomen, zodat hij in
Evenals in de gehele
Zelfbiografie - die
september opnieuw in de derde klas kwam.
Een gedeelte van zijn zomervakantie bracht hij door bij familie van zijn moeder waarschijnlijk in het begin
van 1921 geschreven is in Limburg en wel bij haar jongere halfzuster Maria Antoinetta, die in 1886 te
lopen ook in de
2
Rekem met een schipper, Jan Theodoor Berben , was getrouwd en in 1900 naar
doorgestreepte slotregels
het naburige Vucht was verhuisd. In de tijd dat Van Ostaijen er op bezoek kwam, ernst en ironie door elkaar.
exploiteerde het echtpaar, in het dorp ‘Net en Doruske op de knaar [= het kanaal]’ De gehele tekst hiervan,
genoemd, een herberg en winkel op de dijk langs de Zuid-Willemsvaart. De
voor zover nog leesbaar,
oudste dochter van het gezin, Elisa, had in dezelfde zomer van 1912 enkele
luidt: ‘M.i. beïnvloed
geweest door André de
weken bij de familie Van Ostaijen in Antwerpen gelogeerd en bracht bij haar
terugkomst geheel onverwacht haar neefje Paul als gast mee. De herinneringen Ridder ('t grootsteedse),
Lievevrouw Dina Demers,
die een jonger zusje van Elisa, de
Theo van [?] Toussaint
van Boelaere, Omer
Wattez, Gustav
[onleesbaar] en Gust van
Hecke.’
2
Zie bijlage I, blz. 1096.
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Hubertina Goris-van Ostaijen.
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3

toen twaalfjarige Antoinette, aan deze logeerpartij bewaarde, zijn door haar zoon
3
gepubliceerd en geven een levendig beeld van de niet bepaald gunstige indruk
Dries Janssen, Paul van
Ostaijen veertien dagen te
die de zestienjarige ‘stedeling’ Van Ostaijen op zijn ‘landelijk’ nichtje heeft
Vucht (zomer 1912),
gemaakt.
Trefpunt, jg. 3, nr. 4,
Bij aankomst bleek Paul niet alleen eigen visgerei, maar ook een ‘gietijzeren
Herk-de-Stad 1966, blz.
omelettepannetje’ meegebracht te hebben. ‘Op de verbaasde vraag van het
nichtje waarvoor hij dàt nodig had, kreeg ze al maar onmiddellijk te horen dat in 22-29.
Limburg niemand verstand had van omeletten. ‘Die moet-de oemes aan twee kante
bakke!’ verduidelijkte neef.’ En vervolgens komen in dit verslag de volgende
typeringen voor: ‘Niemand in het hele huis wist goede raad met de donkerharige,
ietwat slungelige knaap, met zijn markante hoofd, zijn donkere, nu eens
doordringende, dan weer dromerige ogen en met zijn apodiktisch oordeel over alles
en nog wat, zowel over omeletten als mensen. (Volgens Paul woonden in Vucht
geen mensen, maar ‘boeren’.) Zijn vreemd dialekt, waaruit hij een enkele keer
lossprong om onder te duiken in een beschaafde omgangstaal die nog
onbegrijpelijker bleek, en zijn steedse kleding deden hem spoedig uitgroeien tot
een buitenissige, tot iemand die in de landelijke, dorpse omgeving wel moést
opvallen. Het werd niet gezegd, maar iedereen vond hem een aansteller.’ Verder:
‘Wil was wet bij hem. Zijn wil tenminste. Zijn stem kon een bijtende klank hebben,
die zeer verschilde van de zangerige, ietwat slepende Maaslandse streektaal. Nog
voor de eerste avond kwam het bijna tot een incident toen ‘tante’ Net neef Paul
(terecht ‘Pol’ genoemd, want officieel heette hij Leopold) met zijn omelettepannetje
uit haar keuken bande en naar een bijkeuken-annex-bakhuis verwees. Het feit dat
grootvader [de grootvader van de schrijver] hem inzake vissen niet voetstoots als
een deskundige aanvaardde, maakte het alleen maar erger.’ En ten slotte: ‘Een
opvallende karaktertrek van Paul was, dat hij onmiddellijk beste maatjes was met
àlle mensen die hij tegenkwam, op voorwaarde dat ze niet tot zijn eigen familie
behoorden. Met de herbergbezoekers, met de winkelende schippers, met de in
logement verblijvende metselaars van de mijnboortorens te Eisden, met de voerlui,
kortom met iedereen die bij grootmoeder over de vloer kwam, papte hij zonder enige
bedenking aan. Paul bezat namelijk enerzijds de gave om in een minimum van tijd
vrienden te maken en anderzijds de onthutsende hebbelijkheid om voortdurend met
familieleden op gespannen voet te leven.’
Op een avond, toen Paul in de herberg zat, had zijn tante hem gevraagd iets voor
te dragen, waar hij onmiddellijk op inging: ‘En Paul begon. Niet onmiddellijk met een
‘gedichtje’, zoals verwacht werd, maar met een inleidende toelichting. [...] Het nichtje
begreep er lang niet alles van. Het klonk als een preek, maar het was geen preek.
En ineens zweeg Paul weer. Hij liet zijn ogen gaan over het enigszins beduusde
gezelschap en zei: - Né... As ge na gao' veurdraoge hé, dan moet-de altij' een
speciaol dink in 't oeg aave...
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nemt na per exempel die-e kapstok daor hè. Dan wacht-de reskes, hult diep aosem
en ge begint... Na begin ekik... Gee - nee - kaalee.’ Door het gegiechel van zijn
nichtje Antoinette en haar twee jaar oudere broer Jan kwam het niet verder dan
deze aanhef en Van Ostaijen reageerde hierop als volgt: ‘Stampvoetend ging Paul
te keer tegen ‘stoeme snotneuze’ en ‘boerekaffers van niks’. Hij liet zich op de bank
neervallen en hulde zich, verongelijkt en nors, in een misprijzend zwijgen.’ Later gaf
hij zijn neefje en nichtje zelfs nog een pak slaag toen zij hem met zijn voordracht
bleven plagen, maar hij gooide daarna weer chocoladehopjes in hun slaapkamer
met de toevoeging: ‘- Maor stoemerikke zedde [...] Ge wet nie-iens wao dat Senegal
lè, fft!’ Die laatste woorden zullen wel een herinneringsvervorming zijn, doordat het
nichtje het begin van de voordracht niet begrepen had. Want het opmerkelijke is
juist dat Van Ostaijen blijkbaar toen nog steeds het gedicht Ijenikalee van Lambrecht
Lambrechts op zijn repertoire had staan, dat Léonard zich al uit hun lagere-schooltijd
4
herinnerde . Het is echter ook goed mogelijk dat Léonard later - evenals dit bij vele
herinneringen van vrienden aan Van Ostaijens lectuur het geval was - dit gegeven 4Zie blz. 33.
enkele jaren te vroeg heeft gesitueerd.
Als verdere voorbeelden van zijn vreemd gedrag verhaalt Dries Janssen nog hoe
Van Ostaijen tot ontsteltenis van de Vuchtse jeugd en zonder angst voor
veldwachters in een appelboom klom en van daaruit een toespraak hield, wat uitliep
op een afstraffing van de hem uitjouwende dorpskinderen, die ‘vonden dat die
‘schreeuwer uit de stad’ zich flink aanstelde.’ Voorts hoe hij plotseling een dag
verdween door met reizende kooplieden uit Lier op hun kar mee te trekken tot aan
Stokkem en bij zijn terugkomst na donker alleen verklaarde dat hij honger had en
het bij Stokkem een prachtige streek vond. De veronderstelling van Janssen dat
het begin van het gedicht Zaaitijd een neerslag van deze korte vakantie bevat, lijkt
heel aannemelijk, temeer daar nergens uit blijkt dat hij de volgende jaren nog eens
naar deze streek is geweest.
Even onverwacht als hij in Vucht gekomen was, vertrok hij ook weer, waarbij hij
dezelfde eigengereide indruk op zijn familieleden maakte: ‘op een morgen verklaarde
hij zonder veel omhaal dat hij het moe was ‘tussen al die boere en snotneuze’. En
na enkele sekonden somber nadenken voegde hij er aan toe: - Ik gun ekik vroem
nao 't stad!
Toen grootmoeder jeremiërend opwierp dat niemand thuis was die hem op die
lange terugreis kon vergezellen en dat hij ten minste moest wachten tot zij zijn
moeder had verwittigd, riep Paul nijdig:
- Zeg, zen ekik geen snotneus, zunne!’
Toen Van Ostaijen na deze vakantie naar school terugkeerde, behield hij dezelfde
leraren, maar behalve Jan Melis, die eveneens doubleerde, kreeg hij verder
negentien nieuwe klasgenoten, waaronder Martin Premsela, Ge-
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orges Verbruggen, de jongere broer van de dichter Paul Verbruggen, en zijn grote
vriend sedert deze dagen, René Victor.
In dit nieuwe schooljaar maakte Van Ostaijen korte tijd deel uit van het bestuur
van de Vlaamsche Bond, wat er wel op wijst dat hij toen door de Atheneumleerlingen
als een der leidinggevende of althans gezaghebbende figuren gezien werd. Hoewel
Karl Mayer vòòr de nieuwe cursus het Atheneum had verlaten, bleef deze nog enige
tijd voorzitter, met naast zich als medevoorzitter René Victor en als secretaris Paul
van Ostaijen. Van Ostaijens behoefte aan uitzonderlijkheid, zijn scepsis en sarcasme,
maakten hem echter ongeschikt voor een bestuursfunctie, temeer daar ook de
andere leden in die periode allerminst aangepaste verenigingsmensen waren. Het
werd voor de Vlaamsche Bond een rumoerige, ietwat anarchistische tijd met
weliswaar ‘degelijke krachten’, zoals Oskar de Smedt schrijft, die echter als
‘starindividualistische elementen’ het verenigingsleven er niet stabieler op maakten.
Details over de onderlinge spanningen - die meer op de diversiteit in de persoonlijke
opvattingen berustten dan op principiële beleidskwesties, voor zover de meesten
zich herinneren - zijn niet bekend. Van Ostaijen was echter de eerste die zich uit
het bestuur terugtrok, waarna ook zijn vriend Victor als medevoorzitter bedankte.
Toen ook Mayer aftrad, die niet meer in het Atheneum mocht komen wegens
ultra-socialistische propaganda en die bovendien door de meerderheid der leden
niet meer geaccepteerd werd, moest er een geheel nieuw bestuur worden gekozen.
Na moeizaam onderhandelen werd Jan Melis voorzitter, Victor secretaris en Bob
van Genechten penningmeester, zoals in het 8ste nummer van het tijdschrift De
Goedendag, jaargang 1912-1913, staat aangekondigd. Ook dit duurde niet lang.
De Smedt vermeldt: ‘Weldra moest het bestuur gedeeltelijk herkozen worden. Van
Genechten kreeg de leiding en sindsdien begon de oppositie eerst voor goed haar
parten te spelen. Persoonlijke wrok verscherpte de twisten.’
Aan deze persoonlijke wrok had ook Van Ostaijen zijn deel. Het is waarschijnlijk
dat in dit milieu van een generatie met vele vroeg rijpe en zelfstandige figuren de
strijd voor zijn zelfhandhaving zich meer richtte op zijn medescholieren dan op het
lerarencorps. Het gevolg hiervan was dat hij aan de ene kant een zeker gezag of
ontzag verwierf, maar aan de andere kant door velen onsympathiek of op zijn minst
excentriek gevonden werd. Zijn beste vriend in deze kring, René Victor, noemde
hem ‘al van jongsaf sceptisch’ en Martin Premsela, die drie maanden met hem in
dezelfde schoolbank heeft gezeten, vond hem ‘onuitstaanbaar pedant’. Van Ostaijen
en Victor waren in de ogen van Premsela uitermate katholiek en werden voor
‘jezuïeten’ en ‘sjapneuzen’ gescholden, waarop Van Ostaijen, naar Premsela zich
herinnerde, er met de vuist opsloeg en hem weer op zijn beurt als ‘jood’ uitschold.
Een tweede twistpunt tussen hen was dat Van Ostaijen als flamingant Premsela
‘verraad’ verweet, doordat deze meewerkte aan Anvers-Athé-
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née, het blad van de Antwerpse afdeling der Fédération des Elèves des Athénées
5
de Belgique, de Franstalige concurrent van de Vlaamsche Bond. Oskar de Smedt
5
6
Mondelinge
herinnert zich dat de jongste leden van de Vlaamsche Bond Van Ostaijen wel
mededelingen
van Martin
eens ‘zot Polleken’ noemden en dat hij zich vaak in de debatten over kunst en
Premsela.
literatuur mengde met grote spontaniteit en hartstocht, maar ook met overdreven 6
Mededeling in een brief
spotzucht voor wie het niet met hem eens waren. Over de apodictische en
van
31 oktober 1954 aan
sarcastische, licht-stotterende Van Ostaijen verklaarde hij: ‘wij beleefden hem
Borgers.
dan ook vooral als hypercriticus’. Hieraan voegde hij toe: ‘Iemand als Victor b.v.
heeft veel meer dan P.v.O. gedaan om zijn medestudenten de moderne Franse
literatuur te leren kennen.’ Van Ostaijen heeft in de Vlaamsche Bond, ‘waar’, zoals
de reeds geciteerde oproep van oktober 1910 meedeelde, ‘ieder lid met zijn speciale
geaardheid, voorliefden, kennis, zichzelf ontwikkelt en tegelijkertijd werkt voor de
ontwikkeling der anderen’ meer de nadruk op het eerste gedeelte gelegd dan zijn
vriend Victor. Na hun gezamenlijk aftreden als bestuursleden keerde trouwens Victor
weer in het bestuur terug en steunde in het najaar van 1913 nogmaals een jonge
voorzitter, René van Iper, die Bob van Genechten was opgevolgd en er niet in kon
slagen orde op de zaken te stellen. Van Ostaijen daarentegen keerde niet meer in
het bestuur terug, al bleef hij - ook later als oud-leerling - zeker invloed uitoefenen.
Zowel Victor als De Smedt menen dat de breuk tussen Van Ostaijen en Bob van
Genechten uit die dagen op een persoonlijke vete berustte, al is hun niet precies
bekend welke. Maar ‘persoonlijk’ of ‘principieel’ waren moeilijk te scheiden bij Van
Ostaijen. In ieder geval was Van Genechten in de ogen van de ‘anarchistische’ Van
Ostaijen een bourgeois en had hij te veel pretenties. Een bijschrift van Van
Genechten bij een foto van zichzelf die hij later aan Van Ostaijen gaf, doet echter
vermoeden dat er toch ook van een verschil in opvattingen sprake was: ‘Aan Pol
van Ostaijen, in het bewustzijn dat de vriendschap welke wij elkaar gedurende gans
onze eerste wordingsperiode toedroegen, en welk voor elk onzer een factor in die
wording was, ons, weers alle tegenstellingen waartoe onze uiteenlopende wegen
ons tans drijven, aan elkander houdt.’
De tegenstelling tussen Van Ostaijen en Van Genechten uitte zich in de Vlaamsche
Bond, volgens Oskar de Smedt, slechts onrechtstreeks, ‘onder meer in de vorm van
een sarkastische oppositie’ van de kant van Van Ostaijen.
Al zijn de conflicten in de Vlaamsche Bond gedurende het tweede jaar dat Van
Ostaijen op het Atheneum doorbracht, niet erg duidelijk en op zichzelf van weinig
belang, de indruk die Van Ostaijen op zijn medescholieren maakte komt vrij scherp
uit deze vage herinneringen naar voren.
Naast de activiteiten in de jeugdbeweging - waartoe ook zijn deelneming aan het
congres van Jong Vlaanderen te Gent in het voorjaar van 1913 be-
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Villa Jeanne, Lintsesteenweg 95 in Hove (huidige, maar vrijwel ongewijzigde situatie).

hoorde - en vooral naast de verkenningen en uitwisselingen op het gebied van kunst
en politiek, had Van Ostaijen waarschijnlijk weinig aandacht voor het schoolwerk.
Wel waren aan het eind van de cursus 1912-1913 de resultaten wat beter dan een
jaar tevoren (ditmaal een prijs (80%) voor godsdienst, drie eervolle vermeldingen
(60%) voor Nederlands, geschiedenis/ aardrijkskunde en natuurwetenschappen en
50% voor Frans), maar nog niet voldoende voor een overgang naar de tweede klas,
zodat hij in juli 1913 de studie opgaf en voorgoed de middelbare school verliet.
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IV. hove, 1913-1914
1. Verhuizing en benoeming tot stadhuisklerk
In het eerste halfjaar van 1913, toen Van Ostaijen nog op het Atheneum was,
verhuisde hij uit Antwerpen. Zijn ruim 60-jarige vader had zich uit zijn zaken
teruggetrokken en vestigde zich als rentenier in het dorp Hove, even ten zuidwesten
van Antwerpen, waar hij met zijn vrouw en twee zoons een villa aan de Vaartweg
43 (thans Lintsesteenweg 95) betrok. In het bevolkingsregister van Antwerpen werd
hij op 24 juni 1913 uitgeschreven, maar de verhuizing vond waarschijnlijk eerder
plaats dan officieel werd opgegeven, want het eerste der twee hoofdstukken van
Van Ostaijens autobiografische schets, getiteld Het landhuis in het dorp, begint
aldus: ‘Zijn moeder had hem gezegd: [‘] Vanavond wonen we buiten. Van school
kom je daarheen.’ - Hij had nooit in een ander huis, dan dat waar hij geboren was,
gewoond. Omdat hij vandaag in een ander huis wonen zou, was er een groot gevoel
van frisheid in hem. Dat nieuwe huis zou buiten de stad zijn. Twintig minuten trein.
Hij was pas zeventien geworden. Het was maart.’
Het verdere hoofdstuk bevat, in een romantisch-expressionistische visie van zes
jaar later, een verslag van die maartse schooldag en van zijn vertrek naar en zijn
eerste indruk van het dorp en zijn nieuwe woning: ‘het laatste huis van het dorp’ dat
‘aan de steenweg reeds te midden van de velden’ lag. ‘Liefde voor het dorp had hij
wel, doch onderbewust dan. In de school bleef geen tijd zoiets te leren. De steedse
jongens zijn allen afkerig van de buiten
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omdat men hu[e]n met de tegenover de stad extreme heimatboeken heeft bestraft.
Een jongen uit de stad kan van de buiten niet houden, van voorafaan, omdat hij
denkt dat de buiten René Bazin en Rosegger is. Hij kan niet toetsen of verdelen: hij
haat deze literatuur en daarom ook de buiten. Hij weet nog niet: Hoe meer men van
het dorp, des te meer vervloekt men deze ‘Schmarotzer’!
Cor hield niet van het dorp. Zo oordeelde hij tenminste zelf. Maar van Zola had
hij voorlopig nog slechts onthouden dat de kunst ‘experimental’ moest zijn. Het dorp
lag voor hem nog als een experiment. Dat was alles. Men kon van hem niet meer
verlangen.’
De verhouding tot zijn oudere broer, die op dat moment 26 jaar was en werkzaam
1
bij een bank , wordt even belicht in het fragment waar hij beschrijft hoe hij hem
diezelfde avond tegemoet gaat als deze ‘met de trein van zeven’ aankomt (in het 1Daarvoor was hij o.a. ook
werkzaam geweest op het
handschrift is enkele malen de naam Stan en Constant doorgestreept en
vervangen door ‘de broer’): ‘In de verte raasde een sneltrein door de velden; hij Belgisch consulaat te
zweepte met zijn honderden lichten het land; als een kortaf besluit deed de rode Conakry in Frans Guinea.
Medegedeeld door zijn
lantaarn achter de laatste wagen. Met de vooropgezette wil Cor te verheugen,
merkte de broer de schoonheid van deze dubbel-eenheid: het rustige land en de dochter, mevr. M. de
Smedt-Van Ostaijen.
onstuimige moderne masjine op. De broer wist dat het Cor genoegen doen zou;
hij kende zijn broer; hij wist dat hij nog in de eerste faze van het moderne was; een
lyriese ontboezeming van de mooiheid van al wat twintig-eeuws modern was. Dat
was de trein. Doch daarenboven begreep de broer toch dat er op dit ogenblik een
religieuze kommunie was in hu[e]n beiden tegenover het eeuwig moderne: dat was
hier de wijding van twee jonge mensen langs de eenvoudige steenweg: een stille
baan naar God. De broer begreep, want wat hij voelde, wist hij[,] voelde het broertje.
Cor was blijde om wat zijn broer hem gezegd had en er was geen achterdocht in
hem dat zijn broer zo iets met het bewuste doel hem te verheugen zou gezegd
hebben; of beter deze laatste gedachte die even in hem opdook verdween onder
de vloed der algemene blijheid. Dat zijn broer, die een financier was, zo iets zei was
beter dan twintig kunstenaars, meende hij. De woorden van zijn broer deden hem
in éen ogenblik de zege van de moderne mens in de kunst dromen. Doch meer dan
deze zege van de mens-van-tans, die hij bewust zocht, was Cor tans onbewust in
het land, naast zijn broer, de zege van de mens van alle tijden.’
Behalve als de gevoelige knaap, die zich heeft leren wapenen met een behoorlijke
dosis achterdocht en terughouding (‘geen achterdocht’ - ‘of beter deze laatste
gedachte die even in hem opdook verdween’) beschrijft Van Ostaijen zichzelf als
de jonge kunstenaar en is het opvallend hoe ‘literair’ hij deze nieuwe situatie beleeft.
Al is dit het beeld dat hij als zes jaar oudere literator geeft, toch moet hij deze indruk
van jonge kunstenaar in die tijd reeds-ook al hadden de vrienden nog nooit iets van
hem gelezen-geves-
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tigd hebben. Zo vertelde Jos. Léonard dat deze met zijn broer Edward en Rik van
Praag in of reeds vòòr 1913 het plan hadden een tijdschrift ‘Jeugd’ uit te geven,
waarbij zij Van Ostaijen als dé man zagen die ze aan hun blad wilden verbinden.
Verder dan een - niet door Van Ostaijen geschreven - circulaire is het echter nooit
2
gekomen. Aan de andere kant was Van Ostaijen in de ogen van Jozef Peeters , die
2
3
Mondelinge mededeling.
hem in deze tijd voor het eerst met Daan de Meulemeester in Kontich zag, nog
Peeters
werd op 24 juli
een ‘kleine jongen die met centen aan 't werpen was’.
1895
te
Antwerpen
In Hove ging Van Ostaijen behalve met zijn Atheneumvrienden ook weer meer
geboren en was dus maar
met zijn oudere vriend Jos. Léonard om, die sedert 1911 in het naburige Oude
ruim een half jaar ouder.
4
God (Mortsel) was komen wonen. Samen met Edgar Denhaene , een leerling
3
Deze oud-secretaris van
van het Atheneum die Van Ostaijen echter in Hove pas bij de musicus Jef van
de Vlaamsche Bond - zie
Hoof leerde kennen en op welke ‘bohémien’ hij zeer gesteld raakte, vormden zij blz. 52 - woonde destijds
5
‘het driemanschap dat in 1913 en 1914 eeuwig vogelpikmatchen betwistte.’ Uit in Kontich. Victor trouwde
deze periode herinnerde Léonard zich een ‘Paul die, onder invloed van een glas later met diens zuster.
4
Denhaene woonde
bier, Jehan Rictus en Francis Jammes deklameerde... of ‘Gaspard Hauser
5
destijds
in Berchem. De
chante’.’ Wat de Nederlandse letterkunde betreft was Van Ostaijen toen volgens
gegevens over hun
Léonard enthousiast over Marcellus Emants, over Frederik van Eedens Van de
kennismaking berusten op
koele meren des doods, welk boek hij bezat, en P.C. Boutens' Beatrijs, waar hij mondelinge mededelingen
Léonard een afschrift van afhandig had gemaakt.
van Denhaene in
Door de verhuizing breidde Van Ostaijens kennissenkring zich verder uit.
december 1966.
Léonard bracht hem in contact met de componist Jef van Hoof, die in het naburige 5Zie: Jos. Léonard, De
6
Edegem woonde. Daar leerde hij, behalve Denhaene, volgens M.E. Tralbaut ,
jongensjaren van Paul van
Ostayen, Vlaamsche
o.a. de acht jaar oudere Gust van Roosbroeck kennen, die redacteur van De
Boomgaard was geweest en F. Clijmans, die van de Lierse normaalschool kwam Arbeid, jg. 15 (jaar 25), nr.
7
5-6, Brussel, 1930, blz.
en onder het pseudoniem Fritz Francken in 1913 zijn eerste dichtbundel bij de
481-482.
Antwerpse drukker-uitgever Edward Secelle had gepubliceerd. In 1928 schreef
5
Zie: Jos. Léonard, De
Fritz Francken zijn - niet geheel exacte - herinneringen aan Van Ostaijen voor
jongensjaren
van Paul van
8
het herdenkingsnummer van Vlaamsche Arbeid en gaf daarin het volgende
Ostayen, Vlaamsche
portret: ‘Paul die in 1912, nauw zestien was, was niet alleen de jongste, maar
Arbeid, jg. 15 (jaar 25), nr.
ook de jongensachtigste van de bent. Wat had hij een drukte! Wat al grappen
5-6, Brussel, 1930, blz.
481-482.
haalde hij niet uit! Soms maakte hij het werkelijk àl te bont!
Wie hem in die jaren gekend hebben, zullen zich zijn tumultueuze verschijning 6Mark Edo Tralbaut, Paul
nog wel herinneren. Zoo modieus als hij zich later kleedde, zoo veronachtzaamd van Ostaijen als journalist,
De Tafelronde, jg. 2, nr.
was zijn toilet toen. Hij was rild van gestalte, tenger. Zijn gelaat was bollig en
5-6, Antwerpen, 1954, blz.
bleek. Het zwarte, als geoliede haar hing hem in franjes over het voorhoofd.
219.
Onder de als met een penseel getrokken wenkbrauwen, tintelden de groote,
7
Festijnen van een
vreemd ronde, donkere pupillen, - guitig. Zijn rond, nog kinderlijk gelaat had
bruidsgetij.
groote gelijkenis met dit van Rimbaud, zooals deze op zeldzame portretten uit
8
Fritz Francken, Paul van
den Ardenschen kollegetijd voorkomt.’
Ostayen voor en na den
oorlog, Vlaamsche Arbeid,
dl. 23, afl. 3-4, Brussel,
1928, blz. 165-167.
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Verderop vermeldde hij nog: ‘'s Zomers zwermden we vaak uit. Meer dan eens zijn
we met z'n allen op visite geweest bij vader Van Ostayen die te Bouchout [een
dorpje even ten oosten van Hove] een fraaie villa bewoonde. Als Jef van Hoof van
de partij was, werd er muziek gemaakt.’ Ook Victor herinnert zich vrolijke
bijeenkomsten ten huize van Van Ostaijen in Hove, waarbij zij een keer de
leeggedronken flessen uit vader Van Ostaijens voorraad door het raam van Pauls
kamer naar buiten gooiden, met het gevolg dat vader Van Ostaijen, die juist door
de tuin liep, er een op zijn hoofd kreeg. In deze tijd van levendige omgang met
9
vrienden, van een verliefdheid, waar Tralbaut op zinspeelt, en mogelijk ook van
zijn eerste schrijfpogingen, was Van Ostaijen door het verlaten van de middelbare 9In Paul van Ostaijen als
journalist, De Tafelronde,
school van een zware last bevrijd. Het kon echter geen ‘groot verlof’ blijven,
10
waarover hij in zijn autobiografische schets schreef: ‘Het grote verlof dat twee jg. 2, nr. 5-6, Antwerpen,
blz. 219-220.
maanden duurde was als een grote bloem die onverwacht openbarst. Enkel het 1954,
10
Paul van Ostaijen, Het
groot verlof [in tegenstelling tot Kerst- en Paasvakantie] had deze betekenis van
landhuis in het dorp en De
een niet te meten vrijheid.’ Evenals andere leerlingen die het Atheneum hadden
jongen, 's-Gravenhage,
of zouden verlaten - zoals René Victor, Geo van Tichelen, Eug. de Bock, Edgar 1971.
Denhaene, Oskar de Smedt, - probeerde hij in dienst van de stad Antwerpen te
komen, ‘een sekuur baantje’, volgens Fritz Francken. Waarschijnlijk ging deze keus,
gezien het gemeenschappelijke van deze ‘trek’, dan ook van Van Ostaijen en niet
van zijn ouders uit. In september gaf hij zich bij het gemeentebestuur op voor het
klerkexamen. Hierbij gebruikte hij het huis van zijn zwager J. Goris, de weduwnaar
van zijn zuster Hubertina, als adres van afzending, aangezien het noodzakelijk was
in Antwerpen woonachtig te zijn voor het vervullen van een stadsbetrekking.

[stempel: 27-9-13]
Geachte Heeren,
De ondergeteekende Leopold Andries Van Ostaijen verlangt deel te nemen aan
de examen, om tot het ambt van klerk bij het gemeentebestuur te kunnen benoemd
worden.
Hoogachtend
P.A. Van Ostaijen
Lange Leemstraat 207
11

Nadat hij op 6 oktober inlichtingen aan de politie had moeten verstrekken , werd
hij opgeroepen voor het ‘12e Examen Klerk’ op 12 oktober. Bij deze inlichtingen 11Evenals de voorgaande
brief berusten ook de
werd opgegeven dat hij sedert zijn geboorte woonachtig was in de Lange
Leemstraat 207 en drie maanden te Hove had verbleven en wel... van 2-2-1913 overige documenten
betreffende zijn betrekking
tot 9-8-1913! Op de vraag: ‘Is hij Belg?’ werd geals klerk in het
Gemeentearchief te
Antwerpen.
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antwoord: ‘Neen; zal op 18 jaar de belgische nationaliteit verkiezen.’ Verder blijkt
uit deze ‘Inlichtingen ingewonnen door de politie’ dat hij ‘Vlaamsch en Fransch’ kon
schrijven en spreken; dat ‘zijn uiterlijk, zijne gestalte’ ‘goed - 1.69 m.’ was; dat hij
de nodige geschiktheid scheen te bezitten tot het ambt van klerk; dat hij geen
‘lichaamsgebrek, noch langdurige of tusschenpoozende ziekte’ had ‘volgens zijn
verklaring’; dat ‘zijn gedrag, zijne zedelijkheid, zijn voorgaande’ eveneens ‘goed’
was; dat zijn vader rentenier en zijn moeder huisvrouw van beroep was en dat hij
nooit veroordeeld was geweest. Uit zijn inschrijving als zevende kandidaat voor het
examen blijkt bovendien nog dat hij ‘dienstplichtig 1916’ was en onmiddellijk in dienst
(d.w.z. stadsdienst) kon komen.
Hij slaagde voor zijn examen en behaalde volgens de puntenlijst gemiddeld 113.9
van de 150 te behalen punten. De volgende bijzonderheden geven een beeld van
de sterke en zwakke kanten in zijn schoolkennis: Voor de taalkundige kant was het
resultaat goed, 69.8 van de 80 punten (dictaat, traduction, dictée en vertaling), voor
rekenen was het minder (breuken: 5 van de 5 punten, metriek stelsel niet beantwoord,
‘verdeelingen en mengelingen’ 2 van de 5 en interest: 4 van de 5 punten). De vragen
over ‘handel’ werden niet beantwoord, die voor ‘compte ct.’ leverden 7 van de 10
punten op. Aardrijkskunde was het beste (Europa: 4.5 van de 5, België: 5 van de 5
en Congo: 4 van de 5 punten) en geschiedenis weer zeer redelijk (België: 4.2 van
de 5 en Congo: 4 van de 5 punten). De ‘bestuurkunde van België’ ‘(De
Provincie-overheden zijn:...’) werd geen succes (1.5 van de 5) en voor ‘geschrift,
verzorging enz.’ behaalde hij ten slotte 2.8 van de 5 punten.
Met een geneeskundig getuigschrift, waarin drie stadsdokters op 6 december
verklaarden dat ‘de genaamde Van Ostaijen, L. geschikt is voor de plaats van klerk
die hij aangevraagd heeft’ was aan alle formaliteiten voldaan, waarna moest worden
afgewacht of er een plaats beschikbaar kwam
In januari 1914 werd René Victor tot voorlopige klerk benoemd Twee maanden
later, op 10 maart, besloot het college van Burgemeester en Schepenen van
Antwerpen Van Ostaijen in dienst te nemen op het 2de bureel ‘wegens buitengewoon
werk veroorzaakt door de nieuwe militiewet,’ die in 1913 was aangenomen en de
algemene militaire dienstplicht had ingevoerd. Bij deze benoeming werd de, achteraf
herstelde, vergissing gemaakt hem als hulpklerk aan te stellen in verband met zijn
leeftijd, hoewel hij op 22 februari van dat jaar reeds 18 geworden was. Het afschrift
van de benoemingsbrief, voorzien van het briefhoofd ‘Sekretariaat Het Kollege van
Burgemeester en Schepenen’ en bewaard gebleven in het gemeentearchief van
Antwerpen, luidt als volgt:
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[Antwerpen, den 16 Maart 1914]
aan den heer Van Ostaeijen, Leop. A. Lange Leemstraat 207 T/S
M.
Wij hebben het genoegen U ter kennis te brengen dat gij door ons Bestuur
voorlopig aangenomen zijt als tijdelijke hulpklerk met eene wedde van Fr. 91.66 per
maand.Uwe indiensttreding is bepaald op 16 Maart 1914.Die toestand zal onveranderd blijven tot dat gij uwen achttienjarigen ouderdom
zult bereikt hebben. Op dien datum zult gij aangesteld worden tot voorlopigen klerk
aan dezelfde maandwedde en zal voor U het echt proefjaar aanvang nemen.Na dit proefjaar zal het Bestuur nagaan of er aanleiding bestaat U bepaald in
stadsdienst te benoemen.Gelief U bij den heer Aug. Possemiers, stadssekretaris, aan te bieden om van
hem verdere onderrichtingen te ontvangen.Aanvaard, M., de betuiging onzer achting.
Op het 2de bureel in het stadhuis kreeg Van Ostaijen Victor de Meyere als
onderoverste. Deze oud-medewerker aan Van Nu en Straks en folklorist was bevriend
met de Franstalige Antwerpse schrijver Max Elskamp en kon, volgens René Victor,
zeer onderhoudend over de Franse letterkunde spreken. Onder een dergelijke
leiding en met zo veel vroegere schoolvrienden als collega's was de overgang van
het Atheneum naar het stadhuis voor Van Ostaijen geen ingrijpende
milieu-verandering.

2. Eerste artikelen en gedichten
Ruim drie weken na het aanvaarden van zijn betrekking debuteerde Van Ostaijen
als kunstrecensent. Zijn eerste publikatie, Kunst van heden, verscheen op 9 april
1
1914 in Carolus, ‘het weekblad van de Vlamingen’. Fritz Francken, die regelmatig
1
aan dit blad meewerkte, had Van Ostaijen bij de redacteur-uitgever, Edward
Carolus, jg. 4, nr. 15,
Secelle, geïntroduceerd. De persoonlijke kennismaking werd geen succes: Van Antwerpen, 9 april 1914.
De tekst hiervan is
Ostaijen maakte door zijn geslotenheid en cynisme geen prettige indruk, maar
2
herdrukt in Mark Edo
de medewerking werd geaccepteerd. Het is merkwaardig dat in de twee
Tralbauts Paul van
Carolusnummers die aan Van Ostaijens debuut voorafgingen, opstellen waren
Ostaijen als journalist, De
opgenomen van René Victor, die zelf nooit contact met Secelle heeft gehad en
Tafelronde, jg. 2, nr. 5-6,
3
het waarschijnlijk vindt dat Van Ostaijen hem deze bijdragen gevraagd heeft.
Antwerpen, 1954, blz.
Dit zou er op wijzen, dat hij buiten de verzorging van een kunstkroniek - een
223-226.
2
3
Zie: Mark Edo Tralbaut,
opdracht waar hij volgens Léonard trots op was - zich ook bezig hield met het
Paul
van Ostaijen als
verzamelen van kopij

journalist, blz. 221-222.
3
Mondelinge mededeling.
3
Mondelinge mededeling.
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Van Ostaijen en René Victor, 1914.

voor dit weekblad. Als dit juist is, debuteerde Van Ostaijen dus niet alleen als schrijver
in Carolus, maar ook enigszins als redacteur, als een ‘organisator’ voor de met hem
bevriende kunstenaars, een functie die hij later - vooral tegenover schilders - nog
herhaaldelijk heeft willen vervullen. Bovendien was de eerste uiting van zijn
schrijverschap niet gericht op de letterkunde, maar op de beeldende kunst, een
gebied waarvoor hij zich zijn gehele leven zou blijven interesseren. Van zijn
belangstelling voor de schilderkunst getuigde reeds zijn bezoek aan de Driejaarlijkse
4
tentoonstelling te Antwerpen in 1911. Verder bezocht hij hoogstwaarschijnlijk in
4
1912 ook de tentoonstelling van ‘Kunst van Heden’ in Antwerpen met o.a. ‘een
Zie blz. 55.
5
waardevolle inzending van de ultra-impressionist Vuillard’ en is bekend dat hij
5
6
Zie Ekspressionisme in
in 1913 met René Victor naar Gent was gegaan om een expositie van
Vlaanderen
, VW IV, blz.
impressionisten, die daar ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling was
10.
ingericht, te bezichtigen. En ook als spreker had hij zich het eerst op dit terrein
6
Mondelinge mededeling
bewogen: voor de Vlaamsche Bond hield hij als oud-leerling in deze tijd een
van Victor.
7
referaat over de schilder Kurt Peiser , van wie begin februari 1914 een elftal
schilderijen door het parket in beslag werd genomen, omdat het tot ‘onzedelijkheid 7Zie Oskar de Smedt, De
8
‘Vlaamsche Bond’ en zijn
aanhitsende’ doeken waren.
Van Ostaijens debuut was een verslag over de tiende jaarlijkse tentoonstelling voorgangers, Antwerpen,
blz. 46.
die het genootschap ‘Kunst van Heden’ in de stedelijke feestzaal aan de Meir te 1954,
8
Aldus
een bericht in
Antwerpen van 7 maart tot 5 april had ingericht. Van de zestien geCarolus, jg. 4, nr. 7,
Antwerpen, 12 februari
1914.
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exposeerden waren Rik Wouters, Jakob Smits en Vincent van Gogh het uitgebreidst
vertegenwoordigd (resp. 141, 105 en 96 nummers). De kennismaking met het werk
van Jakob Smits en waarschijnlijk ook met dat van Rik Wouters was voor Van
Ostaijen niet nieuw: in het huis van Jef van Hoof, die vroeger enige tijd bij Smits
gewoond had, leerde hij in ieder geval al enkele schilderijen en tekeningen van deze
schilder kennen. Het werk van Van Gogh daarentegen had hij nog niet eerder in
origineel kunnen bezichtigen.
De formulering in deze eerste kritiek - vooral in het begin over de opzet van de
tentoonstelling en in het drastische slot - is fel, uitdagend en apodictisch. Voorbeelden
hiervan zijn: ‘het seniele werk van den heer Van der Ouderaa’, ‘het poseurswerk
van de futuristen’, ‘‘Kunst van Heden’ schijnt mij een brutale leugen’ en ‘vleit zich
in eene goedzakkige middelmatigheid’ en de slotzin: ‘De rest, de heeren Charlet,
Jefferys, Crahay, Huygelen, Vaes en de juffrouw Ronner (zou zij geen ander
tijdverdrijf kunnen vinden?) kunnen we in een zak steken, hetgeen misschien moeilijk
zou gaan - krijgen we wel de toelating van ‘Kunst van Heden’? - en naar het Scheld
of het Schijn, liefst naar het Schijn te dragen, tenzij het stadsbestuur voor de te
groote vuiligheid maatregelen zou nemen.’
Zijn waardeoordelen in het middenstuk zijn absolutistisch en extreem, ‘zonder
den gulden middenweg te willen’. Dit geldt evenzeer voor Van Gogh (die ‘zeker
geweldig is’ en ‘een groot-menschelijk kunstenaar’, maar ook ‘die misselijke bloemen’
heeft geschilderd) als voor Jakob Smits (‘de sterkste, zoo niet de eenige Vlaamsche
klassieker’, wiens werk ‘heel mooi’ en ‘zeer gelukt’, maar ook ‘vreeselijk
deerniswekkend’ is en ‘spijtig genoeg naast zooveel prulwerk’ van hem hangt).
Aan de andere kant uit hij - juist waar zijn waardering het sterkst is - zijn kwetsbare
gevoeligheid en communicatiedrang op even directe wijze als de agressieve kant
van zijn afgeslotenheid. Het duidelijkst is dit het geval bij het schilderij ‘Oude man’
van Van Gogh, waarover hij schrijft: ‘Het is zulk een wreed-sterk werk, dat ik soms
met den ‘ouden man’ zou willen meehuilen, eene mij onbekende smart.’
Bij deze eerste kennismaking met Van Ostaijens visie op de moderne
schilderkunst, blijkt dat hij nog weinig aansluiting met de nieuwste stromingen van
die dagen had. Zijn mening was dat er ‘in de laatste jaren geene nieuwe richting tot
stand kwam, tenzij de reeds voornoemde poseurskunst der Futuristen en der
Kubisten, en er dus niets nieuws, niets hedendaags aan het licht te brengen valt,
zoo wij eene uitzondering maken voor het werk van Rik Wouters.’ Op dat moment
was Wouters dus voor hem de enige modernist. Hij noemde hem een ‘verist’ (een
term die alleen voor de Italiaanse vorm van het naturalisme in de letterkunde rondom
de eeuwwisseling en in de muziek gangbaar is), onder welke nieuw ingevoerde
schilderkunstige
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9

term hij verstond: ‘de schilder der werkelijkheid, niet zooals deze werkelijkheid zich
9
dadelijk voordoet, maar gelijk ze wordt bij een nader toekijken en bij eene heel
Mogelijk ontleend aan
André de Ridder, die in
sterke ontleding’, hetgeen wel duidelijk op een stap in de richting van het
expressionisme neerkomt. Verder toonde hij grote waardering voor de schilders een lezing van 1912, De
Smits en Van Gogh, die echter door hem - op dat moment terecht - ‘wis en zeker, nieuwe literatuur, n.a.v. de
niet van heden’ werden genoemd. Merkwaardig is echter dat hij juist een aantal term ‘neo-romantiek’
opmerkt: ‘waarom niet schilderijen uit Smits' tweede, romantisch-expressionistische periode, die toch
zooals men in Frankrijk,
meer ‘van heden’ waren, afwees op grond van hun sterke schematisering en
hier en daar dezen
deformering, zoals Kristus aan het kruis, waarover hij schreef: ‘Hoe arm van
literatuurmodus heette opvatting, hoe ellendig van teekening, hoe houterig die vervloekte paarden met ‘humanisme’ of ‘verisme’?’
pooten als uit esch gesneden, met billen als van ik weet niet welken
Zie: Handelingen van het
voor-historischen mammouth; gendarmen, die uit een kinderspeeldoosje gaan
XXXIIe Nederlandsch taalen letterkundig congres,
loopen zijn, en daarbij een boel menschen, die niet schijnen te weten waarom
Antwerpen, [1912], blz.
zij rond dien Kristus staan, juist gelijk die gendarmen waarschijnlijk al hun fut
344.
verloren hebben bij het africhten van zoo'n monsterpaarden.’
Van Gogh betekende toen voor Van Ostaijen ook nog niet wat hij er korte tijd later
in zag, want al vond hij het werk van Van Gogh geweldig, de publiciteit had hem
overschat, meende hij, en daardoor zelfs ten onrechte de aandacht van Jakob Smits
afgeleid. En tekenend is weer dat de enige kritiek die hij hier formuleerde ‘een gemis
aan perspektief’ was: ‘had Van Gogh dit kunnen vermijden, het doek ‘Bloeiende
Amandeltak’ ware een der mooiste doeken van zijne periode geworden.’
Ook is het opvallend dat hij bij de nieuwe richtingen het expressionisme niet
noemde en met geen woord over het werk van James Ensor - dat ook op de
tentoonstelling aanwezig was - repte. In 1918 zou hij, bij een terugblik naar deze
10
tentoonstelling van 1914 , over een ‘goedverzorgde Ensor-inzending’ schrijven en
10
over het expressionisme en de ‘poseurskunst der Futuristen en der Kubisten’
In Ekspressionisme in
verklaren: ‘Deze spontane Europese beweging die bijna op drie punten tegelijk Vlaanderen, VW IV, blz. 9.
losbarstte, hadden wij voornamelik ook slechts door de spottende belangstelling
van de Franse grootpers leren kennen.’ Omstreeks deze tijd kende hij de studies
over het kubisme van Gleizes en Metzinger (1912) en Apollinaire (1913) en de
literatuur over expressionisme en futurisme nog niet - kortom zijn verdere oriëntatie
in de eigentijdse schilderkunst zou pas in de oorlog, nà zijn debuut als
kunstrecensent, plaats vinden. Hierdoor wordt het ook onzeker of de kennismaking
met schrijvers als Apollinaire en tijdschriften als Die weissen Blätter in de herinnering
van de Atheneumvrienden, die immers na het uitbreken van de oorlog ook zijn
stadhuisvrienden zouden blijven, niet enige tijd is teruggeschoven.
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Op 4 juni volgde zijn tweede artikel in Carolus, ditmaal over de Driejaarlijksche
11
tentoonstelling , die in mei te Brussel was geopend. Ook nu besprak hij weer eerst
11
opzet en inrichting van de expositie, waarbij vooral de inrichNaar Victor meedeelde
is Van Ostaijen met hem
na het uitbreken van de
oorlog, toen de
treinverbinding tussen
Antwerpen en Brussel
tijdelijk verbroken was, te
voet naar Brussel
getrokken om deze
tentoonstelling nogmaals
te gaan zien. De
‘Driejaarlijksche’ bleek
echter wegens de
oorlogsomstandigheden
gesloten, zodat zij
onverrichterzake weer de
terugtocht te voet moesten
aanvaarden. De tekst van
dit tweede artikel in
Carolus, jg. 4, nr. 23, is
eveneens door Tralbaut
herdrukt in Paul van
Ostaijen als journalist, De
Tafelronde, jg. 2, nr. 5-6,
Antwerpen, 1954, blz.
231-235.
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tende jury het moest ontgelden - ‘eene meer kleurenblinde zou moeilijk bijeen te
krijgen zijn’ -, om daarna zijn aandacht aan de verschillende inzendingen te wijden.
Aan de twee schilders die hij op de Antwerpse tentoonstelling had overgeslagen,
James Ensor en Alfred Delaunois, besteedde hij nu wèl aandacht. Maar ook dit keer
12
werd een hele rij schilders - waaronder Marten Melsen - opgesomd, die weliswaar
12
niet weer naar het Schijn werden verwezen, maar toch ‘allen minderwaardig,
Over wiens werk hij
later, in Ons Land van 28
slecht of doorslecht’ werk hadden geleverd. In de eerste plaats hanteerde Van
januari 1917, jg. 4, nr. 39,
Ostaijen in deze tweede bespreking het criterium van kleur en licht, op grond
een lovende bespreking
waarvan hij grote waardering voor Claus en Ensor toonde. Maar ook ditmaal
publiceerde.
lagen nog geen theoretische opvattingen aan zijn beoordeling ten grondslag,
zoals dat later veel meer het geval zou worden. De literaire invloed van De
Boomgaard klonk door in zijn waardering voor Ensor: ‘James Ensor's werk is de
weergave van een uiterst pervers zieleleven. Wij die zoo weinig geraffineerde artisten
bezitten, maar wel ons leven uitjuichen in groote natuurtemperamenten, kunnen
niet genoeg het verschijnen, het leven van een Ensor te midden van ons
hoogschatten.’
Dat het koloriet niet het enige uitganspunt was voor zijn beoordeling, bleek uit de
woorden over De Saedeleer, wiens werk ‘geen bizonder koloriet’ toegeschreven
kan worden, maar dat ‘getuigt van zuiver uitkijken naar vorm, van een klaar besef
van lijnen.’
Hoewel hij aan het slot van het artikel aankondigde de week daarop over het werk
van de jongeren te zullen schrijven (Pycke, De Geertire, De Bie, Gusteraf, Léon de
Smet, De Corse) - die hij met een citaat uit Karel van de Woestijne de generatie
13
‘Armvolle dragend van blije bloemen’ noemt, is dit vervolg nooit verschenen. De
oorzaak van dit abrupte einde van Van Ostaijens medewerking aan Carolus (dat 13Dit citaat wordt zonder
bij het uitbreken van de oorlog ophield te bestaan) is tot nu toe niet opgehelderd. bronvermelding aan Van
In dezelfde tijd dat hij aan Carolus meewerkte schreef hij de vroegst gedateerde de Woestijne
gedichten die bewaard zijn gebleven: Avondlast (Hove, 24 mei '14), Ik heb mijn toegeschreven door M.E.
Tralbaut in Paul van
14
venster... (Hove, mei '14) en Stemming (mei 1914) . Het laatste gedicht en de
Ostaijen als journalist, De
middelste strofe van het eerste zou hij later in zijn bundel Music-hall opnemen.
Tafelronde, jg. 2, nr. 7,
15
Het is waarschijnlijk dat ook de gedichten Mort en Pastorale - beide in 't Frans Antwerpen, maart 1955,
en het eerste opgedragen aan René Victor - omstreeks dezelfde tijd ontstaan
blz. 297.
14
zijn, daar deze gedichten met de twee eerstgenoemde deel uitmaken van een
Zie VW I, blz. 261, 262
en 69.
gebundeld typoscript, dat in 1918 in Van Ostaijens bureaula op het stadhuis
15
VW I, blz. 260-261 en
gevonden en later aan Victor afgestaan werd. Het zijn landelijke gedichten met
o.a. Gezelle-, tachtigers- en Boomgaard-invloeden, vol jeugdsentimenten, maar 261-262.
met een opmerkelijke aandacht voor de klankwerking.
Het is niet zeker dat deze, door een toeval bewaard gebleven, gedichten zijn
16
eerste zijn. Tralbaut vermeldt, zonder opgave van datum en zegsman, dat
16

In Paul van Ostaijen als
journalist, De Tafelronde,
jg. 2, nr. 5-6, Antwerpen,
1954, blz. 219
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een aantal vrienden uit de kring om Jef van Hoof gedichten onder pseudoniem had
ingezonden voor een prijskamp van ‘Vlaamse liederenavonden voor het volk’.
Hieronder zou zich ook werk van Van Ostaijen hebben bevonden, dat echter niet
17
bekroond werd. Léonard herinnerde zich dat Van Ostaijen in Hove druk aan het
schrijven was en naast zijn kronieken en gedichten ook in 1914 aan een roman, 17Mondelinge mededeling.
onder de titel Bob, was begonnen, die begon met de regel: ‘Bob staarde in de
rode avond...’

3. Optreden in de Vlaamsche Bond en de Antwerpse vriendenkring
Naast zijn eerste activiteiten op het gebied van de letterkunde en de beeldende
kunst, bleef Van Ostaijen ook belangstelling tonen voor de studentenbeweging,
waar behalve deze zelfde onderwerpen ook de Vlaamse Beweging en het,
grotendeels individualistische, verzet tegen de burgerlijke maatschappij een rol
speelden. De dreiging van de wereldoorlog was - eigenlijk al sedert de bezoeken
van Duitse, Engelse, Nederlandse en Finse oorlogsschepen aan de Antwerpse
haven in 1912 - merkbaar en de Vlaamse strijd naderde een keerpunt door de
kwestie van de ‘bestuurlijke scheiding’. In 1910 was de eenheid in de Vlaamse
beweging door de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit hersteld,
onder aanvoering van de ‘drie kraaiende hanen’, de liberaal Louis Franck, de
katholiek Frans van Cauwelaert en de socialist Kamiel Huysmans, en gesteund door
het enthousiasme van de studentenbeweging. Maar deze scheidingskwestie dreigde
de eenheid te verbreken. Het idee om België wat het bestuur betreft in twee
gefedereerde gewesten te scheiden was reeds in 1890 in bladen als La Réforme
en La Chronique geopperd en werd sedert 1906 in verschillende andere Waalse
bladen besproken. De Vlaamse studenten hadden van hun kant op de landdag van
hun Verbond te Brugge in 1891 het principe van de bestuurlijke scheiding
goedgekeurd, maar het voorstel van Marten Rudelsheim en Lodewijk de Raet om
er aktief voor op te treden om taktische redenen verworpen. Na de katholieke
overwinning bij de kamerverkiezingen van 2 juni 1912 werd de kwestie opnieuw
actueel, daar de socialistische afgevaardigde uit Charleroi, Jules Destrée, dezelfde
avond nog de bestuurlijke scheiding eiste als bescherming tegen het groeiende
clericale Vlaanderen. In augustus 1912 verscheen Destrée's brochure, Lettre au roi
sur la séperation de la Wallonie et de la Flandre, waarop Hippoliet Meert, de
secretaris van de hogeschoolcommissie, in een brochure uit naam van de Vlaamse
Beweging deze eis afwees. Het standpunt van de Vlaamse leidende figuren was
dat ze de scheiding niet wensten, maar evenmin vreesden. Onder de studenten
waren de opvattingen echter radicaler en namen de aanhangers van de bestuurlijke
1
scheiding snel toe. Bob van Genechten sprak zich in oktober
1

Zie hierover: Oskar de
Smedt, De ‘Vlaamsche
Bond’ en zijn voorgangers,
Antwerpen, 1954, blz.
40-42.
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1913 openlijk uit voor een ‘vriendschappelijke Bestuurlijke Scheiding’ in De
Goedendag, en het kort daarop verschijnende Gentse studentenblad, De Bestuurlijke
Scheiding, werd geregeld door de leerlingen en oud-leerlingen van het Antwerps
Atheneum besproken.
Toch leidden deze problemen niet tot een hechte aaneensluiting van de leden
der Vlaamsche Bond. De vroeg ontwikkelde generatie van 1912-1914, die met
ouderen als Herman Vos en Antoon Jacob als gelijken omging, was hiervoor te
kritisch en individualistisch. De Bond maakte, nadat Van Ostaijen en Victor het
2
Atheneum hadden verlaten, een crisis door, waarvan De Smedt vermeldt:
‘Omstreeks Nieuwjaar [1914] vierde de anarchie hoogtij. Dit ‘interregnum’ dreigde 2Idem, blz. 29.
onbepaald verlengd te zullen worden, want op 18 Januari stelden de extremisten
voor, de ‘Vrije Staat’ uit te roepen, af te breken met Jong-Vlaanderen, geen bijdragen
meer te innen, zich los te scheuren van ‘Goedendag’ en zonder leiding voort te
vergaderen. Het homerisch verweer van de tegenpartij deed de beslissing verdagen
tot 24 Januari. Toen haalden de jongeren het boze plan neer. Met moeite kreeg
men achter de groene tafel een nieuw bestuur, met Jan Melis en Van Genechten
als voorzitters-schrijvers (sic).’
Ook de oud-leerlingen Van Ostaijen en Victor speelden hierbij een rol. Victor
herinnert zich hoe zij beiden bij de ‘anarchistische revolutie’ uit een vergadering
werden geweerd. Zij klaagden hun nood bij een stevige vriend, de diamantslijper
Marcel Kennis, die van het Atheneum verwijderd was en deze vergezelde en
beschermde hen toen.
Met Pasen, van 11 tot 13 april 1914, moest de Vlaamsche Bond het congres van
het overkoepelende studentenverbond Jong-Vlaanderen in Antwerpen organiseren.
Dank zij de hulp van ouderen, vooral Willem Stemmer en Karl Mayer, werd een
tijdelijke wapenstilstand gesloten en kon de Bond als gastheer bij de officiële
plechtigheden optreden. ‘Maar op de Kongreszitting van 13 April in ‘Van Wesenbeke’’
3
schrijft De Smedt , ‘barstten de naden en puilden de oude veten uit de feestdos.
Vooral Mayer en Van Genechten moesten het daar ontgelden.’ Ook dit congres 3Zie noot 2.
4
maakte Van Ostaijen mee. Een van de sprekers was Leo Picard , een oud-leerling
4
van het Antwerps Atheneum, die een lezing hield over de inhoud van de
Zie: Leo Picard,
Geschiedenis van de
Grootnederlandse Beweging. In 1916 zou Van Ostaijen zich in een artikel
Vlaamse en
uitdrukkelijk bij de opvattingen van Picard omtrent de Vlaamse Beweging
Groot-Nederlandse
aansluiten. Verder voerde op dit congres ook Dr. Antoon Jacob het woord als
beweging, deel II,
propagandist voor de ‘Vereeniging voor beschaafde Nederlandsche uitspraak’.
Antwerpen, 1959, blz. 201.
Op een foto van de deelnemers, genomen op de binnenplaats van het
Atheneum, zit Van Ostaijen op de voorste rij tussen Van Genechten en Victor. Hij
is hier heel verzorgd gekleed, met opstaande boord en vlinderdas, in donkere jas,
een donkere hoed met grote rand in de handen en met glad, naar weerszijden
gekamd haar, een scheiding in 't midden: een opvallende

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

74

Congres van Jong-Vlaanderen op de binnenplaats van het Atheneum te Antwerpen, april
1914. Zittend, derde van rechts: René Victor, vierde van rechts: Van Ostaijen. (Fragment
van de foto. Zie voor de gehele foto en voor de verdere namen: Oskar de Smedt, ‘De
‘Vlaamsche Bond’ en zijn voorgangers’, Antwerpen, 1954, tussen blz. 24 en 25).

verschijning temidden der overige congresgangers. In deze tijd is hij niet langer
‘veronachtzaamd’ van toilet, zoals Francken hem in Hove leerde kennen, maar heeft
zich integendeel met veel smaak en zorg een onburgerlijk uiterlijk gegeven. Ook
Victor herinnert zich hem in 1914 als reeds enigszins ‘excentriek gekleed’ en De
5
Smedt schreef over de indruk die hij toen op de jongere Atheneumleerlingen maakte:
5
‘Zij moesten hem wel zien zoals hij dat wenste: als een vroegrijpe jonge man,
In een brief aan Borgers
van 31 oktober 1954.
die zogezegd alreeds genoeg geleefd had om cynisch te kunnen zijn, en over
heel de linie anti-bourgeois. ‘Epater le bourgeois’ was trouwens een van zijn sterke
zijden: dit kwam reeds in 1914 tot uiting in zijn uiterlijke verschijning, toen hij in een
bruinrood pak van zeer bijzondere snit en met een soort postiljonshoed uit de
Empiretijd over de De Keyzerlei paradeerde.’ De dandy in Van Ostaijen werd volgens
6
Denhaene geboren na een ontmoeting met zijn latere zwager Piet Stordiau, die
6
destijds al opviel door zijn ‘jasje, met zwarte fluweelkraag, martingale in de rug,
In een brief aan Borgers
en broek met brede matrozenpijp vanonder, en schoenen met rechthoekige punt, van 7 juli 1970.
brede hoed en lange lokken’. Voorts zou een der Amerikaanse schilders die voor
de oorlog aan de Antwerpse academie studeerde, hem geïnspireerd hebben tot het
dragen van een macfarlane.
Twee maanden na het Paascongres van Jong-Vlaanderen werd de eenheid in
de Vlaamsche Bond hersteld door het optreden van de Atheneumprefect Ed. Loos,
die de gepensioneerde C. Libbrecht aan het begin van de cursus
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7

1913-1914 had opgevolgd. Na enige tijd bleek dat deze nieuwe prefect alles wilde
7
vermijden wat het katholieke ministerie aanstoot zou kunnen geven. Het begon
Zie hierover weer. Oskar
de Smedt, De ‘Vlaamsche
met het wegwerken van de jonge Franstalige leerling Paul Neuhuys, die een
dichtbundel met voor de prefect onaanvaardbare illustraties had uitgegeven en Bond’ en zijn voorgangers,
blz. 30-32.
een optreden tegen de Fédération, die het voor haar medelid opnam. Daarna
kwam hij in botsing met de Vlaamsche Bond en vooral met de oud-leden hiervan.
Op een bijeenkomst van 6 juni 1914 zou voorgelezen worden uit Heijermans'
Falklandjes. Dit werd verboden. Ook een tweede tekst, De wandelende jood van
Aug. Vermeylen, werd afgekeurd. In plaats daarvan sprak Oskar de Smedt over de
prerafaëlieten. De prefect was aanwezig. Na de voorlezing besprak de voorzitter
Bob van Genechten de besluiten van de prefect, die daarop zelf met veel herhalingen
zijn besluit toelichtte. Het oud-lid Paul Verbruggen nam toen het woord en betoogde
‘dat het niet in de gewoonte lag, noch liggen mocht van de Vlaamsche Bonders zich
8
zoo maar alles te laten opdringen.’ De prefect werd woedend en dreigde Verbruggen
8
door de politie te laten verwijderen, waarop deze met alle overige oud-leden de
Uit: Ergo..., De
toestanden aan het
Atheneumzaal verliet. Op 8 juni werd het de oud-leerlingen verboden
Koninklijk Atheneum van
vergaderingen binnen het Atheneum bij te wonen en de leerlingen mochten,
onder bedreiging met definitieve uitsluiting, niet meer buiten het Atheneum met Antwerpen, Rechtuit, 2de
reeks, nr.1, Antwerpen,
oud-leerlingen vergaderen. Na afloop van twee gelijktijdige bijeenkomsten op
zaterdagmiddag 13 juni, één van de Bond in het Atheneum en één van oud-leden juni 1914.
in het daartegenover gelegen Antwerpsch Koffiehuis, ontmoetten de twee groepen
elkaar. ‘Er werd veel pret gemaakt en gelachen en een oud-lid ging op de hoogte,
voor het Atheneum staan om er wat scherts ten beste te geven voor zijn makkers,
8
die - laat me zeggen kalmpjes - beneden stonden te luisteren.’ De prefect-secretaris
Pipers noteerde namen van de ‘betogers’, en zeven leerlingen, waarvan één niet 8Uit: Ergo..., De
toestanden aan het
eens aanwezig was, werden voor vier dagen verwijderd. Protesterende ouders
Koninklijk Atheneum van
werden niet te woord gestaan. Op 17 juni werd een nieuwe leraar Nederlands
Antwerpen, Rechtuit, 2de
aan de derde Grieks-Latijnse klas in het Frans voorgesteld.
reeks, nr.1, Antwerpen,
Een paar dagen later verscheen (tegelijk met het blad La Cravache van de
juni 1914.
Fédération) het eerste en enige nummer van de tweede reeks van Rechtuit,
‘Orgaan van oudleerlingen van het Antwerpsch Atheneum’, waarin met ernstige en
spottende bijdragen, o.a. van Geo van Tichelen, Edgar Denhaene (Chanteclair),
Hendrik Cox (Hendrik de Broeder) en Karl Mayer, het beleid van de prefect fel werd
aangevallen.
Verreweg de scherpste bijdrage was het artikel dat Van Ostaijen, onder de titel
Zijn eigen leven leven, hierin publiceerde en waarin hij het verbieden van lectuur
een ‘brutale schaamteloosheid’ noemt. Zijn visie op de censuur en het schoolsysteem
was niet nieuw voor hem, zoals hij in de inleiding op zijn artikel zelf zegt, zonder
hierbij terug te gaan naar de katholieke colleges die hij had bezocht: ‘Bij het
vernemen van de laatste feiten, heb ik weer in
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mij voelen opkomen den strijdlust van vroeger dagen, in den tijd van mijn leven aan
't Atheneum. Toen kon ik niet uitzeggen, wat ik in mij had, maar nu mij het mogelijk
gemaakt wordt, schrijf ik mijn gedachten van vroeger met blijheid neer.’
Het motto boven zijn stuk, ‘Gij die eunuk van harte zijt!’ is van M.B. Ledegouwer,
wat weer een aanwijzing vormt voor zijn lectuur van die dagen: van Ledegouwer
werden Helleensche zangen gepubliceerd in het tijdschrift De Tijd, dat van 1913 tot
augustus 1914 verscheen onder redactie van de ‘Boomgaarders’ Edm. van Offel
en Gust van Hecke en verder Victor de Meyere en Lode Baekelmans. Het tijdschrift
was een sterk verwaterde voortzetting van De Boomgaard, waaraan ook Jef van
Hoof en Fritz Francken (o.a. met een In memoriam M.B. Ledegouwer) meewerkten.
Dan volgt het stuk zelf, in Van Deysseliaanse toon, dat zich na twee alinea's
rechtstreeks tot de prefect Loos wendt, tutoyerend, wat verder in het hele
Rechtuitnummer niet gebeurt: ‘Mijnheer Loos, wij willen van geene kastratie weten,
wij willen lezen wat wij goedvinden, wij willen eindelijk, het klinkt misschien wel wat
afgezaagd, ons eigen leven leven. [...] Wij zullen onze jeugd niet laten knakken door
jullie goore pooten van menschen die tevreden zijn als ze thuis een paar warme
pantoffels achter de kachel vinden.’
Hij verwijt de prefect en ook de leraren (‘in 't algemeen, wel te verstaan’, voegt
hij er aan toe) geen opvoeders, geen geleiders te zijn, maar ‘dorre schoolpedanten’
en spreekt tot slot zijn teleurstelling over zijn middelbare schooljaren uit: ‘Indien wij
op school kwamen en verder wilden, dan was het omdat wij dachten, alzoo beter,
inniger ons eigen leven te kunnen leven. Maar alle scholen, alle diplomas, alle titels,
zijn maar middelen, oh, grijze en domme heer Loos, leven is het doel, en alles wat
jij in je duffemansverstand daartegen beraamt, zal niet baten, mijnheer. Wij willen
ons eigen leven leven.’
Ook een van de drie toneelschetsjes die Rechtuit bevat, is van de hand van Van
Ostaijen. Het heet Samuel Falkland verboden of prefekten-vrijheidsliefde in de XX[e]
eeuw. Document voor de geschiedenis van onze tijd en is ondertekend: Pol Van
Hove. In deze eerste groteske in toneelvorm moet vooral de domheid op letterkundig
gebied van de prefect en zijn secretaris Pipers, ‘schrijver van het
landbouwwoordenboek’, het ontgelden. Loos kent weliswaar vele beroemde
9
schrijvers: Vondel, Conscience, Robinson Crusoë, Alladin Wonderlamp, Baron Leys
9
10
11
J.A. Hendrik baron Leys
, Brabo, Omer Wattez, Jules Verne, Grietens en Naveau , maar ontdekt nu
(1815-1869),
Antwerps
pas in een woordenboek dat Falkland een ‘Amerikaansche ontdekkingsreiziger
schilder,
waarvan
is die de Belgische Zuidpool-ekspeditie de grond heeft ingeboord!’, zodat V.G.
wandschilderingen in de
(Van Genechten) in het 2de toneel te horen krijgt dat dit ‘uit nationaal princiep’
trouwen de trapzaal van
niet mag worden voorgelezen. In het 3de toneel komt V.G. De wandelende jood
het Antwerps stadhuis
van Vermeylen voorvoorkomen.
10

Juul Grietens vormde
met o.a. Ernest Claes en
de oud-leraren van Van
Ostaijen, Floris Prims en
Omer Wattez, de redactie
van het tweemaandelijks
katholiek tijdschrift Het
Land (januari-juni 1911).
11
Ook Victor Naveau
maakte vanaf het tweede
nummer deel uit van de
redactie van Het Land.
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stellen, welke Vermeylen volgens Pipers de bakker uit zijn straat is. Aan Loos'
dienstbode Mietje worden nadere inlichtingen gevraagd, die van schaamte echter
‘een beekje van heur eigen tranen (precies 't eigenste als Couperus' Psyche.)’ weent,
met het gevolg dat ook deze ‘Antwerpsche Don Juan’ niet in aanmerking komt.
Pipers komt nu zelf met een programma, dat voornamelijk over zijn
landbouwwoordenboek gaat en als Loos dit enthousiast aan V.G. voorstelt komt
deze laatste er eveneens wat sullig af: ‘Loos: (Tot V.G.) Zoo iets zouden die
stommelingen van den Bond nooit gevonden hebben, eh, vriendje? V.G.: - Neen,
mijnheer prefect.’ Het geheel wordt onder de titel 4. Zedeles afgesloten met een
12
citaat van Baudelaire: ‘La vertu n'est pas la soeur de l'ignorance.’
12
Na het bekend worden van de feiten buiten de schoolgemeenschap werd de
Later door hem aan
13
d'Aubigné toegeschreven,
kwestie in de pers besproken. Oskar de Smedt noemt zeven kranten en
zie blz. 39.
tijdschriften op (waaronder één met een open brief van Lode Baekelmans) die
13
In De ‘Vlaamsche Bond’
het optreden van de prefect veroordeelden, één die het er eveneens niet mee
en
zijn voorgangers, blz.
eens was, maar op een vergelijk aandrong en twee die de prefect verdedigden.
31.
Gesteund door deze publieke opinie zetten de studenten door: op 2 juli
14
verbrandden zij 's middags een pop voor het Atheneum en trokken ‘ongeveer
14
driehonderd man sterk, door de Anneessensstraat naar de De Keyserlei, waar
Idem, blz. 31.
de politie hen uiteendreef. Van die dag af bewaakten twee agenten de poorten
van het Atheneum, wat niet belette, dat op 4 juli, om 4 uur, een legertje studenten
vóór de instelling hun tiran kwamen uitfluiten.’ De volgende zondagmorgen
demonstreerden ze langs de woning van de prefect in de Van Wesenbekestraat en
verspreidden 's middags op de Grote Markt hun bladen Rechtuit en La Cravache.
15
Firmin Mortier, die jonger was dan Van Ostaijen en hem destijds op het Atheneum
15
16
Geboren 27 juni 1899 te
alleen nog maar van reputatie kende, meent zich te herinneren dat Van Ostaijen
Antwerpen.
op diezelfde Zondagmorgen 5 juli zich in zijn eentje met een rode baksteen in
16
Mondelinge mededeling
de hand voor het Atheneum posteerde. Eerst zorgde hij goed de aandacht te
op
7 mei 1958.
hebben getrokken en wierp toen de steen door de ruit van het kabinet van de
prefect. Hij werd door de politie opgepakt, doch dit zou met een sisser zijn afgelopen.
Mortier vindt het typerend voor Van Ostaijen hoe uit diens particuliere demonstratie
bleek, dat een collectief optreden voor hem niet voldoende was.
De examentijd bracht de gemoederen tot rust en nog even nam de spanning toe,
doordat het gerucht ging dat de oud-leerlingen een tweede nummer van Rechtuit
zouden laten verschijnen op vrijdagmiddag 31 juli, na de prijsuitreiking. Er was een
sterke politiemacht op de been, maar tot demonstraties van enige betekenis kwam
het niet. De volgende dag maakte het uitbreken van de wereldoorlog voorgoed een
einde aan dit studentenoproer.
Buiten de bijdragen van Van Ostaijen aan Rechtuit bleef hij in deze rumoerige
maanden voor de oorlog ook bezig met het schrijven van gedichten: ten
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minste nog een drietal gedichten die later in Music-hall werden opgenomen dateren
uit deze tijd: Dronkenmanstemming, opgedragen aan Edgar Denhaene, en De
onbekende vrouw, beide uit juni en Eentonig ziek zijn al de stonden... uit juli 1914.
Van de beschreven gebeurtenissen om hem heen vindt men hierin geen enkele
weerklank, maar wel van zijn nieuwe levensomstandigheden, waartoe zowel de
eentonigheid van zijn ‘doods bureel’ als de ‘zaalge dronkenheid’ na één van de vele
escapades met zijn vrienden behoorden. Tijdens de eerste maanden die hij op het
stadhuis doorbracht, breidde zijn vriendenkring zich weer verder uit met een aantal
leeftijdgenoten die ten dele eveneens in stadsdienst waren. Hieronder moet vooral
Mon Tervoren genoemd worden, die lid van de Vlaamsche Bond was geweest en
bij de Stadsreinigingsdienst aan de Korte Vlierstraat werkte. Later kwam hij in de
17
diamanthandel terecht en na de oorlog verdween hij - volgens Cox als ‘een tweede
17
Rimbaud’ - voorgoed naar Venezuela. Van Tichelen herinnert zich dat Van
Mondelinge mededeling
op 16 juni 1970
Ostaijen bijzonder op deze vriend - een uitgesproken flamingant en later
18
aanhanger van de Spartakisten, die echter, volgens Victor , niets voor moderne
18
kunst voelde - gesteld was en er veel mee omging. De vrienden beschrijven
Mondelinge mededeling
op 18 juni 1970
Tervoren als zeer geestig en speels, groot van gestalte en toegerust met een
17
baardje, een wandelstok en een lange pijp. In de ogen van Cox , die zich nog enkele
17
van de vele puntdichten herinnert die Tervoren op de vrienden maakte, was hij
Mondelinge mededeling
een dandyachtige figuur, maar voor Van Tichelen was hij eerder een revolutionair op 16 juni 1970
in rode trui, die een groot natuurliefhebber was en zondags dikwijls met de vrienden
naar buiten trok.
Een tweede figuur uit de Vlaamsche Bond die tot de vriendenkring behoorde, was
de kleine, avontuurlijke ‘Nobel’ (Noël) Smets, die eerst bediende bij de technische
Havendienst was en in 1916 aan de vernederlandste universiteit van Gent voor
ingenieur ging studeren. Via Tervoren kwam Van Ostaijen verder nog met diens
latere compagnon in de diamanthandel, Moos Friedmann, in contact en door Bob
van Genechten sloot ook diens vriend Sally Kok zich bij de Antwerpse
flamingantengroep aan.
Door Hendrik Cox ten slotte had vlak voor de oorlog de eerste ontmoeting tussen
de gebroeders Jespers en Van Ostaijen plaats. Cox had al eerder dan Van Ostaijen
en Victor het Atheneum, na de derde klas van de handelsafdeling, verlaten en
hoewel hij op verschillende handelskantoren werkzaam was, raakte hij met een
aantal jonge beeldende kunstenaars van de Antwerpse academie bevriend. Samen
met Floris Jespers had hij eerst een atelier - voor hem een pied-à-terre - aan de
Waalse Kaai gehuurd en hij kwam ook regelmatig bij de Jespersen aan huis. Daarna,
omstreeks een jaar voor de oorlog, betrokken Flor Jespers en hij een atelier boven
De Zalm in de Wijngaardstraat, waar ook - aan de andere kant van de overloop Jozef Peeters en Valentijn E. van Uytvanck hun werkruimte hadden. Reeds toen
kon de ‘aardse’ Floris Jespers, die zijn brood verdiende door in gelegenheden als
de
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Metropole aan de Meir cello te spelen, moeilijk overweg met zijn destijds esthetisch
en esoterisch ingestelde, vegetarische buurman, Jozef Peeters, welke tegenstelling
19
jaren later ook nog een rol in Van Ostaijens verhouding tot Peeters zou spelen.
In deze periode heeft Cox Van Ostaijen met de gebroeders Jespers in contact 19Zie blz. 574-580.
gebracht, maar tot een werkelijke vriendschap was het, voordat Cox in oktober
20
1914 naar Nederland uitweek, tussen hen nog niet gekomen .
20
Dat Van Ostaijen in de maanden voor de oorlog niet alleen binnen de
Zie ook wat Van
Ostaijen zelf over het
Vlaamsche Bond, maar ook daarbuiten volop aan de gemeenschappelijke
ondernemingen van de vrienden deelnam, blijkt uit de vele anekdoten die hierover begin van zijn vriendschap
met de gebroeders
in omloop zijn. Zo herinnert Cox zich dat Van Ostaijen betrokken was bij een
Jespers schrijft, blz. 89.
protestdemonstratie van enkele jongeren tegen een film, die ze op politieke
gronden verwerpelijk vonden. Bij de gewraakte episode stonden ze als één man
op, riepen driemaal ‘schande’ en marcheerden ‘militairement’, voor ze eruit gegooid
zouden worden, de bioscoop uit. Een andere keer, toen ze afgesproken hadden
tijdens de kermis op de Italiëlei - waarschijnlijk de ‘Sinxenfoor’ van 1914 - alle tenten
zonder uitzondering te bezoeken, overtroefde Van Ostaijen het hele gezelschap in
ondernemingslust.
21
In deze tijd wilde Van Ostaijen ook leren dansen en nam met Victor vier maanden
21
dansles in het Antwerps Badhuis aan de Lange Gasthuisstraat. Van Ostaijen
Medegedeeld door
Victor, 18 juni 1970.
bleek echter op de dansvloer bijzonder houterig, miste ieder maatgevoel en
slaagde er niet in het te leren, al wilde hij dit absoluut niet erkennen. Een collega
op het stadhuis, Jan van Schoor, die met Van Ostaijen en Victor in hetzelfde lokaal
werkte en bekend stond als een uitstekend danser, gaf hem de raad het in een
volksdansgelegenheid te leren en op een avond trokken Van Schoor en Victor met
Van Ostaijen naar het Alcazar. Zonder op te vallen kon Van Schoor daar met Van
Ostaijen op de dansvloer oefenen, maar toen het orkestrion ophield met spelen,
hoorde Van Ostaijen dat in zijn ijver niet, zodat hij tot grote hilariteit van het publiek
nog enige tijd met Van Schoor doordanste.
Kort voor het beleg van Antwerpen had een aantal vrienden, waaronder Van
22
Ostaijen, Victor, Daan de Meulemeester, Bob van Genechten, Mon Tervoren en
Jan Melis, voor weinig geld een zolder boven een café aan de Zakstraat gehuurd, 22Medegedeeld door
waar ze elkaar ontmoetten, bijeenkomsten belegden en ook vriendinnen konden Victor, 18 juni 1970.
ontvangen. Ieder nam voor de inrichting een of enkele meubelstukken van huis mee
en Daan de Meulemeester zorgde voor de wijn, afkomstig uit zijn vaders kelder.
Ook werd er een bibliotheek ingericht, wat met uitgebreide discussies gepaard ging.
Toen Van Ostaijen protesteerde tegen het voorstel van De Meulemeester om de
Bijbel erin op te nemen en deze wanhopig vroeg ‘Wat wilt gij er dan zetten?’
antwoordde hij prompt ‘Georges Courteline’.
Voordat de bezetting van Antwerpen begon moeten de vrienden dit ge-
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meenschappelijk onderkomen al betrokken hebben, want Victor herinnert zich dat
zij zich met grote moeite op een belendend dak konden hijsen, welke plaats ze als
terras gebruikten, vanwaar ze een prachtig uitzicht over de stad hadden en overal
Belgische en Rode-Kruisvlaggen zagen wapperen. Maar ook tijdens de bezetting
hebben zij hun zolder nog geruime tijd behouden, want één van de deelnemers was
een zekere Egied Wijn, die verspreider van de sedert februari 1915 verschijnende
Vlaamsche Post was. Floris Jespers behoorde eveneens tot de zolderbezoekers,
23
al is niet bekend sedert wanneer, en blijkens een bewaard gebleven briefje werd
23
ook Jos. Léonard daarheen uitgenodigd, al hoorde hij, naar Victor stellig meent
Zie blz. 115.
te weten, niet tot de vaste groep.
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V. de oorlogsjaren, 1914-1918
1. Oorlog en vlucht
De wereldoorlog had ook voor de familie Van Ostaijen ingrijpende gevolgen. Op 1
augustus, toen Duitsland aan Rusland de oorlog verklaarde en een ultimatum aan
België stelde, werd de algemene mobilisatie in Duitsland, Frankrijk en België
afgekondigd. Op 3 augustus verklaarde Duitsland aan België de oorlog en één dag
later trokken de Duitse troepen bij het Vierlandenpunt België binnen.
Naarmate de Duitse inval vorderde trokken meer Belgische troepen zich terug
op de stelling Antwerpen. Deze stelling bestond uit twee vestinggordels rondom de
stad. De buitenste gordel liep - voor wat de meest bedreigde sector betreft - enkele
kilometers ten zuiden van de Rupel, de Nete en de Kleine Nete, welke rivieren als
een cirkelboog om de zuidkant van Antwerpen lopen. De binnenste fortengordel lag
vlak om de stad heen. Tussen deze twee gordels, het dichtst bij de binnenste, lag
Hove, de woonplaats van Van Ostaijen.
1
Uit een later gepubliceerd artikel van Van Ostaijen, Mijn dorpken , komt men een
en ander over diens ervaringen in deze dagen te weten. Hij vertelt over de steeds 1In de Vlaamsche Gazet
- Het Laatste Nieuws, jg.
toenemende vloed van terugtrekkende soldaten die in en door Hove kwamen.
‘Er kwamen er soms zooveel dat het gansch onmogelijk was ze allen te herbergen 1, nr. 25, 14 december
niettegenstaande het groot aantal ruime danslokalen. (Zeven voor een dorpken 1914.
van twee duizend inwoners!)’
Aanvankelijk concentreerden de Duitsers zich vooral op de inval in Frank-
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rijk en lieten de Antwerpse sector met rust. In deze tijd werden twee Belgische
uitvallen in de richting Brussel ondernomen, de laatste van 9 tot 12 september,
welke operaties uiteraard ook weer in Hove duidelijk merkbaar waren: ‘Gedurende
de klare Septembernachten heb ik dikwijls de kanonnen van onze artilleurs hooren
klinken langs den eenzamen Lintschen steenweg [...] Maar boven de metaalheldere
klanken der kanonnen klonken de stemmen der kanonniers die zongen een liedeken
van Vlaanderland en van leeuwen die gingen winnen of sterven.’ Ook heeft later
een nachtelijke aftocht van een machtige rode-kruiscolonne langs zijn huis diepe
indruk gemaakt.
Op 28 september begon de Duitse aanval op Antwerpen, die in drie fazen verliep.
Tijdens de eerste, van 28 september tot 1 oktober, werd de buitenste fortenlinie
veroverd, zodat de Duitsers aan de zuidelijke oever van de Rupel en de Nete
stonden. De tweede faze was de strijd in het open veld tussen de beide fortengordels,
het gebied dus waar ook Hove in lag, en duurde van 2 tot 7 oktober. In de nacht
van donderdag 1 op vrijdag 2 oktober werd de kerk van Duffel aan de Nete, dat toen
in niemandsland lag, door de Duitsers in brand geschoten. ‘Vrijdags of Zaterdags’,
schreef Van Ostaijen, ‘juist weet ik het niet meer, zagen wij een kerktoren, van
Duffel, naar wij gisten, in brand staan.’
Langzaam trokken de Belgische troepen, onder dekking van de Engelsen, zich
uit het gebied tussen de forten terug en ook de burgerbevolking vluchtte. Van Ostaijen
schreef hierover: ‘Zondag in den morgend, hoorden wij reeds de schrapnels over
ons dorpken gillen. De meeste Hovenaars, ook de Burgemeester, waren reeds
vertrokken. In den middag gingen wij, mijn broeder en ik, ook heen. En gedurende
den weg naar Mortsel, keerde[n] wij ons meermaals om, het hart vol droefenis.’
Hieruit zou men opmaken dat zijn ouders al eerder waren weggetrokken,
waarschijnlijk naar hun schoonzoon in Antwerpen. Maar tevens dat zijn broer
Constant zich op dat moment nog met hem in Hove bevond. Diezelfde indruk geeft
hij zes jaar later ook in het begin van Bedreigde stad uit de bundel Bezette stad:
‘Wij staan mijn broer les hommes au balcon’. Daaronder stond in het typoscript het
2
woord ‘Stan’, dat later in het als kopij bedoelde handschrift werd weggelaten. Ook
2
de rode-kruiscolonne, de brandende toren en de vluchtende bevolking komen
Zie VW II,
Verantwoording, blz. 249.
terug in dit gedicht.
Nadat de broers Van Ostaijen op zondag 4 oktober naar Antwerpen waren
getrokken, zijn zij met hun ouders mee gevlucht naar Nederland.
De laatste faze van de verovering van Antwerpen was van woensdag 7 tot
vrijdagmiddag 9 oktober. Aangezien een omsingeling via een doorbraak bij
Dendermonde dreigde, trokken de Belgische en Engelse troepen van 5 oktober af
geleidelijk uit het gebied tussen de fortengordels en uit de stad weg naar het westen.
Om de laatste forten tot overgave te dwingen begonnen de
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Duitsers woensdagavond om 11 uur de stad te beschieten. De ochtendbladen van
die dag hadden reeds het officiële bericht van de bevelhebber van Antwerpen
gebracht, dat een beschieting van de stad aanstaande was en een massale uittocht
van burgers naar Nederland was hiervan het gevolg. Omstreeks deze dag vluchtte
ook de familie Van Ostaijen uit Antwerpen. Van deze uittocht vindt men eveneens
de neerslag in het gedicht Bedreigde stad: ‘grijs groeien van eksode/Salut bedreigde
stad/het heil langs het noorden’ enz., waar de eksode beschreven wordt in de grauwe
morgen na één nacht beschieting, dus op donderdag 8 oktober.
Het ‘bombardement’ duurde tot vrijdagmorgen 9 oktober en rondom het middaguur
van die dag was de val van Antwerpen een feit en trokken de Duitse troepen de
stad binnen.
Inmiddels was de familie Van Ostaijen in Steenbergen aangekomen en
opgevangen door de enige broer van vader Van Ostaijen die daar nog woonde,
3
Ferdinand Antonij. Diens kinderen, een zoon en een dochter , herinneren zich dat
ook Constant hierbij was: de kinderen, Paul en Stan, zouden in hun huis hebben 3P.F.J.W. van Ostaijen en
mevr. D.M. Goossens-Van
gelogeerd, de ouders bij de buren. Verder had de zoon van Ferdinand Antonij,
die als gemobiliseerd soldaat in Steenbergen was, geen prettige indruk van zijn Ostaijen. Medegedeeld op
26 oktober 1959.
neef gekregen: ‘toen ik binnen kwam stond Paul zonder een woord te zeggen
op en ging weg. Het waren eigenaardige mensen, ook de vader, en buitengewoon
onhartelijk.’ Paul zou volgens zijn nicht en neef reeds na 4 à 5 dagen naar Antwerpen
zijn teruggegaan met het oog op zijn betrekking bij het stadhuis, zijn ouders bleven
echter twee weken en Constant moet zich via Engeland als vrijwilliger bij het
4
Belgische leger achter de IJzer gevoegd hebben. Tralbaut vermeldt evenwel dat
4
Constant al in augustus gemobiliseerd werd en naar het front vertrok en schrijft
In Paul van Ostaijen als
over Pauls verblijf in Nederland: ‘Paul van Ostaijen begeeft zich naar Rotterdam. journalist II, De
In de loop van de volgende dagen keren de uitgewekenen stilaan weer naar hun Tafelronde, jg. 2, nr. 7,
Antwerpen, maart 1955,
haardstede.’
blz. 298. Gezien het feit
Evenals op de oorlogsdagen in Hove heeft Van Ostaijen op zijn verblijf in
Nederland gereageerd in een kort daarna gepubliceerd artikel Taalbroederlijkheid dat de mededelingen over
Stan van Ostaijen hierin
5
in Nederland. Hierin sprak hij zijn teleurstelling uit over het gebrek aan
afwijken van wat Van
taalbewustzijn in het noorden en over de snobistische voorliefde der Nederlanders Ostaijen er zelf over
voor vreemde talen. Vooral was het een ontgoocheling dat ze blijkbaar het Frans schrijft en van wat de
familieleden zich
als de enige taal der Belgen beschouwden en hij eindigde: ‘Nu wij in het spijts
herinneren, maken
alles fiere Vlaanderland teruggekeerd zijn, drukken wij, naast onze bizondere
dankbaarheid, den wensch uit het gansche Hollandsche volk, in het vervolg, zoo Tralbauts gegevens
zonder bronvermelding
taalbroederlijk te zien gelijk het tot nu toe gastvrij is geweest. En dan zullen
overtuigende indruk.
Vlamingen en Hollanders niet alleen goede kameraden zijn, maar ook echte en geen
5
In
de
Vlaamsche Gazet
flinke taalbroeders.’
Het
Laatste
Nieuws, jg.
6
Spoedig daarna ontmoette Léonard Van Ostaijen weer voor het eerst in een 1, nr. 4, 23 november
café St. Bavo in Boechout. Hij bevond zich daar in gezelschap van Piet
1914.
6

Mondelinge mededeling.
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Stordiau, die eveneens tot de vriendenkring van Jef van Hoof behoorde, en van
Emma, de dochter van de caféhouder, die hij in die dagen het hof maakte. Bij dit
weerzien liet Van Ostaijen zich fel anti-Duits uit.

2. Medewerking aan de Vlaamsche Gazet
Op 20 november 1914 verscheen te Antwerpen een nieuw dagblad als vervanging
van het met de bezetting opgeheven liberale Brusselse blad Het Laatste Nieuws.
Het kreeg de naam Vlaamsche Gazet - Het Laatste Nieuws, met de toevoeging:
‘Antwerpsche uitgave’. Beheer en redactie waren, volgens opgave, in handen van
A. en P.B. Baeyens en als voornaamste medewerkers werden genoemd: ‘Lode
Baekelmans, Jan Bruylants, Mr Arth. Cornette, Vict. De Meyere, Ant. Moortgat, Ary
Delen, Ben Linnig, Pol Van Ostaaye’.
Met nadruk werd in ‘Een woord vooraf’ gesteld dat voortgegaan zou worden met
‘lucht geven aan onze vaderlandsche gevoelens, aan onze trouw aan Land en Vorst’,
maar in wat voorzichtiger formulering werd ook de vlaamsgezindheid aangeduid:
‘Wij hebben steeds in ons blad de grootheid van België en van Vlaanderen in het
bijzonder betracht.’
De eerstgenoemde redacteur van dit blad, Alfons Baeyens, was een opvallende
Antwerpse figuur uit die dagen, die zich uitgaf voor de zoon van de componist Peter
Benoit en diens dienstbode. De tweede was Alfons Baeyens' ‘erkende zoon’, zoals
1
het bevolkingsregister van Antwerpen hem noemt, Peter Benoit Baeyens. Peter,
ruim 1½ jaar jonger dan Van Ostaijen - dus op dat moment net 17 jaar - was ook 1Vanaf het 13de nummer
van het Atheneum afkomstig en had met Firmin Mortier in de klas gezeten. Met van 2 december 1914
deze Peter raakte Van Ostaijen in de loop van de bezettingsjaren zeer bevriend verdween Peters naam uit
en het is vooral met hem dat hij zijn exploratie van het nachtleven in de bezette de kop van de Vlaamsche
Gazet en werd alleen Alf.
stad en zijn experimenten met verdovende middelen zou ondernemen.
Baeyens opgegeven,
De voornaamste medewerker aan de Vlaamsche Gazet was wel Victor de
maar vanaf het 47ste
Meyere, de chef van Van Ostaijen op het stadhuis, die onder verschillende
nummer van 5 januari
pseudoniemen de meest uiteenlopende bijdragen in dit blad publiceerde. Tot het 1951 werd weer vermeld
eind van 1914 werkte Van Ostaijen aan deze krant mee. Op 23 november, in het ‘A. en P.B. Baeyens’.
4de nummer, verscheen van hem het reeds genoemde Taalbroederlijkheid in
2
Nederland en vervolgens in nummer 9, op 28 november, De letterkunde beproefd,
in nr. 25, 14 december, het eveneens reeds genoemde Mijn dorpken en ten slotte 2In dit nummer werd ook
in nr. 28, op 17 december, Hugo von Hofmannstahl [thal]. Daartussen publiceerde zijn naam op de
hij bovendien nog twee bijdragen onder het pseudoniem Pauwel: De duurte der medewerkerslijst
veranderd van Pol Van
levensmiddelen en de kleinhandelaars (nr. 13, 2 december) en Eerlijke
wapenstilstand (nr. 14, 3 december) en onder de enkele letter P.: De Vlaamsche Ostaaye in Pol Van
Ostayen.
ziel (nr. 40, 29 december).
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Twee van de vier eerstgenoemde artikelen waren de eerste publikaties van Van
Ostaijen over een letterkundig onderwerp. In De letterkunde beproefd herdenkt hij
de op 22 september gesneuvelde Alain-Fournier. Het bericht over het sneuvelen
3
van Charles Péguy op 5 september had hem nog vòòr de val van Antwerpen bereikt,
3
maar ‘Gelijk wij over een tweetal maanden het nieuws vernamen van Charles
Victor herinnert zich nog
hoe hij Van Ostaijen na
Péguy's dood, door een klein nieuwsje in een Fransch dagblad, zoo vernemen
wij nu het overlijden van Alain-Fournier.’ De dood van Alain-Fournier, de jongere een nachtdienst 's
morgens om zes uur
die ‘werd opgeroepen naar aanleiding van toestanden die hij niet gewenscht
had’, vond hij tragischer dan die van de vurige nationalist Péguy: ‘Péguy wenschte kwam aflossen en deze
totaal ontdaan meedeelde:
den oorlog, de oorlog heeft het leven van Péguy genomen; Alain-Fournier
‘Péguy is gestorven!’
wenschte den oorlog niet en toch heeft de oorlog hem weggemaaid.’ en bovendien
had ‘Péguy reeds een groot gedeelte van zijn taak [...] kunnen volbrengen, terwijl
Alain-Fournier slechts een bizonder merkwaardig debutant was.’ Met bewondering
spreekt hij over Le grand Meaulnes (1913), dat ‘als een der beste werken [kan]
doorgaan, van het genre dat met den naam van ‘Neo-Romantiek’ bestempeld wordt.’
Het is vooral de pessimistische ondertoon, ‘de werkelijke droefenis die onder
oppervlakkige blijgeestigheid bedolven ligt’ die hem getroffen had.
Het andere artikel, over Von Hofmannsthal, is - door de gebrekkige berichtgeving
van die dagen - eveneens een ‘in memoriam’, hoewel deze schrijver eerst in 1929
4
overleed. De door Léonard gesignaleerde anti-Duitse stemming spreekt al dadelijk
4
uit het begin: ‘Het kan misschien vele menschen verwonderlijk voorkomen dat
In de Vlaamsche Gazet
wij, op dit oogenblik, in deze omstandigheden, nog een pie[ë]teitvol in-memoriam van 12 december 1914
voor een Duitschen dichter - althans een dichter die zich in het Duitsch uitdrukte, was aangekondigd dat
of zijne poe[ë]zie in haar innig wezen Duitsch was, valt te betwijfelen - schrijven Von Hofmannsthal na een
langdurige ziekte op 9
willen. [...] toch willen wij dezen dichter eene laatste hulde brengen, hulde die
december te Berlijn was
des te sterker zal zijn wijl zij gezegd werd in de omstandigheden, die zijn volk
overleden.
voor ons alles behalve sympathiek hebben gemaakt.’
Von Hofmannsthal was, evenals Schaukal, Rilke en Stefan Zweig, in de eerste
jaargang van De Boomgaard behandeld door André de Ridder en Gust van
5
Roosbroeck in hun artikel Over de Jong-Weensche dichters. Onder het citaat uit
een gedicht van Von Hofmannsthal, dat Van Ostaijen in zijn artikel gaf, plaatste 5De Boomgaard, jg. 1,
hij dan ook de vertaling die De Ridder bij bovengenoemd Boomgaard-artikel had 1909-1910, blz. 685.
gepubliceerd.
Voor Van Ostaijen was Von Hofmannsthal ‘als intense dichter, torenhoog verheven
boven al de andere Duitsche dichters van zijne generatie.’ Verderop herhaalt hij dit
met een restrictie: ‘Buiten Maria, Rayner [Rainer Maria] Rilke, kan geen enkel der
jonge Duitsche dichters, noch door kracht, noch door rythme, noch door gedachten,
sterk en kloek, en dan weer teer en zwoel, gelijk een serrebloem, het halen bij von
Hoffmannstahl [Hofmanns-
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thal].’ Als hij over de invloed van de Grieken op Von Hofmannsthals werk spreekt,
komt hij weer tot eenzelfde trek die hij bij Alain-Fournier ook zo waardeerde. Bij
Fournier: ‘de werkelijke droefenis die onder oppervlakkige blijgeestigheid bedolven
ligt’, bij Von Hofmannsthal: ‘Van hen [de Grieken] heeft hij geleerd zijne melancholie
te verbergen achter een masker van spottende blijgeestigheid.’
Verder wijst hij in zijn artikel op de invloed van Stefan George, Mallarmé en ook,
onrechtstreeks, die van Jules Laforgue op Von Hofmannsthal. Hierop volgt een
alinea, waaruit Van Ostaijens visie op de moderne letterkunde van zijn dagen blijkt:
‘Op dit oogenblik, was hij in zijn land de zuiverste vertegenwoordiger van die moderne
strekking in de letterkunde, algemeenlijk gekend onder den naam van ‘symbolisme’
en soms ten onrechte met den naam van Dekadentie betiteld. De kunst der
symbolisten, zoowel in Frankrijk als in Duitschland, was eene noodzakelijke reaktie;
het was de hernieuwing der literatuur; eene periode, sommigen willen ze grotesk
heeten, die absoluut komen moest. Het is dus wel gek deze richting Dekadentie,
d.w.z. eindval, te heeten.’
Dit was tevens het klimaat waarin ook Van Ostaijens eigen gedichten ontstonden
die hij in Music-hall bundelen zou en alle in de jaren 1914 en 1915 geschreven had.
Ook hier weer een aanwijzing, evenals bij zijn visie op de beeldende kunst in 1914,
dat zijn kennismaking met, althans zijn enthousiasme voor het expressionisme eerst
later kwam - en wel op zijn vroegst aan het eind van 1915.
Van de meer journalistieke bijdragen die hij als ‘Pauwel’ of ‘P’ publiceerde ging
er één over het euvel dat er geen verschil was gemaakt in de maximumprijzen voor
handelaars en kleinhandelaars, zodat de laatsten geen winst konden maken,
6
aangezien de groothandelaars hun ook de maximum-prijzen berekenden. De andere
bijdragen hadden echter, direct of indirect, met de Vlaamse Beweging te maken. 6Op 6 december, vier
In Eerlijke wapenstilstand signaleert hij het feit dat de franskiljons de strijd tegen dagen later, vermeldde de
Vlaamsche Gazet met
de Vlaamse Beweging voortzetten, zodat hun verwijt dat de flaminganten in
trots dat de
oorlogstijd de polemiek volhouden, ongegrond is.
Dat het pseudoniem Pauwel de deknaam van Van Ostaijen was, blijkt uit een kleinhandelaren door
tussenkomst van het
7
artikel Evolutie door Pauwel, waarvan het typoscript met talrijke correcties in
gemeentebestuur
Van Ostaijens hand, bewaard gebleven is. In Evolutie wijst hij erop dat Het
goedkoop zout konden
(Antwerpse) Handelsblad nu doet of het nooit pangermanistisch gezind is geweest, inkopen, zodat het artikel
hoewel dit toch wel het geval was. Overigens is hij verheugd over deze evolutie: er waarschijnlijk aan
meegeholpen had de
‘Steeds hebben wij zoowel het gevaar van het pangermanisme ingezien gelijk
wij dat van het pangal[lic]isme inzagen. [...] wanneer Vlaanderen moet vergaan toestand te verbeteren.
7
Evolutie is een reactie op
dan is het ons glad onverschillig hoe en in welke kultuur het zal vergaan. Zij die
het
artikel Een woord
hebben gezegd dat wij meer naar Duitschland moeten overhellen, dit omdat wij
uitleg
in Het Handelsblad
Germanen waren, komen met

van dinsdag 15 december
1914, dat op zijn beurt
weer reageerde op
Duitschland en de
Vlaamsche beweging uit
de Nieuwe Rotterdamsche
Courant van 11 december
1914. Het typoscript van
Evolutie is in het bezit van
H. Goris.
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hunne princiepen minstens een koppel eeuwen te laat. Alleen een volk bestaat niet
een stam. Vlamingen en Duitschers zijn twee volkeren, die waarschijnlijk vroeger
wel één stam gevormd hebben, maar nu en sedert lange jaren reeds bestaan er
slechts twee volkeren die absoluut niets met elkander gemeen hebben. Dit was en
blijft ons standpunt.’ Dit artikel met zijn duidelijke afwijzing van Duitse steun voor
de Vlaamse Beweging is echter niet in de Vlaamsche Gazet gepubliceerd, mogelijk
doordat de redactie moeilijkheden met de bezetters vreesde of doordat zij het met
de strekking niet eens was.
De laatste bijdrage, De Vlaamsche ziel, is ten slotte een historische schets van
het Vlaamse vrijheidsgevoel.
Het is niet uitgesloten dat ook nog een aantal ongesigneerde bijdragen aan de
Vlaamsche Gazet van Van Ostaijens hand zijn. Met name is dit het geval bij een
verhaal over de avonturen met de ambtenarij van een ‘teekenaar aan 't Stadhuis’,
die een portemonnaie met frs. 2.40 had gevonden, welke groteske geschiedenis
onder de titel Eerlijkheid wordt steeds beloond op 3 januari 1915 in nr.45 werd
gepubliceerd. Nog sterker geldt dit voor de stukjes die onder de titel Zondag in de
rubriek Kronijk van den dag op de maandagen vanaf 30 november 1914 tot en met
11 januari 1915 werden opgenomen. Deze zeven bijdragen aan de nummers 11,
18, 25, 32, 39, 46 en 53 zijn stemmingsstukjes over de stad in oorlogstijd. Vooral
het laatste over de Voddenmarkt met zijn scharrelaars, waarvan er één eens een
Voltaire-handschrift en een ander een eerste uitgave van Baudelaire voor een
spotprijs had gevonden en op welke markt thans de ‘lutteurs’ ontbraken, bevat
verschillende Van Ostaijense motieven.
Aan de andere kant is het opmerkelijk dat met ingang van het 42ste nummer van
31 december 1914 de namen Ben Linnig en Paul van Ostaijen niet meer onder de
‘voornaamste medewerkers’ worden vermeld. Alle met zijn naam of met P. of Pauwel
gesigneerde bijdragen dateren van vóór die tijd, maar Eerlijkheid wordt steeds
beloond en de laatste twee Zondag-kroniekjes werden in begin 1915 geplaatst. Er
zijn geen aanwijzingen dat het niet plaatsen van Evolutie met het beëindigen van
zijn officiële medewerking verband hield, al is dit niet uitgesloten. Evenmin is bekend
of er een samenhang bestaat tussen het feit dat Van Ostaijen als medewerker op
31 december 1914 verdween en dat de naam van Peter Baeyens, die sedert 2
december 1914 niet meer als redacteur genoemd werd, op 5 januari terugkeerde.

3. ‘De dandy in het machtig grauwe Antwerpen’
Van Ostaijen was na zijn terugkeer uit Nederland in Antwerpen blijven wonen. In
Mijn dorpken van 14 december 1914, waarin hij de stedelingen verwijt bij wijze van
zondagsvermaak naar de verwoeste dorpjes te gaan kijken,
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schreef hij: ‘Over eenigen tijd ben ik naar mijn dorpken teruggekeerd.[...] Gauw ben
ik naar Antwerpen terug gereisd [...] ik zal te Antwerpen blijven, tot de nieuwe Lente’.
Maar ook in de lente vestigde hij zich niet meer in Hove. Of hij na zijn vlucht eerst
een tijd bij zijn zwager in de Lange Leemstraat heeft gelogeerd, waar hij dikwijls
sedert zijn benoeming aan het stadhuis de nacht had doorgebracht, of dat zijn ouders
direct na hun terugkomst uit Nederland naar de Consciencestraat 63 in Antwerpen
zijn verhuisd, is niet zeker. Volgens het bevolkingsregister heeft deze verhuizing
pas op 10 november 1915 plaats gehad. Maar ook dit keer kan de inschrijving wel
veel later hebben plaatsgevonden, want onder een verklaring van 2 april 1915 waarin de klerk Van Ostaijen zich onderwerpt aan de nieuwe reglementaire
pensioenbepalingen - staat ditzelfde adres reeds als het zijne opgegeven, evenals
1
op een brief van 24 april 1915. Als enig overgebleven kind - zijn broer Constant
bracht de gehele oorlog als soldaat aan de IJzerlinie door - had hij in dit nieuwe 1Zie blz. 100.
huis een hele etage tot zijn beschikking: een voorkamer, een slaapkamer en een
grote zitkamer op de tweede verdieping.
2
Over het werk op zijn ‘doods bureel’ was Van Ostaijen niet enthousiast. Hij
2
beschouwde dit werk als een grauwe onderbreking van het ‘eigen leven’, dat Uit Eentonig ziek zijn al
gelijktijdig met het aanvaarden van zijn betrekking - door zijn optreden als schrijver de stonden..., VW I, blz.
79.
eerst goed begonnen was. Erg dramatisch was deze onderbreking echter
evenmin, aangezien er, volgens de herinneringen van Victor, bijzonder weinig werk
3
te doen was en zij zich dikwijls bezig hielden met het corrigeren van publikaties
3
van hun chef, Victor de Meyere. Voorts gebruikte Van Ostaijen veel kantoortijd
Volgens Victor hield Van
Ostaijen zich voornamelijk
voor zijn literair en journalistiek werk, zoals Victor dat voor zijn rechtenstudie
deed. Toen hij een jaar in dienst was en zijn vaste benoeming aan de orde kwam, bezig met het inschrijven
schreef zijn overste aan stadssecretaris Hubert Melis, de vader van Van Ostaijens en opbergen van
deurwaardersexploten die
klasgenoot en vriend Jan Melis, de volgende brief:
Gemeentebestuur 2e Bureel

[Antwerpen, den 23 Maart 1915]

door afwezigheid niet
afgegeven konden worden
en dan bij het
gemeentehuis ingeleverd
werden, hetgeen
gedurende de oorlog
weinig voorkwam.

Mijnheer de Secretaris,
De voorlopige klerk Van Ostayen, Leop. And., telt, sinds 17 dezer, een jaar dienst.
Oorspronkelijk werkte hij met weing achtzaamheid. Zooals ik echter de eer had
U reeds te schrijven, is daarin veel verbetering gekomen sinds de beschieting der
Stad.
Ik verzoek U dan ook, de bepaalde aanstelling van Van Ostayen aan het College
te willen voorleggen.
Uw dw. dr. [onleesbaar]
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Het gevolg hiervan was dat hij op 30 maart ‘bepaald tot klerk benoemd’ werd met
ingang van 17 maart en tegen een wedde van fr. 1325.- per jaar. Tijdens de bezetting
werd op bevel van de Duitsers in het stadhuis een vertalingsbureau ingericht, waar
Marten Rudelsheim, Herman Vos en Paul Verbruggen kwamen te werken. Het
bureau was eerst aan de voorzijde in de ‘kleine Leyszaal’ gevestigd, maar verhuisde
later naar de ‘antichambre’ van de Gemeenteraadzaal aan de achterzijde, vlak naast
het Kabinet van de Burgemeester, waar Oskar de Smedt en Willem Bakelmans
werkten. Van Ostaijen ging dikwijls naar beneden om de eentonigheid van zijn werk
te doorbreken en met deze vrienden, vooral Oskar de Smedt, lange gesprekken te
voeren. Dat hij zijn bezigheden als klerk, ondanks de gesignaleerde verbetering in
zijn ‘achtzaamheid’, als een noodzakelijke bijkomstigheid bleef beschouwen, bleek
ook uit de keuze van zijn werkuren. Er werd soms met nachtdiensten gewerkt op
het stadhuis en Van Ostaijen had dan een voorkeur voor de dienst van 's morgens
heel vroeg tot half twee in de middag, zodat hij nog een groot deel van de dag en
de avond voor zichzelf behield. Dikwijls had hij maar weinig geslapen als hij Victor
na een nachtdienst kwam aflossen, zoals deze zich herinnert. Het was dan ook de
tijd dat hij zich meer op het stadsleven richtte en vooral op het meest steedse aspect
daarvan: het weer oplevend vermaaks- en nachtleven. Na afloop van het werk
bezochten de vrienden dikwijls de Wintergarten, een music-hall aan de Meir. Hier
was het, dat hij bevriend raakte met de schilder Floris Jespers, die als cellist in het
strijkje van de Wintergarten meespeelde. In Oscar en Floris Jespers, een artikel in
Ons Land van 23 februari 1917, schreef Van Ostaijen hierover: ‘In het Herfstsalon
der aquarellisten van 1913 stelde, indien ik mij niet vergis, Flor. Jespers voor het
4
eerst ten toon. Kort daarop leerde ik den schilder kennen. Het was door Rik Cox,
4
5
In het artikel staat: Lox.
den door Oscar Jespers zoo juist gekampeerden goedig-leerenden apostel. In
een Music-Hall werd onze kennismaking later tot vriendschap bevestigd. Kleuren Zie over de eerste
blz. 78-79.
in de zaal en op het tooneel, daartusschen het orkest-geschetter, dat alles was kennismaking
5
Met
‘juist
gekampeerden’
ons beiden even lief. Toen kwam ik op zijn atelier. Zulks was voor mij reeds een
is ‘bien campé’, ‘goed
openbaring. Dat er naast mij, in dit ander kunstvak, iemand leefde met vaak
afgebeelde of getroffen’
dezelfde betrachtingen, had ik niet vermoed.’
bedoeld: in 1913 had
Ook Gaston Burssens, met wie hij pas in 1925 bevriend zou raken, ontmoette Oscar Jespers een
hij in deze tijd voor het eerst. Burssens zat als enige leerling in de rhetorica van levensgroot kniestuk van
het Mechels Atheneum toen hij als medeleerling Jan Melis kreeg, die door zijn
Hendrik Cox gemaakt.
vader van het Antwerps Atheneum was genomen en naar Mechelen gestuurd.
Van Ostaijen, Van Tichelen en Van Genechten kwamen een keer hun vriend
opzoeken. Zij maakten gezamenlijk een wandeltocht, waarbij echter Van Ostaijen
geen notitie van Burssens nam: hij bleef met Van Tichelen steeds druk pratend
voorop lopen en bemoeide zich nauwelijks met de anderen. Daarna logeerde
Burssens nog enkele malen in 1915 bij Melis
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in Antwerpen en ging dan 's avonds met hem naar de Wintergarten of de bioscoop.
Ook daar ontmoette hij Van Ostaijen en zijn vrienden, maar het kwam door de
terughoudendheid van Van Ostaijen evenmin tot een nader contact.
Verder bezocht Van Ostaijen met Léonard en andere vrienden concerten, waarbij
zij de engelenbak bezetten en de zaal met Duitse militairen gevuld was. Maar het
meest troffen zij elkaar in verschillende café's. In het begin frequenteerde Van
6
Ostaijen vooral een café op de hoek van de Breidelstraat en de Statiestraat (thans
een garage), maar daarna werd - en bleef tot Van Ostaijens dood - de Hulstkamp 6Mondelinge
aan de De Keyserlei hèt verzamelpunt, waar schaak, domino en biljart gespeeld mededelingen van
Léonard.
en vooral veel gepraat werd.
Een ander ‘stedelijk’ vermaak was de trek naar ‘den buiten’. Met zijn
‘fietstochtvrienden’ trok Van Ostaijen er op uit. En ook richtte hij met Victor, Van
7
Tichelen, De Smedt en enkele anderen ‘de Tooneelclub van Antwerpen’ op, die
het slechts tot één opvoering in het Nederlandsch Koffiehuis te Boechout bracht 7Als ‘spelers’ traden op:
Van Ostaijen (Ko van Ost),
op zondag 19 december 1915. Het programma omvatte een ‘kluchtvoordracht’
Victor (J. van Zwingel), de
De geest van Conscience door Ko van Ost (Van Ostaijen), een ‘hartroerend
drama in 3 bedrijven’ De hand van God en een klucht Domme Dorus, aan welke stadhuisbediende en later
vooraanstaande figuur in
stukken het gehele gezelschap onder schuilnamen deelnam. De Smedt schrijft
de B.S.P. Walter
8
hierover: ‘Artistieke oogmerken waren de ‘Club’ volkomen vreemd. Opzettelijk
Schevenels (Jaak Denys),
werden uit het repertorium van onze volksmaatschappijen, die zich met toneel
Van Tichelen (Geo. Joris)
onledig hielden, een ‘draak’ en een grove klucht gekozen, beide naamloos. Dat en Emiel Augusteyns (S.
men daarmee ‘de boer opging’, had geen andere bedoeling, dan zich in een
Augustyns), een neef van
de liberale aktivist Leo
vreemd milieu zo kostelijk mogelijk te amuseren, eventueel op kosten van de
Augusteyns. De Smedt
boer. Met ‘De geest’ van Hendrik Conscience wilde P.v.O. zeer bepaald de
eenvoudigen van te lande eens lekker doen rillen. En toen hij, als de gekke knecht trad op als ‘regisseur’ en
in de klucht, een stapel borden liet vallen en deze op de plankenvloer niet braken de stadhuisbediende René
als ‘souffleur’.
zoals voorgeschreven, sprong hij er met beide voeten bovenop, zodat de scherven Gils
8
In
een
brief van 17
stoven. [...] Hoe men op het idee van de onderneming kwam? Het leven in de
januari 1955 aan Borgers.
‘Bezette Stad’ was in die tijd geen pretje. Dienstplichtigen mochten zonder
vergunning van het Duitse Militair Bestuur de versterkte stelling Antwerpen niet
verlaten. Onder de stolp groeide, als onbewuste reactie tegen die beslotenheid, ook
bij ouderen de populariteit van alle ontspanningsvormen, waarmede een zekere
verplaatsing gemoeid was, b.v. veldbals, veldfeesten, feestelijke groepswandelingen
naar bosgebieden in de nabijheid van de stad. Aan sport deden zeer weinigen van
ons groepje, behalve dan aan fietsen; maar rubberbanden waren al spoedig een
luxus.’
René Victor herinnert zich bovendien dat ook drie meisjes van het café een deel
van de attractie vormden voor de vrienden, maar dat Van Ostaijen, ondanks de
opzet van de Club, zijn taak toch ernstig opnam en Victor verweet dat hij zijn rol niet
kende.
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Met René Victor, eind 1915.

Deze ironische ernst en ernstige ironie kwam ook tot uiting in zijn steeds
opvallender uiterlijk. Reeds vòòr de oorlog ging hij enigszins dandy-achtig gekleed,
maar in de jaren 1915 tot 1917 was deze demonstratie van uitzonderlijkheid, door
middel van een geraffineerd verzorgde, afwijkende kledij, het sterkst, waarna in de
laatste jaren van de bezetting het afwijkende weer afnam. Twee foto's uit december
1915 geven hier een gedeeltelijke indruk van. Op de een staat hij achter René Victor
afgebeeld, met een vlinderdasje, recht opstaande boord zonder omgeslagen punten
en een jasje met een fluwelen kraag. De andere foto - die hij, met het 9 december
1915 gedateerde handschrift van Aan m'n vriend René Victor op de achterzijde,
aan deze cadeau gaf-toont hem ditmaal met een bontmuts en een ratiné overjas
met Robespierrekraag.
De reacties van zijn generatiegenoten op Van Ostaijens excentrieke verschijning
9
waren uiteenlopend. Zo schreef de haast drie jaar jongere Rob van Roosbroeck :
9
‘Pol was als een zonderling gekleed... deed precieus (niet altijd), deed zeer
In een brief van 22
januari 1967 aan Borgers.
ernstig... soms. Had iets van een mannequin en dit kwetste dan in zekere zin
ons gevoel van ‘vrij, Vlaams, waardig enz... student’. Wij wilden niet voor gek staan...
10
en Pol werd wel eens ‘uitgelachen’ op straat.’ Geert Pijnenburg daarentegen
herinnert zich: ‘Op een late namiddag in '16 zag ik, lopend van de Eiermarkt naar 10In een brief van 15
december 1966 aan
de Groenplaats, een duistere figuur uit de andere richting komen, romantisch
Borgers.
uitgedost, stijl 1830! Dat moest
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‘Meneer 1830’, december 1915.
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Van Ostayen zijn, dacht ik. Hij was het ook. Ietwat somber, hautain, in zichzelf
gekeerd, maar zwierig passeerde hij me. Indruk: het hoofd in de wolken,
de-wereld-afwijzend, zichzelf-genoeg. Me mijn minderwaardigheid bewust, en ook
te schuchter om me op te dringen, vergenoegde ik me hem toe te knikken.’
Meer een beeld dan een reactie geeft Maurice Gilliams in De man voor het
11
venster : ‘'s Avonds, op de De Keyserlei, ontmoette ik Orpheus in Biedermeier
costuum. Hij werd aangegaapt om zijn onmodische rode das, om zijn roodfluwelen 11Opnieuw afgedrukt in
Jozef Muls, E. du Perron,
ondervest en zijn vreemde zwarte kleding. Somtijds droeg hij een parelgrijze
Jan Engelman e.a., Paul
Mac-farlane, en wanneer de wind in het kapje speelde, kreeg hij als het ware
van Ostaijen,
vleugelen gelijk een keizerlijke adelaar. 's Winters zag men hem met een
bontmuts; hij droeg een hoge stijve boord. Hij was de dandy, de lord in het machtig [samengesteld door G.
Borgers], Antwerpen, Den
grauwe Antwerpen.’
Haag, Amsterdam, 1952,
12
Burssens voegt hier nog aan toe: ‘Toen hij einde 1915 de film House
blz. 60.
13
Temperley had gezien, liet hij zich een jas maken naar de mode van de Engelse 12Gaston Burssens, Paul
personnages uit de film, die 4-5 modeperioden vroeger speelden. [...] Toen hij
van Ostaijen zoals hij was
en is, Wilrijk-Antwerpen,
aldus gekleed, met bovendien als hoofddeksel nog een muts van otterpels, in
1933, blz. 21.
het openbaar verscheen, hield hij een tijdlang, vooral bij de vrouwen, de naam
13
De film Het huis De
van ‘meneer 1830’.’
Temperley
, ‘in 5 deelen en
In de karakterschets die Burssens hierop aansluitend geeft, zegt hij dat Van
210
tafereelen’,
aldus een
Ostaijens ‘gewilde pose’ hem tegenover vreemden tot een tweede natuur was
advertentie
in
Het
geworden, waarmee hij de ander onzeker maakte en hem dan zijn geestelijke
Tooneel, werd vanaf 24
superioriteit kon tonen. Hij had een ‘geraffineerde sensibiliteit’, was prikkelbaar
december 1915 in het
en stond op zijn point d'honneur. Scherp en snijdend kon hij repliceren - vriend
Anvers-Palace aan de
noch vijand ontzag hij als dezen een voor hem vaststaande opvatting aantastten Appelmanstraat vertoond.
- maar hij bleef steeds fair, ook tegenover unfaire kritiek. ‘Maar’, zegt Burssens
‘wat hij uiterlik niet toonde, verduwde hij innerlik, en waar hij meende aldus de situatie
te redden, schiep hij rond zijn persoon een atmosfeer van ongenaakbaarheid. Hij
kon zich dat echter zelf niet bekennen.’
Deze ongenaakbaarheid hadden ook vele anderen bij een eerste kennismaking
ondervonden als een trotse en agressieve afwijzing. Hij zelf ondervond deze
onmogelijkheid tot communicatie echter ook in omgekeerde zin, nl. dat men hèm
niet accepteerde door zijn innerlijke onrust en soms ‘een bloot fysiese antipathie’
14
tegen hem koesterde, zoals hij in Wies Moens en ik van omstreeks 1926 schrijft.
14
‘Maar’ gaat hij dan verder ‘ik ga volkomen akkoord met het fysies ressentiment
VW IV, blz. 359.
dat [men] tegen mij heeft [...] ik spreek moeilik zoals al de mensen die lijden om
het vervloekte rennen van de woorden achter het denken. Nadat wij elkaar gedurende
zeven jaar niet hadden gezien, was een der eerste bemerkingen van mijn broer: gij
hebt iets van moeite rond de mond, alsof gij een spraakgebrek hebt. (Dit, beste
Stan, is voor mij een der meest geruststellende verklaringen geweest die ik ooit heb
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gehoord: de dichter spreekt alsof het er niet uit wil). Rond Moens heeft zich met de
tijd een legende van goedheid [...] verdicht; rond mij een legende van doctrinairisme
en ongenaakbaarheid.’ Uit de woorden aan zijn broer Stan blijkt dat hij in die latere
tijd - de periode van de ‘zuivere lyriek’ - zijn onvermogen tot ongedwongen
communicatie tegelijkertijd als een bevestiging van de juiste koers van zijn
15
dichterschap onderging. In het begin van dit opstel had hij trouwens al gezegd:
‘dat ik [,] voor zover ik zonder het te willen [als mens op mijn milieu] ageer, meer 15VW IV, blz. 358.
een malaise verwek en anderzijds bewust elke aktie van mens tot mens tracht
uit te schakelen en enkel wil hebben dat mijn gedicht, vanwege zijn sonore diepte,
agere. [...] Ik overtuig zelfs niet eens als dichter, dit is als een aan zijn gedichten
gekoppeld mens; ik wil dat de gedichten verschijnen als vrije organismen, zonder
verband tot de schepper.’
De zelfkennis en -aanvaarding uit 1926 was echter in zijn dandyjaren nog in een
experimenteel stadium. Als zelfhandhaving in de isolatie thuis en op de katholieke
scholen had zich zijn uitzonderlijke houding, die ambivalent was, ontwikkeld: zowel
dominerend en agressief als afsluitend en defensief, zowel sarcastisch als zwijgzaam.
Deze houding werd ten slotte tot in zijn uiterlijk doorgetrokken, juist in de tijd dat hij
zich als schrijver in zekere zin bloot ging geven. En dit dandyschap was eveneens
ambivalent. Enerzijds de decadent die zich passief tegen de buitenwereld verzet,
de gevoelige die zich redt in de geblaseerde pose, maar die zichzelf ook ziet als
16
een ‘triestig sinjeur, een pijnlik, armzalig poseur’ . Anderzijds echter de artiest, de
16
profeet, de ‘keizerlijke adelaar’ en de geluksbelever die elk mens ‘door de lens
Uit Noceur, VW I, blz.
17
71.
van [zijn] geluk’ wil doen kijken.
17
Typerend voor het zelfhandhavingskarakter van zijn dandyschap was zijn
Uit Vergelding, VW I,
blz.
49.
‘gewoon’ gedrag zodra hij zich niet bedreigd voelde. Zo deelde René Victor mee,
dat hij ondanks zijn extravagant uiterlijk goed en joviaal met volksmensen om kon
18
gaan. Weliswaar verdween hij plotseling, zoals Burssens vertelt , toen een
18
onbekende zich ongevraagd met hun onvolkomen schaakspel ging bemoeien
In Paul van Ostaijen
zoals hij was en is, blz. 19.
en verklaarde hij dit met de woorden van Baudelaire: ‘je ne veux pas tituber
devant les imbéciles’. Maar deze ‘imbécile’ bemoeide zich dan ook met zijn
onvolkomen schaakspel. Een enkele maal kwam zijn kwetsbaarheid onverhuld aan
19
het licht, zoals toen Firmin Mortier vòòr hem op een drukke tram sprong en daarbij
met zijn hak Van Ostaijens scheen raakte: ‘Van Ostaijen heeft daar staan schreien 19Mondelinge mededeling
op 7 mei 1958.
als een kind en had het aangevoeld als een brutaliteit.’
Meestal echter voorkwam zijn geslotenheid een zo directe uiting van zijn emoties
20
of persoonlijke motieven, zelfs tegenover zijn vrienden. Burssens schrijft b.v. over
20
de tijd, 1925 en later, dat ze elkaar haast dagelijks in de Hulstkamp troffen:
In Paul van Ostaijen
zoals hij was en is, blz. 17.
‘Gebeurde het al eens dat ik, door mijn werk belet, niet was verschenen, dan
kwam hij mij 's anderendaags onder éen of ander voor-
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wendsel op mijn kantoor bezoeken, let wel onder éen of ander voorwendsel, want
hij zou nooit hebben bekend mij uit zuivere vriendschap te komen vinden omdat hij
aan een veruiterlikte sentimentaliteit maling had zowel langs zijn kant als langs de
kant van zijn vrienden. Hij was alleen gevoelig en wilde het ook alleen zijn aan de
uitgedrukte erkenning van zijn werk.’ Uit een aantal van deze karaktertekeningen,
uit zijn principiële en theoretische houding en ook uit zijn werk concludeert Dr. K.
21
van Acker in Vlaamsche temperamenten dat Van Ostaijen tot de ‘schizothyme
21
temperamenten’ behoorde. De opzet van Van Ackers karakterologische schets
K. van Acker,
houdt in, dat hierin de gegevens meer ter adstructie van het type worden gebruikt Vlaamsche
dan de temperamentkunde als middel tot benadering van de figuur en het werk temperamenten,
Antwerpen, Brussel, Gent,
van Van Ostaijen, zodat deze weinig of geen nieuwe gezichtspunten oplevert.
Leuven, 1944, blz. 70-79.

4. De Vlaamse Beweging in 1915
Na de reeks artikelen van november en december 1914 in de Vlaamsche Gazet, is
er tot nu toe geen enkel ondertekend kranteartikel van Van Ostaijen uit 1915
gesignaleerd.
In het 49ste nummer van 7 januari 1915 kondigde de Vlaamsche Gazet aan dat
de naam van deze krant gewijzigd zou worden in Het Vlaamsche Nieuws. Op 14
januari verscheen het eerste nummer onder de nieuwe naam, dat echter ook opnieuw
als nr. 1 van de eerste jaargang genummerd was. Het werd het ‘orgaan der
vooruitstrevende Vlaamsche liberalen’ genoemd en vermeldde als voornaamste
medewerkers: ‘Lode Baekelmans, Jan Bruylants, Mr. Arth. Cornette, Vict. de Meyere,
Ant. Moortgat, Ary Delen e.a.’ De enige wijziging t.o.v. het eerste nummer van de
Vlaamsche Gazet was dat ook hier de namen van Ben Linnig en Paul van Ostaijen
ontbraken en vervangen waren door de aanduiding ‘e.a.’. Verder werd als
hoofdopsteller alleen nog Alfons Baeyens genoemd, waarbij dus de naam van zijn
zoon Peter weer was komen te vervallen.
Of het staken van Van Ostaijens medewerking aan het Vlaamsche Nieuws op
persoonlijke of politieke motieven berustte, is niet bekend. Dit laatste is allerminst
uitgesloten, aangezien vele Vlaamsgezinden juist in deze tijd door de verdere
ontwikkeling en snelle radicalisering van de Vlaamse Beweging in een moeilijke
situatie kwamen te verkeren en allerlei onderlinge tegenstellingen zich hierbij
voordeden.
Onmiddellijk na de Duitse inval overheerste de neiging om de ‘godsvrede’ in acht
te nemen en niet alleen de politieke geschillen, maar ook de Vlaamse kwestie te
laten rusten zolang het land als geheel in gevaar verkeerde. Maar al spoedig begon
van Waalse en franskiljonse zijde een anti-Vlaamse campagne, waarbij iedere
Vlaamsgezinde voor pro-Duits werd uitgemaakt en
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men met de Vlaamse Beweging voorgoed wenste af te rekenen: ‘Après la guerre
1
on ne parlera plus le flamand.’ Het was tegen deze campagne in de Franstalige
1
pers en de franskiljonse vlugschriften dat Van Ostaijen zijn artikel Eerlijke
Zie: Activisten, uitgave
van het Julius
wapenstilstand in de Vlaamsche Gazet van 3 december 1914 publiceerde.
Vuylsteke-fonds no 11,
Op 21 december verscheen in Parijs een artikel van de Waal Gerard Harry,
2
Gent, 1919, blz. 2.
L'union morale et verbale des races, waarin deze beweerde dat voortaan
2
Vlamingen en Walen zonder onderscheid voor de Franse taal zouden strijden.
Deze en volgende
Hierop volgde de meest bekende reactie tegen deze verbreking van de godsvrede, gegevens zijn grotendeels
het artikel Vlamingen waakt! dat de Antwerpse Atheneumleraar Dr. August Borms ontleend aan: A.W.
in Het Handelsblad van Antwerpen op 23 januari 1915 liet verschijnen. Het was Willemsen, Het
Vlaamsnationalisme
voornamelijk een oproep tot waakzaamheid tegen de aantijgingen en ging nog
1914-1940, Groningen,
niet verder dan algemene reacties als ‘noch Duits, noch Frans, maar Vlaams’,
1958, blz. 8-9.
zoals Van Ostaijen ook reeds in zijn ongepubliceerd artikel Evolutie geschreven
had.
Naast deze anti-Vlaamse campagne zijn er nog twee factoren die de
Vlaamsgezinden tot een versnelde stellingname dwongen. In de eerste plaats de
brieven van de Vlaamse soldaten achter de IJzer, die de daar heersende
taaltoestanden onthulden. Doordat 80% der soldaten Vlamingen waren en de
officieren haast uitsluitend Franstalig, viel het taalonderscheid vrijwel samen met
de scheiding tussen officieren en manschappen, wat nog een verscherping opleverde
van de reeds voor de oorlog bestaande overeenkomst in Vlaanderen tussen taalen standsverschil. In de tweede plaats de aangeboden steun van de Duitsers, die
aanvankelijk de Vlamingen voor zich trachtten te winnen om een blijvende greep
op België te verkrijgen en daarbij een dankbaar gebruik maakten van de Vlaamse
kwestie. In het kader van deze Duitse werfactie werd in januari 1915 een ‘Commissie
voor Vlaamse aangelegenheden’ opgericht en in februari werd deze toegevoegd
aan de toen geinstalleerde ‘Politische Abteilung’, een onderdeel van het
bezettingsbestuur waaraan de ‘Flamenpolitik’ werd toevertrouwd. Eveneens in
februari werden in de Duitse krijgsgevangenenkampen de Vlamingen en Walen
gescheiden en in de zomer zocht de Politische Abteilung contact met verschillende
Vlaamsgezinde personen en groeperingen. Het meest spectaculair was het besluit
van de gouverneur Freiherr Von Bissing op 2 december 1915 om de Gentse
universiteit te heropenen als een nederlandstalig instituut, welk besluit in oktober
1916 gerealiseerd werd.
Het feit dat de Belgische overheid anti-Vlaams gezind was, bracht de flaminganten
in een dwangpositie. Een eenzijdig in acht nemen van de godsvrede werd door
velen op den duur funest voor de Vlaamse zaak geacht. Maar een openlijke
voortzetting van de strijd zou aan de andere kant tot een breuk met de Belgische
regering in ballingschap leiden en een aanvaarden van Duitse steun in de hand
werken.
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Al direct na de bezetting begon de splitsing in de Vlaamse gelederen zich af te
tekenen. Op 24 oktober 1914 werd in Gent de groep Jong Vlaanderen gesticht,
waarvan een deel reeds onmiddellijk voor een zelfstandig Vlaanderen en voor
samenwerking met de Duitsers was. Aan de andere kant besloot op 16 november
een groep Vlaamsgezinden na heftige discussies in het Vlaamsch Huis te Brussel,
onder leiding van August Vermeylen, tot passiviteit gedurende de Duitse bezetting.
De meeste Vlaamsgezinden namen een tussenstandpunt in en konden dit nog
korte tijd volhouden door het uitblijven van een duidelijke uitspraak van de Belgische
regering in Le Havre: zij wilden loyaal blijven tegenover deze regering en toch
opkomen voor de Vlaamse verlangens. Deze meerderheid wees de seperatistische
denkbeelden en de collaboratie van de extreme vleugel van Jong Vlaanderen af,
maar vormde onderling geen eenheid.
Tot de radicale vleugel van deze tussengroepering behoorden ook de meeste
jongeren uit de omgeving van Van Ostaijen, de oud-leden van de Vlaamsche Bond
en hun aanhang, die reeds vòòr de oorlog krachtdadiger wilden optreden, de
bestuurlijke scheiding propageerden en de motor van de Vlaamse Beweging waren
geworden. Er was een essentieel onderscheid tussen deze jongeren en de oudere
Vlaamsgezinden. Bij de eersten lag het accent meer op de sociale kant van de
taalkwestie en meer op de emancipatie van het Vlaamse volk dan op de bescherming
van de moedertaal en de heropbloei van een geromantiseerd groots verleden. Het
was een nuchterder, doortastender generatie, die ondanks haar sociale belangstelling
sterk op de persoonlijke ontwikkeling gericht was en daarbij Vermeylens ‘wij willen
Vlamingen zijn om Europeërs te worden’ ook in deze tijd in praktijk wilden brengen.
Zij stonden in 't algemeen los van de politieke partijen en waren als politici zonder
partij dan ook ongeschoold en dikwijls te theoretisch, hetgeen zeker er toe heeft
bijgedragen dat ze weinig contact met de bevolking kregen. Ook stonden zij reeds
vòòr de oorlog in hun strijd voor de bestuurlijke scheiding vrij los en onverschillig
3
tegenover de Belgische natie en de ‘âme belge’ sprak hen niet in het minst meer
3
aan.
Term uit Histoire de
Tot deze groep behoorde ook de oud-leerling van het Antwerps Atheneum Leo Belgique van Henri
Pirenne.
Picard, die hoofdredacteur van het dagblad De Vlaamsche Post werd. Deze
krant, opgericht in februari 1915 door Jong Vlaanderen, sprak zich, in tegenstelling
tot bepaalde, sterke stromingen in deze groepering, onder Picards leiding niet uit
voor een separatistisch, maar voor een unionistisch standpunt, d.w.z. voor een
autonoom Vlaanderen in een federale Belgische staat. Op 7 september 1915 zou
Picard wegens zijn gematigd standpunt het redacteurschap van De Vlaamsche Post
neerleggen en kwam dit blad voortaan - in overeenstemming met de extreme vleugel
van Jong Vlaanderen en de brochure Vlaanderen bevrijd van allen zuidelijken dwang
door Ds. J.D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard - op voor een onafhankelijk
4
Vlaanderen.
4

Zie: Leo Picard in de
Vlaamsche kroniek van
het tijdschrift Dietsche
Stemmen, jg. 1, nr. 1,
1915, blz.50-51.
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Over De Vlaamsche Post merkt Dr. A.W. Willemsen op: ‘Het waren overigens niet
zozeer de opvattingen van de Jong Vlamingen, zoals ze in hun dagblad tot uiting 5In Het
kwamen, als wel hun samenwerking met de Duitsers, wat de tegenstand van de Vlaamsnationalisme
andere flaminganten opwekte. De Vlaamsche Post ontving actieve steun van de 1914-1940, blz. 7.
bezetter, met name van Dr. H. Wirth, een Duits philoloog van Ned. afkomst, die
verbonden was aan de Duitse censuur te Gent.’
Deze bezwaren golden voor Van Ostaijen, die sympathiseerde met de opvattingen
van Picard, zeker ook. Dit blijkt wel uit de buitengewoon felle reactie op een gerucht
dat in april 1915 de ronde deed: met Duitse steun zou een tijdschrift worden
opgericht, waaraan hij als redacteur verbonden zou worden. Aan Lode Baekelmans,
van wie hem verteld was dat deze hier geloof aan zou hechten, schreef hij de
volgende sarcastische brief:

[Antwerpen, den 9n April 1915.]
Heer Baekelmans,
Naar ik verneem werden U valsche berichten over mij verteld.
Volgens dat bericht zou ik redakteur worden van een weekschrift dat zou
verschijnen, door de Duitschers gesteund. Het is omdat er in den laatsten tijd tamelijk
veel lawaai - te veel voor m'n rentenierstemperament, oh mijnheer Baekelmans!
rond dit tijdschrift, - waarbij ook de namen van de heeren Melis, De Bom en Franck
genoemd, - gemaakt werd, dat ik U dit antwoord, eene volledige ontkenning, wil
sturen. Ook wel, omdat volgens bekomen inlichtingen, U in mijn niet-antwoorden
een argument ter bevestiging van hoogervermeld gerucht, zoudt gevonden hebben.
o
1 - Van Ostaijen ontving nooit Duitsch geld, tenzij wanneer zijne wedde hem in
Duitsch geld door de Stadskas werd uitbetaald. (Oh zoetste aller stonden!)
o Van Ostaijen is nooit van zin geweest een tijdschrift uit te geven onder de
2 bescherming der heeren De Bom, Franck en Melis.
o Van Ostaijen verspreidde nooit dergelijke geruchten.
3 o
4 - Uw berichtgever, Oh waarde heer Baekelmans, is een leugenaar of wel een
idioot, die alle potins in zoetzaligheid slikt.-

Aanvaard, Cher Maître en waarde romancier der antwerpsche mediocratie de
verzekering dat ik dit alles, volgens de usueele uitdrukking van een uwer
kunstbroeders: ‘Tout ceci n'est que joyeusement méprisable en méprisablement
joyeux’ vind.
Pol Van Ostaijen
Twee weken later probeerde hij, na mededelingen van zijn chef Victor de
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Meyere, bij de drukker Edward Secelle, die voor de oorlog Carolus had uitgegeven,
alsnog achter de bron van deze geruchten te komen:
P Van Ostaijen
Consciencestr., 63, res.

[24-4-15.]
Waarde Heer Secelle,
Sedert geruimen tijd doet het bericht als zou ik bij U om prijzen voor een
weekschrift zijn komen vragen of hebben laten vragen, de ronde.
Mr. de Meyere zegde mij dat er bij U en bij een drukker op de Ossenmarkt om
prijzen voor een tijdschrift, waaraan ik als Redakteur zou verbonden zijn, gevraagd
werd. Van dit redakteurschap weet ik niets.
Weet U soms hoe Mr. de Meyere aan dat bericht kwam?
Hoogachtend
P Van Ostaijen
6

De achtergrond van deze affaire kon niet worden opgehelderd , maar het tekent wel
de sfeer van verdeeldheid en achterdocht in de Vlaamse kringen van Antwerpen 6Zie: Mark Edo Tralbaut,
Van Goghreflekties op
in het voorjaar van 1915.
Ook de verandering in de leiding van het dagblad Het Vlaamsche Nieuws wijst Van Ostaijen, Deurne, z.j.,
hierop. In nr. 164 van 27 juni 1915 ontbrak voor het eerst de naam van A. Baeyens blz. 10, waar de
als hoofdopsteller, maar werden in plaats daarvan als ‘afgevaardigden van den achtergrond echter
opstelraad’ Dr. Aug. Borms en Alb. van den Brande genoemd. In het hoofdartikel evenmin wordt
opgehelderd en de
werd als vaag commentaar op deze paleisrevolutie slechts meegedeeld dat de
schrijver verwijst naar een
medewerker Raf Verhulst de pen had neergelegd en ‘Tot in het vriendenkamp
voortzetting van Paul van
toe werden de kiemen van tweespalt en verdeeldheid gezaaid. Dat heeft de maat Ostaijen als journalist, die
doen overlopen.’ Hierna ontwikkelde zich Het Vlaamsche Nieuws onder de nieuwe ondanks de aankondiging
leiding, waaraan de inmiddels teruggekeerde Raf Verhulst als hoofdredacteur
in De Tafelronde, jg. 2, nr.
7, Antwerpen, maart 1955,
werd toegevoegd, tot hèt officiële aktivistische dagblad van Vlaanderen. Een
blz. 304, niet in dit
tijdschrift is verschenen.
Op 20 februari 1967
berichtte Tralbaut aan
Borgers geen inlichtingen
te kunnen verschaffen,
doordat hem verzocht was
door de redactiesecretaris
van het blad Antwerpen
‘de primeur van [zijn] Van
Ostaijen-materiaal voor te
behouden aan de Stad
Antwerpen.’
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Duits rapport over de aktivistische pers zegt hier later over : ‘L'organe principal des
flamingants anversois, le journal quotidien Het Vlaamsch Nieuws, s'est amélioré 7Geciteerd in de Franse
vertaling die voorkomt in
en ce sens qu'il a passé des mains du propriétaire précédent Baeyens dans
Les archives du Conseil
celles du groupe des chefs flamands, qui étaient déjà les dirigeants du journal,
de Flandre, publiées par
et à la téte desquels se trouvent le poète Raph Verhulst et le professeur Aug.
la Ligue Nationale pour
Borms.’
l'Unité Belge, Bruxelles,
Veertien dagen later, op 11 juli 1915, liet Alfons Baeyens een nieuwe eigen
z.j., blz. 364.
krant verschijnen, het ‘onpartijdig dagblad’ de Antwerpsche Courant. Dit was
meer een nieuwsblad zonder de culturele en politieke allures van Het Vlaamsche
Nieuws. Van Ostaijen ging hier met Peter Baeyens regelmatig
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aan meewerken, echter niet meer als schrijver van artikelen, doch als anoniem
journalist die o.a. boks- en worstelwedstrijden versloeg en ook bureauwerk op het
redactiekantoor verrichtte. Juist door deze anonimiteit staat het niet vast of Van
Ostaijen van het begin af hieraan verbonden is geweest. Hoewel Van Ostaijen na
de oorlog wel veroordeeld werd wegens zijn medewerking aan deze krant, wordt
deze niet onder de aktivistische pers in Activisten en Les archives vermeld en een
8
Duits rapport schrijft in januari 1917 hierover: ‘Même les journaux flamands qui ont
une attitude réservée à l'égard du mouvement flamingant, comme le Antwerpsche 8Zie: Les archives du
Courant (tirage 35.000 numéros) et Het Nieuwsblad van Antwerpen (tirage 25.000 Conseil de Flandre, blz.
365.
numéros) ont une grande valeur pour nous, parce qu'en exposant la situation
militaire et politique, et en traitant la question de la responsabilité de la guerre, ils
renforcent l'antipathie pour les alliés de la Belgique et l'idée de réconciliation avec
9
nous.’
In de zomer en het najaar van 1915 kwam een eind aan de onzekerheid over 9In de Vlaamsche kroniek
de officiële houding van de Belgische regering in Le Havre en daarmee werd ook door E.H. Rietjens,
Dietsche Stemmen, jg. 1,
de meerderheid der Vlaamsgezinden voor de keus gesteld van aktivisme of
nr. 3, 1915-1916, blz. 283,
passivisme. Deze ontwikkeling speelde zich overigens niet in België, maar in
Nederland af. Op 1 februari 1915 hadden een aantal uitgeweken Vlaamsgezinden vermeldt deze: ‘‘De
Antwerpsche Courant’
in Nederland het dagblad De Vlaamsche Stem opgericht. De redactie bestond
staat als volksblad heel
uit de socialistische afgevaardigde Mr. A. Deswarte, de schrijvers Cyriel Buysse,
wat hooger dan de
René de Clercq en André de Ridder en sedert 1 juli ook de neerlandicus Dr.
centeblaadjes van vóór
Antoon Jacob. Verder hebben Mr. Lodewijk Dosfel en Mr. Jan Eggen slechts kort den oorlog, en in
deel uitgemaakt van de redactie. De ‘kraaiende haan’ Frans van Cauwelaert en ‘Antwerpen Boven’ vindt
de liberaal Julius Hoste behoorden tot de medewerkers. Aanvankelijk was het
de ontwikkelde Vlaming
een degelijk weekblad,
blad anti-Duits en beslist niet anti-Belgisch. Onder invloed van de ontwikkeling
in Vlaanderen werd in juni door Deswarte de eis van een zelfstandig Vlaanderen terwijl het ‘Vlaamsche
Leven’ als geïllustreerd
binnen de Belgische staat gesteld. Op het Guldensporenfeest van 11 juli 1915
te Bussum stuurden Deswarte en De Clercq een telegram aan de koning, waarin Zondagsblad, ook ernstige
verdiensten heeft.’ Aan
ze hun vertrouwen uitspraken in diens ‘haute sagesse pour garantir la Flandre
alle drie genoemde bladen
autonome dans la Belgique indépendante.’ Het antwoord was ‘un pressant appel
heeft Van Ostaijen tijdens
à tous les Belges pour que, devant l'ennemi, ils n'aient d'autre souci que la
de oorlog meegewerkt.
libération du territoire.’
Zij die zich niet aan deze richtlijn hielden, kwamen nu onvermijdelijk in het kamp
der aktivisten terecht. Deswarte, Hoste, Huysmans en Van Cauwelaert bleven loyaal
en kozen dus voor het passivisme. Jacob en De Clercq kregen op 17 augustus de
leiding van De Vlaamsche Stem in handen en handhaafden hun eis van zelfbestuur,
dat zij ‘hèt binnenlandse bindmiddel’ achtten en voerden daarmee voor hun gevoel
een loyale oppositie. Bij Koninklijk besluit van 5 oktober 1915 werd René de Clercq
als leraar ontslagen en Antoon Jacob geschrapt van de lijst der candidaten voor
een leraarsbe-
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trekking. De kloof was hiermee definitief geworden en ook gematigde aktivisten
werden nu tot ‘landverraders’, wier loyaliteit werd afgewezen en die, ondanks de
gevaren die zij daar zelf in zagen, in de richting van samenwerking met de Duitsers
werden gedrongen.
Eén van de vele reacties op deze maatregel van de Belgische regering in
ballingschap was een open brief ‘Aan de heeren Dr. René De Clercq en Dr. A.
Jacob’, die in De Vlaamsche Stem van 30 december 1915 werd gepubliceerd en
waarvan de aanhef luidt: ‘Na de betuigingen van verkleefdheid en bewondering die
u reeds van gezaghebbende zijde toegestuurd werden, zij het eenige jongere
flaminganten uit Antwerpen vergund, een nederig woord van dank tot u te richten
voor de offervaardigheid die gij in den strijd voor het Vlaamsche volk tegenover de
Belgische Regeering betoond hebt.’ Evenals nagenoeg al zijn vrienden heeft ook
Van Ostaijen - wiens naam als veertiende van de 290 eronder afgedrukt staat - deze
brief ondertekend.
Eind januari 1916 werd De Vlaamsche Stem opgeheven, nadat Jacob in december
10
1915, op verzoek der Antwerpse flaminganten , naar deze stad was teruggekeerd.
10
Hij bleef, evenals Herman Vos en Marten Rudelsheim, waarmee Van Ostaijen
Zie: Vlaamsche kroniek
door E.H. Rietjens in
ook bevriend was, gedurende de gehele oorlog op het unionistische standpunt
staan en trad tezamen met hen bij de uitroeping der politieke zelfstandigheid van Dietsche Stemmen, jg. 1,
nr. 3, 1915-1916, blz. 283.
Vlaanderen op 22 december 1917 uit protest af als lid van de Raad van
Vlaanderen.

5. Het dichtwerk uit 1915
In het jaar 1915 schreef Van Ostaijen het merendeel van de gedichten die hij het
jaar daarop in zijn eerste bundel zou opnemen. Van de 23 gedateerde gedichten
uit deze bundel ontstonden er 5 in 1914, de overige 18 in 1915. En ook van de 6
ongedateerde gedichten zijn er naar alle waarschijnlijkheid ten minste 3 (Jonge
lente, Juffrouw Lola en Herinnering) uit het jaar 1915.
Deze eerste poëzie bevat vele elementen die rechtstreeks aan eigen leven en
situatie ontleend zijn. Zo valt het op dat, met zijn terugkeer naar Antwerpen, het
1
‘staddekor’, zoals hij het zelf noemt , het landelijk decor in zijn gedichten vervangt.
Onder de vijf gedateerde vòòroorlogse gedichten zijn slechts twee stadsgedichten 1Kanttekeningen bij
(nl. de laatste: Onbekende vrouw en Eentonig ziek zijn al de stonden...) en onder diverse onderwerpen, De
Goedendag, jg. 24, nr. 5,
de ongebundelde jeugdverzen uit die tijd niet één. Maar de daarop volgende
Antwerpen, mei-juni 1918,
gedichten vertonen alle, met uitzondering van Herfst 3 en voor zover ze
lokaliseerbaar zijn, een stedelijke achtergrond. Het dandyistisch element spreekt blz. 49.
duidelijk uit de ongedateerde gedichten Noceur en Verveling. Deze gedichten sluiten
zich in dit opzicht aan bij zijn laatste vooroorlogse gedichten en tonen een grote
ontvankelijkheid in deze periode voor de decadente symbolisten, die ook uit zijn
artikel over Von
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Hofmannsthal van december 1914 blijkt. Prof. J. Weisgerber wees reeds op de
verwantschap met Jules Laforgue en de Jung-Wiener Richard von Schaukal, die 2Jean Weisgerber, De
Vlaamse literatuur op
o.a. in Noceur merkbaar is - en wel speciaal met de van Von Schaukal in De
Boomgaard vertaalde gedichten, zoals Angst. Een ander gedicht van hem in De onbegane wegen,
Boomgaard, Goya, begint met de regels: ‘Ik heb de lange zwoele nacht / bij eene Antwerpen, 1956, blz. 128.
jonge Dame omgebracht;’, die hun weerklank vinden in de vijfde strofe van Noceur:
‘Ik heb de lange, lege nacht/Bij moeë meiden doorgebracht.’ Enerzijds gaat de
verwantschap verder dan alleen deze uiterlijke overeenkomst, anderzijds zijn er ook
duidelijke verschillen, vooral in de grotere nadruk die bij Van Ostaijen op beide polen
van zijn dualismen, zoals leegte en geluk, onverschilligheid en berouw, scepsis en
idealisme, blijft liggen. Merkwaardig is ook de doorwerking van zijn godsdienstige
opvoeding en de waardering voor de jong-katholieke Franse dichters als Péguy en
Jammes, die zich vooral uit door zijn gebruik van bijbelse beelden in een
contrasterende context of situatie. Voorbeelden hiervan zijn o.a. Salome en de
tetrarch Herodes in Verveling en de ‘witte boodschap’ over Maria van Nazareth in
Fietstocht, en deze blijven te vinden tot in zijn laatste gedichten toe. In het eveneens
ongedateerde Vers herkent men de trek die hij eind 1914 zo waardeert in het werk
van Alain-Fournier en Von Hofmannsthal: het tegelijkertijd opheffen èn handhaven
van de polariteit in het werk, dat de melancholie achter blijgeestigheid verbergt, het
3
‘zingen/met bonte blijdschap over weemoedszwangre dingen.’ Of, zoals hij tegen
3
het eind van zijn leven zal schrijven: ‘deze gedichten zijn mij het liefst die, zelfs
Zie VW I, blz. 70.
4
in de allure van een allegretto, mijn pessimisties berusten besluiten.’ Ook een
4
ander kenmerk van de decadente symbolisten is in dit korte gedicht aanwezig:
In Wies Moens en ik, VW
de vervreemding van zichzelf, waardoor hij zelf ten opzichte van zijn gedicht tot IV, blz. 360.
een fenomeen onder andere fenomenen wordt, een kenmerk dat eveneens een
blijvende rol in zijn werk speelt.
Het gedicht Jonge lente, een vrolijke versie van de ondergangsromantiek, is vrijwel
zeker in de ‘jonge lente’ van 1915 ontstaan. Daarna volgde in april het vroegst
gedateerde gedicht uit 1915, Fietstocht, opgedragen aan de reeds door Oskar de
5
Smedt genoemde ‘fietstochtvrienden’ . Van Ostaijen rekende dit in 1918 onder ‘de
5
drie of vier beste stukken’ van zijn eerste bundel. Hij verdedigde in zijn
Zie blz. 90.
6
Kanttekeningen bij diverse onderwerpen uitvoerig de natuurlijkheid van zijn
6
emotie in dit gedicht tegenover het verwijt van pose en gewild modernisme.
De Goedendag, jg. 24,
Daarbij maakte hij tevens het ‘stedelijk’ karakter van Fietstocht duidelijk: ‘van de nr. 5, mei-juni 1918.
buiten uitgezien is de Zomerzondag een eksode van de mensen naar de stad, en
van de stad uitgezien van de mensen uit de stad.’ Ook maakte hij zich later in zijn
7
artikelen Over dynamiek en de genoemde Kanttekeningen de waarde bewust die
7
het gericht zijn op de stad voor zijn werk had: het was een, wegens zijn
De Goedendag, jg. 23,
leefbaarheid, noodzakelijke klimaatverandering, een verbreking van het isolement nr. 6, april 1917.
der individualistische dicht-
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kunst tegenover het moderne leven. Maar het bleef uitgangspunt, geen doel, het
had de waarde voor hem ‘van een goed herziene grammatiek’. Het essentiële voor
de dichter lag echter in het instinct voor het contrast, voor de ‘diepere realiteit’, het
‘wonderbare’: ‘In de woestijn is de oasis het wonderbare; in de stad een boom, een
square, een park; de zeewind die door de stroom hierheen gebracht wordt.’ En ook
de ontvankelijkheid voor de seizoenen, die in tal van gedichten uit 1915 reeds tot
uiting kwam, behoorde tot dat instinct, evenals die voor het licht. En dit instinct was
voor hem hèt kenmerk van de rasdichter: ‘Dat ik zeer slechte verzen zou schrijven,
zou mij minder bedroeven dan de waarde van een boom, als het wonderbare in een
stadlandschap, niet te ontdekken. Het eerste is een kwestie van opvoeding, in
tweede instansie van persoonlikheid. Binnen twintig jaar kan zoiets veranderd zijn.
Het andere blijft. Wie het niet ziet, weze het dan in het begin ook onvolledig en
onbewust, zal het nooit ontdekken.’
De uitbundige geluksbeleving en de ‘beiaarden van blijheid’ in Fietstocht zijn een
sterk voorbeeld van de later nog herhaaldelijk terugkerende nadruk op de andere
pool van het dualisme dan die van ondergang, angst en leegte. Een beeld van de
wonderbare werking van het licht der laatste zonnestralen in het stadsdecor van
‘een glazen tremportaal’ geeft het gedicht Valavond dat op 12 mei geschreven werd.
In de zomer van 1915, van juni tot in september, schreef hij het grote gedicht
Music-hall, een evocatie van de hem aantrekkende kunstmatige cabaretwereld.
Hierbij toonde hij zich zeer ontvankelijk voor het unanimisme - de poëtische visie
die een bepaalde groep mensen en hun directe omgeving als een psychische
eenheid beschouwt - dat hij vooral uit de bundel La vie unanime door Jules Romains
van 1908 had leren kennen.
8
Later schreef Van Ostaijen over deze tijdelijke aansluiting bij het unanimisme:
‘Onze eerste gedichten stonden in het teken van een Oidipousreaktie tegen het 8In Armoede, VW IV blz.
bij ons optreden geldende individualistiese schoonheidsideaal, dat gerealiseerd 371-372.
werd in de sensuele verzen van Karel van de Woestijne bij middel van een techniek
die ons [...] te ‘schöngeistig’ voorkwam. Nog steeds haat ik het woord ‘dis’ en hou
ik van het woord ‘tafel’ [...] Wat wij wilden [...] was: meer lyriese spontaneïteit. Zowel
in de voorstelling als in de techniek. (Zeker ons ‘spontaan vers’ zag er vaak
verschrikkelik weinig spontaan uit, doch dat was eenvoudig onbekwaamheid). Het
unanimisme dat wij van de Fransen overnamen betekende gewoonweg een voldoen
aan spontaneïteit in de voorstelling. Wij zegden toen dat een ouwe schoen precies
zo goed tot lyries thema kon gemaakt worden als gelijk welke zielesmart.’
Maar niet alleen het gewone woord, de dagelijkse attributen en de directe beelden
van de unanimisten, die trouwens ook bij de ironiserende decadenten voorkwamen,
maar vooral de voorafgaande creatie van een éénheid in
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tegendelen onder de fenomenen - als zodanig een tussenstadium tussen het
impressionisme en het expressionisme - moet Van Ostaijen in deze tijd aangetrokken
hebben. De communicatie tussen het inwendig leven en de buitenwereld kon niet
9
voldoende worden gerealiseerd ‘door mutuele onbegrijpbaarheid’. Maar wèl was
9
dit mogelijk in de artificiële en toch zo reëelstedelijk aandoende variété-wereld
Zie: Poëzie in
Kanttekeningen bij diverse
als deze bovendien nog vanuit de artificiële gezichtshoek van het unanimisme
onderwerpen, De
werd waargenomen. Het was een roes, een extreem escapisme, dat door zijn
afsluiting van de voedende buitenwereld slechts voor korte tijd houdbaar bleek: Goedendag, jg. 24, nr. 5
mei-juni 1918, blz. 50.

‘O, m'n Music-Hall wieg m'op uw geluiden,
Dat ik weer eens de ware wereld buiten
Treed; dat ik weer eens wone
In illuzie's hogere regionen.’

Juist in het vierde deel van Music-hall, dat met deze strofe begint en waarin Van
Ostaijen zijn persoonlijke beleving van de music-hall beschrijft, blijkt het verschil
met Romains' Le théâtre het sterkst. Een dergelijke episode ontbreekt geheel bij
Romains, die een veel objectiever, minder gedetailleerde en geëngageerde
beschrijving geeft.
Uit dezelfde tijd als het begin van Music-hall, juni 1915, dateert het enige
verhalende gedicht, dat als een ritmisch, licht ironisch en melodramatisch filmverhaal
een fragment uit de kinovoorstelling in de music-hall kon zijn, Ridderstijd. Onbewogen
zijn de ridders in deze romance bereid zich in een tweekamp op te offeren voor de
schone vrouwe, die echter ook voor de overwinnaar onbereikbaar blijft door zich in
haar perversiteit aan de ‘laagste stalknecht’ te hebben gegeven; het thema van de
onbereikbare en ook onberekenbare vrouw, dat later in enkele van zijn grotesken
zal terugkeren. En als een dansnummer uit ditzelfde variété sluit zich het
ongedateerde vers Juffrouw Lola bij de Music-hall-groep aan.
In het najaar volgde een kentering in zijn werk wat betreft de daaruit sprekende
houding tegenover de buitenwereld. Wel schreef hij in september nog een
kwasi-opgewekt Liedje met ‘falderideine falderidom’ over een ontrouwe geliefde,
maar in diezelfde maand ontstond het gedicht Wederkeer. Met dit gedicht,
opgedragen aan zijn chef Victor de Meyere, dat hij kort vòòr de verschijning van
10
zijn bundel als enige afzonderlijk in een tijdschrift publiceerde , kondigde hij zijn
10
terugkeer tot het flamingantisme aan als tot een ‘nieuw en groot geloof’. De
In De Goedendag, jg.
22,
nr. 4, Antwerpen,
voorafgaande maanden, die hij als dandy ‘in illuzie's hogere regionen’ van de
februari
1916, blz. 46-47.
Antwerpse vermaakswereld had doorgebracht, waren, volgens het begin van dit
gedicht, ‘verre streken van lome zelfverloochening’. Zijn afzijdigheid van de Vlaamse
strijd was dus niet door een veranderd inzicht veroorzaakt, maar door een ontrouw
aan zich-
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zelf in zijn decadente zelfvernietigingsdrang. Het flamingantisme - waar verder niets
over gezegd wordt - was de geliefde waartoe hij was teruggekeerd. Op de geliefde
bleef in zijn verdere gedichten van 1915 de nadruk liggen. Na Wederkeer volgden
dan ook geen verzen die in de gangbare zin sociaal gericht waren, maar verzen
over de liefde, over zijn pogingen tot deze vorm van communicatie te komen, die
voor hem tegelijkertijd de andere contacten in zich besloten hield. Nog geen drie
jaar later schreef hij in een soortgelijke situatie, maar in een later stadium van zijn
11
poëtische ontwikkeling : ‘Voor de minnaar is de spil van de wereld: de geliefde. De
11
geliefde in zijn gemoed dat is: de blijdschap om het gekende die beproeft de
In Kanttekeningen bij
diverse onderwerpen, De
angst om het onbekende weg te zingen. Uit dit kontrast volgt een leed dat éen
Goedendag, jg. 24, nr. 5,
grote goedheid is. Door het bezit van dit leed leeft de minnaar ruimer, vooral
Antwerpen, mei-juni 1918,
leven anderen ruimer in hem. De minnaar is goed: hij schenkt eenieder meer
blz. 50-51.
ruimte, meer vrijheid dan zij in hun en van hun realiteit wel bekomen. Voor de
dichter is spil: zijn leven, wat daaruit groeit. [...] Soms nu hebben wij het dubbel
geval voor minnaar en dichter tevens te staan. De kosmiese liefde van de dichter
bekomt door de minnaar de bepaalde vorm: de geliefde is midden van de wereld.
Doch hierna haalt de dichter weer de bovenhand, in de liefde die arbeid wordt. Van
de dubbeleenheid minnaar-dichter is de minnaar, zonderling genoeg, de meest
oplettende van beiden. De vrees om het onbekende, het leed uit het dualisme van
angst en blijdschap, d.i. het leven van de minnaar beproeft de dichter te overkomen
door het hooglied van de arbeid. De dichters zijn slechte minnaars omdat zij juist
niet enkel dat zijn.’
Het waren pogingen met hoogte- en dieptepunten, die hij in zijn gedichten weergaf.
Na het triomfantelijke Wederkeer begon hij op 2 oktober met het gedicht Herfst,
waarvan het tweede deel eindigt met de regels: ‘Maar enkel van dit droef getij/Blijft
onzekerheid in mij.’ Het derde deel geeft het reeds genoemde landelijk tafereel van
een grauwe kerkgang, waarna hij het gedicht onvoltooid liet liggen en er op 25
november een kort slot voor schreef dat begint met: ‘Dit vers kan ik niet meer
voltooien,/Wijl ik nu leef buiten de grijze mistplooien/Van Herfst en onzekerheid./Door
de Herfst is Grete/Getreden [...].’
De gedichten die hierop volgden zou hij op een drietal na alle in zijn bundel onder
de tussentitel Verzen voor de prinses van Ji-Ji opnemen. In Kanttekeningen deelde
hij mee: ‘Ik ook schreef liefdeverzen op negentien. Liefdeverzen aan mijn fiets,
liefdeverzen aan de onbekende vrouw. Nooit aan de bekende vrouw. Zou ik minder
dichter zijn, omdat, op dit tijdstip, mijn liefde zich niet tot een bepaalde verhouding
omwerkte? Ik meen niet dat mijne artistisiteit summa summarum juist zulke erotiese
‘Tätigkeit’ impliseert.’
Al ontstond in deze tijd geen bepaalde verhouding, ‘onbekend’ waren de meisjes
waar hij liefde voor opvatte, de zusters Charlotte V., aan wie hij
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Van Ostaijen met Marguerite Vanderveken en Floris Jespers op Jespers' atelier, 1917.
12

Juffrouw Lola opdroeg en Marguerite, de prinses van Ji-Ji, toch ook niet . Zij maakten
12
geruime tijd deel uit van de vriendenkring waar o.a. Edgar Denhaene, René
Margaretha Clementina
13
en
Charlotta Vanderveken
Victor, Jef van Hoof en de Jespersen toe behoorden en die verscheidene
waren
de dochters van
avonden bij de gezusters doorbracht, zoals Victor zich herinnert.
een
Antwerpse
Het eerste vers voor de Prinses, Nieuwe weg, werd in oktober geschreven.
schilderspatroon.
Het tweede deel hiervan, met het thema van de uitstraling der alleen aan de
13
Floris Jespers
geliefde gewijde gevoelens tot de anderen, wekt herinneringen op, door het beeld
schilderde een portret van
van de pianoklanken waar de voorbijgangers naar luisteren, aan de fluitende
Marguerite Vanderveken,
jongen uit het begin van Gorters Mei. In dezelfde maand schreef hij nog een
onder de titel De prinses
tegenhanger van het op 2 oktober begonnen Herfst, nl. Een herfstdag, die ‘van van Ji-ji, dat thans in het
zon en van een laatst geluk doorweven’ was.
bezit van Victor is.
In de gedichten waarvoor hij zijn teleurstellingen tot stof koos, werd de ironische
toon en de zelfspot weer sterker. Het meest speels is deze nog in het van 8 tot 10
november geschreven Twist met Grete, waarin echter ook zijn ‘betrouwen in 't leven
groot’ blijft en de twist achteraf eerder een vernieuwing dan een vernietiging betekent.
In Vergelding (27-28 november), nl. de vergelding van het rijke leven op de scepticus,
keert de vervreemding van zichzelf, ditmaal in de vorm van de ontdekking van een
ander zelf dat hem ‘tot nog toe als een onbekende was’, terug. Hij spreekt hierin
zeer direct over zichzelf: ‘Niet lang geleden / Was 'n volmaakt septies man te wor-
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den, mijn ideaal; / Alle hartstocht vergeten, / Het leven kalmpjes wegen en meten,
/ Zijn enkel serebraal...’ en over zijn werk: ‘Dikwels heb ik tot mezelf gezegd: / Paul,
je weet, het leven is niet goed, het is niet slecht, / Het is slechts gewoon, gewoon
door en door / Als het werk op je kantoor.’ Maar in de onverschilligheid die hij
nastreefde - het bleef echter een ideaal - moest ook de emotionele
zelfvernietigingsdrang geëlimineerd: ‘Je moet niet veel van het leven verwachten,
/ Je moet ook niet naar dood-zijn trachten’. Dan breekt echter de geluksbeleving
weer door met extatische regels als in Fietstocht. En juist hier dringt zich weer de
14
verwantschap met Gorter op, over wie hij later zou schrijven : ‘indien u oren aan
14
uw hoofd had, Sabbe, dan zou u in mijn eerste gedichten een sterk naklinken
VW IV, blz. 367.
der Gorterse kadans horen’. Maar niet zozeer in de cadans spreekt hier de
overeenkomst, als wel in de ontwapenende erkenning van de onmacht door het
geluk. ‘Ik ben zó blij, ik weet niet wat ik doen moet’ schreef Van Ostaijen en Gorter:
‘O ja, ik hou van je, / ik hou zoo vrees'lijk van je, / ik wou het heelemaal zeggen - /
15
Maar ik kan het toch niet zeggen.’ En verder ook in de behoefte om allen tot
deelgenoot van dit geluk te maken, aan communicatie tijdens de extase: ‘Ik zou 15Het eerst gedrukt in
Verzen van 1890 en
willen lopen en elk mens / Die voorbijkomt, door de lens / Van mijn geluk doen
vervolgens in De school
kijken.’
In het gedicht Plakkage, dat hij op 30 november en 1 december schreef, wist der poëzie I van 1905. In
Verzen I van 1916 en De
hij zijn teleurstelling over het blauwtje dat hij liep, nauwelijks nog tot zelfspot te
school der poëzie I, van
relativeren. Het is een der directste uitingen van zijn belevingen en geeft niet
1925 zijn deze regels
alleen een beeld van hemzelf uit deze tijd - de enige aanduiding van zijn
weggelaten.
dandy-uiterlijk: ‘de wind speelt in de vleugels van m'n Mac-Farland’ - maar
Later opgenomen in
vermeldt b.v. ook de keus van het motto dat hij er boven plaatste: ‘Ik herinner
Verzamelde werken, deel
me nu 't gedicht / Van een frans dichter, mij bleef / Het bij, zó fris, dat ik 't als
II, Bussum, Amsterdam,
motto schreef / Hierboven bij mijn droefenislicht gedicht.’ Dit motto over ‘les
1948, blz. 100.
pauvres hommes’ die de speelbal zijn van ‘les belles dames’ ontleende hij aan
16
Edouard Dujardin , een symbolistisch dichter en romanschrijver, die bewonderaar
en vriend van Jules Laforgue was en diens Derniers vers in 1890 had uitgegeven. 16Les lauriers sont
coupés, waaraan het
Ook de ondergangsromantiek keert met het beeld van de publieke vrouw weer
motto ontleend is,
in de voorlaatste strofe van dit gedicht terug. De Fragmenten van 3 december
over het ‘wreed lief’ dat zich met het hart van de ‘liefdedronken jongen’ vermaakt, verscheen voor het eerst
sluiten hier direct bij aan. Na het gedicht van 9 december, Aan m'n vriend René in 1887.
Victor - met het beeld van de vriendschap als een sterke boom op een stadsplein waarmee hij de reeks onderbrak, zette de ‘kroniek’ van aantrekking en afstoting
zich in december voort met Wederzien en Plakkage (Nr. 2). Opnieuw liet hij zich
‘graag de handen binden / Door je heerlike, oneerlike lach’, maar voor de tweede
maal werd hij in de steek gelaten. En weer stelde hij zich tot ideaal ‘een volmaakt
septies man te worden’, die als ‘een rijk, wijdgeducht landheer’ zich met een ‘hard
hart van diamant’ zou laten gelden
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en vergeten wilde ‘dat eens mijn hart was / Als een zeer fijn, kristallijnen
champagneglas.’
Hierop volgden, nog steeds in dezelfde maand, een tweetal gedichten waarmee
hij in zijn bundel de Verzen voor de Prinses van Ji-Ji zou afsluiten en die in zekere
zin een conclusie uit zijn voorgaande ervaringen trekken. De eerste, Laat ons stappen
over de lijken van ons prinsiepen..., een opwekking om samen een streep onder
het verleden te zetten en van elk geluk dat zich voordoet te genieten, welke
opwekking haast klinkt als een zelfbezwering zich vast te blijven klampen aan de
illusie van de liefde en niet terug te glijden in de leegte, de angst en de onzekerheid.
De tweede, Ik sta nu eenmaal voorbij de grens, een realisering van zijn
uitzonderlijkheid, een kwasi-berustend, maar niet zonder voldoening, constateren
dat het lot hem het ongewone heeft voorbehouden - zelfs op het gebied van de
liefde, die bij hem niet, zoals gebruikelijk, in de lente ontstond, maar ‘Op een
Herfstavond / [...] even buiten de stad, / In het wijde park, toen het door de mensen,
- de gewone dan? - gans verlaten was.’
De minnaar in het verlaten park is ook het beeld waarmee het ongedateerde
gedicht Herinnering begint. Het is een terugblik op het eigen leven tegen het decor
van het park: de kleuter met zijn hoepel, de verliefde schoolknaap, de jonge dichter,
de opstandeling die zich solidair met de fabrieksarbeiders voelt en - apart vermeld
- de minnaar van de getijden. Opnieuw treft men hier de unanimistische visie aan,
maar ditmaal meer in overeenstemming met Romains: universeel gericht en zonder
de decadentie van Music-hall. Er is echter geen sprake van een mensengroep die
in bepaalde omstandigheden een psychische eenheid vormt, maar van de dichter
en zijn omgeving: ‘Wij, het park en ik, zijn vergroeid één’. Dit eenheidsgevoel breidt
zich uit tot de gehele mensheid: ‘Ik heb ze allen lief, omdat ik nu één liefde ken, /
Waarin de liefde voor de anderen zijn oorsprong vindt.’ Deze éne liefde is niet nader
bepaald in het gedicht. Het werd ook niet onder de Verzen voor de Prinses van Ji-Ji
opgenomen, wat de indruk nog versterkt dat het al minder direct aan een bepaalde
persoonlijke ervaring gebonden was.
In dit eerste ‘mensheidsgedicht’ kondigt zich de overgang aan van het unanimisme
naar het humanitair expressionisme van Van Ostaijens volgende gedichten.
Trouwens, ook de motto's boven zijn verzen doen vermoeden dat hij in deze tijd het
expressionisme ging waarderen, zoals dit eerst vooral door Die Weissen Blätter aan
de Antwerpse vrienden bekend was geworden. Boven Plakkage had hij nog Dujardin
17
geciteerd, maar boven Plakkage 2 koos hij een citaat van Klabund en als motto
17
voor de gehele afdeling der Verzen voor de Prinses van Ji-Ji - dat hij zeker
Klabunds Morgenrot!
Klabund! Die Tage
achteraf bij de samenstelling van de bundel gekozen zal hebben - een viertal
18
dämmern was in 1912
regels van Max Brod.
De kennismaking met de ontwikkeling van de modernste Duitse literatuur was verschenen. Klabund
werkte ook aan Die
zeker ook gestimuleerd door de aanschaffingen van de Antwerpse stede-

Weissen Blätter mee.
18
Ook Brod werkte aan
Die Weissen Blätter mee.
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lijke bibliotheek, waar Van Ostaijen een trouw bezoeker van was. Want al kochten
de vrienden later Die Weissen Blätter zelf bij boekhandel Akkerman op de
Groenplaats, zoals René Victor zich herinnert, van het begin (september 1913) af
had de bibliotheek zich reeds op dit tijdschrift geabonneerd. Zo is het ook
waarschijnlijk dat er verband is tussen het feit dat Van Ostaijen omstreeks deze tijd
19
het gedicht Tot wie spreek ik heden? vertaalde en de aanschaffing van Die
ägyptische Literatur door Adolf Erman, waarin dit oudegyptische gedicht in Duitse 19Zie VW I,
Verantwoording, blz. 262.
vertaling onder de titel Gespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele was
De heer Ludo Abicht wees
opgenomen. Ermans boek was weliswaar reeds in 1906 verschenen, maar de
er per brief in mei 1966 op
Antwerpse stadsbibliotheek had het pas op 26 juli 1915 in zijn catalogus
dat dit gedicht geen
opgenomen.

6. Verschijning van ‘Music-hall’

oorspronkelijk werk, maar
een vertaling is.

Na het poëtisch zo vruchtbare jaar 1915 schreef Van Ostaijen de eerste vier maanden
van 1916 geen gedichten meer, maar hield zich bezig met de samenstelling en
uitgave van zijn eerste bundel Music-hall.
Hij rangschikte zijn gedichten hierin niet chronologisch, maar verdeelde ze op
grond van andere kenmerken in drie afdelingen, waarbinnen evenmin de
chronologische volgorde werd aangehouden. De eerste afdeling opende hij met het
langste gedicht uit de bundel, Music-hall, waarop hij nog drie gedichten van bredere
opzet liet volgen. Het slot van het vierde gedicht, Herfst, vormde de overgang naar
de tweede afdeling, de ‘liefdeskroniek’ Verzen voor de Prinses van Ji-Ji, waarin
negen verzen werden opgenomen. In het laatste deel, Diverse verzen, bracht hij
zestien gedichten bijeen, die deels alleen door hun meer beperkte omvang te
onderscheiden zijn van die uit de eerste afdeling, deels ook aansluiten bij de tweede
afdeling zonder het concrete thema daarvan te bevatten en ten slotte voor een deel
in de bundel geheel op zichzelf staan.
Van Ostaijen liet zijn bundel voor eigen rekening verzorgen door de
drukker-uitgever Gust Janssens te Antwerpen. Janssens was in de eerste plaats
uitgever van stukken voor amateurtoneel, maar bezat ook een niet onbelangrijk
literair fonds. Als drukker had hij o.a. het tijdschrift De Tijd (1913-1914) en, in
opdracht van Geo van Tichelen, het nummer van Rechtuit verzorgd. Music-hall werd
volgens het colofon in april gedrukt. De oplage bestond uit 6 luxe- en 200 voor de
1
handel bestemde exemplaren. Uit een bewaard gebleven afrekeningsstaat blijkt
1
dat er tussen 3 april en 17 augustus 1916 in totaal 84 exemplaren werden
Zie bijlage 4, blz. 1110.
verkocht, waarvan 53 aan intekenaren, 11 aan de boekhandel en 20 aan het
gemeentebestuur. Doordat er 26 recensie-exemplaren waren verstuurd, bleven er
na 4½ maand nog 90 exemplaren over. Latere gegevens over de verkoop ontbreken.
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Voor het merendeel van zijn vrienden en collega's op het stadhuis kwam zijn optreden
als dichter door de uitgave van Music-hall volkomen onverwacht. Zo schrijft Oskar
2
de Smedt : ‘Voor zover ik weet, heeft nooit iemand hem in de Vl. Bond eigen werk
horen voordragen, ik bedoel verzen. Voor mijzelf en voor de meesten uit de Bond 2In een brief van 31
oktober 1954 aan Borgers.
was het verschijnen van Music Hall, later, een grote verrassing. Ik houd het er
voor, dat slechts een zeer klein aantal van zijn persoonlijke vrienden, in de eerste
plaats Victor, te voren gedichten van hem gelezen hebben. [...] de overigen kenden
hem uitsluitend als schrijver van enige weinige kritieken of artikels over beeldende
kunsten.’
Nog geslotener was Van Ostaijen op dit punt tegenover zijn ouders: zij mochten,
3
naar Léonard zich herinnert , helemaal niet weten dat hij een dichtbundel had
uitgegeven en hij verzocht de vrienden die exemplaren voor hem verkocht hadden, 3Mondelinge mededeling.
uitdrukkelijk niet bij hem thuis te komen afrekenen.
De reacties in de dagbladen op Van Ostaijens debuut als dichter waren - voor
zover kon worden achterhaald - niet ongunstig. De belangrijkste bespreking, door
Rafael Verhulst onder het pseudoniem Luc., verscheen onder de rubriek ‘Iets voor
iederen dag’ in Het Vlaamsche Nieuws van 17 mei 1916. De recensent vond de
gedichten slordig van vorm, maar ze hadden ‘iets jong bekoorlijks’ en waren
‘persoonlijk’. Zijn voorkeur ging uit naar Herinnering en hij merkte op: ‘De
buitelsprongen en slordigheden zullen bij dezen jongen dichter verdwijnen en zijn
hoedanigheden zullen zich ontwikkelen tot een scherpe vizie en tot heel fijn en diep
gevoelen. Dan zal hij van zijn eersteling niet meer houden, wat onrechtvaardig zal
wezen, en 't zal een zeldzaam boekje worden.’
Zijn vriend René Victor publiceerde een prijzende bespreking in het weekblad
Ons Land van 17 september en wees in het bijzonder op Wederkeer ‘omdat daardoor
een tot hiertoe onbeoefend genre wordt ingehuldigd, als men het zo noemen mocht,
individualistiese kunst met Flamingantiese strekking.’
In de studententijdschriften reageerden zijn generatiegenoten met enthousiasme.
Oskar de Smedt schreef onder zijn initialen O.d.S. een recensie in De Goedendag
van juni 1916. Deze kritiek ging van een modern standpunt uit en is daardoor voor
Van Ostaijen van grote betekenis geweest. De Smedt waardeerde het breken met
conventies, de ‘vaak oorspronkelike vizie’ deed hem ‘het geblazeerde toontje van
enkele gedichten’ over het hoofd zien: ‘De prille adem in zijn werk is weldoend voor
ons die lang genoeg hebben van dekadentie en fin-de-siècle-kunst.’ Uit twee citaten
blijkt dat deze criticus Van Ostaijen theoretisch juist even vòòr was, ook al waren
alle nieuwe namen nog niet veel meer dan een vaag begrip voor hem geworden:
‘Wat de futuristen als terugwerking tegen het statiese in de kunst invoerden, wat
ook voor Papini, Marinetti en speciaal voor de jong-Duitse
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literatuur, benevens voor plastiekers als Kurt Kroner en Franz Kafka reproduktief
beginsel is, n.l. het dynamiese in de beweging van de stof, wil ook van Ostayen
toepassen, bij z'n poging om die fragmentariese sensaties om te scheppen tot één
sterk geheel, tot een alomvattende syntese. Dat hij daarin volkomen geslaagd is,
kunnen we echter niet zeggen.’ En op een volgende bladzijde: ‘Zijn stijl draagt
inderdaad opvallenderwijze nog de stempel van een oudere richting, het
impressionisme, dan wanneer soms in de ondergrond van zijn werk een stuwen
merkbaar wordt naar het expressionisme toe, een naam, die zich ‘zu einer
umfassenden und bedeutsamen Formel für das neue Zeitideal und Weltgefühl
entwickelt (hat)’, (Lenore Ripke-Kühn in ‘Die Weissen Blätter’).’
De Smedt was van oordeel dat Van Ostaijen zich in twee richtingen kon
ontwikkelen. Ofwel door zijn ‘zucht naar originaliteit-vóór-alles’ naar het scepticisme
en sarcasme van Klabund, òfwel door een ‘immer vollediger uitdrukking van zichzelf’
en zijn ‘bewustzijn van éénheid’ tot het ‘Mensch-heits- und Allgefühl’ van Franz
Werfel en de Weissen-Blätter-dichters. In dit laatste geval, schreef hij, ‘achten wij
het haast onontbeerlik, dat hij zich vertrouwd maakt met de geest der fenomenologie
van Husserl en Max Scheler, een filosofie die uit dezelfde wereldbeschouwing als
het expressionisme gegroeid is.’ Tegen het eind van zijn artikel concludeert De
Smedt: ‘Hij toont, enkel onder teknies opzicht, wel enige verwantschap met Gorter,
wordt in geringe mate beïnvloed door jongere literateurs als Guillaume Apollinaire
en Klabund, doch bewijst dat er in hem veel originaliteit schuilt, en slaat stellig in
onze letterkunde een nieuwe toon aan.’
Een jaar later verscheen in Aula, het blad van de studenten aan de vernederlandste
4
universiteit van Gent, een artikel over Music-hall van Joris (=Geo) van Tichelen.
Deze constateerde dat de bundel ‘in de bladen een gunstiger onthaal gevonden 4Over ‘Music-Hall’ van
Paul van Ostayen, Aula,
[heeft] dan een nieuwe generatie bij haar eerste werken zich in de regel
jg. 1, Gent, 1917, blz.
voorbehouden ziet. Toch is hij geschreven in een volledige negatie, naar vorm
en inhoud, van al hetgeen in de Vlaamse dichtkunst van de laatste jaren hoogtij 197-198.
vierde. Geen zelfbespiegeling in abstracto, geen volksliederentoon.’
Wies Moens schreef later in De dichter Paul van Ostayen en de studenten der
5
Gentse Vlaamse universiteit (1916-1918) : ‘Antwerpse studiosi, intieme kameraden
van ‘de Paul’ [...] waren, onder de academieburgers te Gent, de éérste en immer 5In Vlaamsche Arbeid, dl.
23, afl. 3-4, Brussel, 1928,
meest overtuigde bewonderaars der jonge van Ostayense poëzie’ en citeerde
blz. 175 en 176-177.
daarbij ook uit het artikel van Van Tichelen. Dat de belangstelling echter niet
alleen tot de vrienden beperkt bleef, blijkt uit Moens' verdere mededeling: ‘Aan de
6
aanvang van het tweede Academies jaar (1917-'18), hield Professor André Jolles
, onder de auspiciën van het Studenten-orgaan [=Aula], een drietal voordrachten 6Jolles doceerde
over ‘De nieuwste Strekkingen in de Kunst’ (schilderkunst, poëzie, architektuur). kunstgeschiedenis en
archeologie aan de
Toen hij de aandacht van het
vernederlandste
universiteit van Gent.
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auditorium, dat was opgekomen om zijn uiteenzettingen te horen over de moderne
lyriek, vestigde op het verdrongen worden van het prosodiese vers door het
dynamiese, van het metrum door het ritme, en tevens wees op het feit, dat het beeld
meer en meer zijn dekoratief, illustratief karakter, waardoor het eigenlik ‘nààst’ de
tekst kwam te staan, begon te verliezen om ‘in’ het vers geheel met des dichters
emotie saam te smelten, liet hij niet na, als een recent voorbeeld (nà Gorter!) uit de
onmiddellike omgeving, een stuk te citeren uit Music-Hall van Paul van Ostayen.
Het was, uit de reeks Verzen voor de Prinses van Ji-Ji, het gedicht dat aanvangt
aldus:
‘Mijn hart is zó
Als 'n piano, [...]’’

Een aantal bekenden uit Van Ostaijens directe omgeving, vooral op het stadhuis,
nam daarentegen zijn debuut niet erg serieus. Zo vermeldde Fritz Francken in een
7
herdenkingsartikel van 1928 : ‘Hij schreef verzen, niemand onzer nam dat versifieeren
7
van Paul ernstig op. Wij verkeerden in den waan dat hij Laforgue parodieerde.’
Paul van Ostayen voor
En onder de collega's bij het gemeentebestuur circuleerden enkele maanden na en na den oorlog,
Vlaamsche Arbeid, dl. 23,
het verschijnen van Music-hall een aantal parodieën en een spottende
8
afl. 3-4, Brussel, 1928, blz.
bespreking. In de laatste, een Lettre ouverte à quelques jeunes écervelés qui
165.
9
ont mérité une correction , wisselen persiflages en vormkritiek op de bundel
8
Enkele of alle doorslagen
elkaar af. De schrijver vindt zowel Music-hall als de welwillende vriendjeskritiek van deze parodieën
hierop bespottelijk. Maar de aanval beperkt zich niet tot het werk: Van Ostaijen
berustten in het A.M.V.C.
wordt ‘le clown au Mac-Farlane, alias Paul vel Alektrion’ genoemd en tot Victor
te Antwerpen.
de Meyere, aan wie Wederkeer was opgedragen, wordt gezegd: ‘vous êtes le
Helaas is de herkomst
hiervan niet bekend, zodat
chef incontesté de la bande, Monsieur.’
verdere informaties bij de
schenker onmogelijk
waren. Volgens Victor, die
echter, evenals De Smedt,
zich slechts het bestaan
van één parodie herinnert,
was deze waarschijnlijk
afkomstig van een
stadhuiscollega, Willem
Bakelmans, die in
dezelfde tijd een
voordracht over Het cijfer
zeven had gepubliceerd.
9
De doorslag van acht
foliobladen met deze
kritiek is na 1954 verloren
gegaan. Er was destijds
met potlood op
aangetekend: ‘Paul
Neuhuys?’. De dichter
Neuhuys ontkent echter
dat hij de auteur hiervan
is.
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Een tweede typoscript van deze groep, Verloren uur , is met Alektrion ondertekend
10
en daarin komt de naam G. van Nagedaan voor, welke naam ook weer als die
De elf foliovellen van
van de auteur van het derde stuk, Café-concert, rijm, wordt vermeld. Hierin wordt deze doorslag zijn
eveneens na 1954
gezinspeeld op rivaliteit inzake Grete tussen Van Ostaijen en Van Nagedaan,
verdwenen; de overige
die vernam ‘dat er een derde persoon / 't was een rijmelaar / was tusschen mij
en haar.’ Ook verwijten van arrogantie en onthullingen als ‘en het is door sommige drie genoemde parodieën
menschen geweten / dat hij op school werd buiten gesmeten’ komen erin voor. berusten nog in het
A.M.V.C.
De naam Alektrion (= de haan) zou op Edgar Denhaene kunnen wijzen, al
11
herinnert deze zich hier niets meer van. Verdere bewaard gebleven berijmde
11
kritieken met een vrij agressief karakter dragen als titel Verzen aan 'nen kemel
Mondelinge mededeling.
en Café-concert, medeplichtigen.
Van Ostaijen, die met deze stukken zowel in zijn werk als in zijn persoonlijke
gedragingen belachelijk werd gemaakt door zijn collega of collega's, voelde zich
hierdoor, naar Victor zich herinnert, bijzonder gekwetst.

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

114

7. Contacten met beeldende kunst in 1916
Over de eerste grote tentoonstelling die na de bezetting van Antwerpen weer in
deze stad werd ingericht, publiceerde Van Ostaijen op 1 januari 1916 een
ongesigneerde bespreking in het 7de nummer van het pas opgerichte weekblad
1
Het Tooneel, onder de titel Kerstmistentoonstelling van het Kunstverbond. Hij juicht
1
‘deze eerste poging tot heropbeuring van ons Antwerpsche kunstleven’ toe en
Het knipsel is onder zijn
nagelaten
papieren
wijdt praktisch zijn gehele artikel aan het werk van Floris en Oscar Jespers, Paul
bewaard
gebleven.
Joostens en Frans Claessens. Hoewel tot nu toe geen eerdere publikatie van
hem over deze schilders is gesignaleerd, zegt hij: ‘een viertal jonge schilders en
beeldhouwers, van wie we vroeger slechts even de sporadische verschijningen
mochten aanstippen, waarin we toen reeds beloften meenden te ontwaren.’
Evenals in zijn beide Carolus-artikelen van vòòr de oorlog blijkt hier nog niets van
een bepaalde theoretische visie op de beeldende kunst, maar wel van een
overwegende belangstelling voor de nieuwe ‘kunst die zich langzamerhand aan 't
vertoonen is.’ Van de schilders waar hij destijds zelf door getroffen werd, constateert
hij nu de invloed op de door hem besproken jongeren: Rik Wouters en Vincent van
Gogh op de gebroeders Jespers, James Ensor op Paul Joostens.
Uit de plaatsen in dit artikel waar hij terloops over Van Gogh spreekt, blijkt niets
meer van het voorbehoud dat hij na de eerste en enige kennismaking met het
originele werk in 1914 aanvankelijk nog maakte. Hij schrijft nu alleen over ‘den
grooten Hollander Vincent van Gogh’ en ‘het onstuimige genie van Arles’, wiens
uiting ‘intens’ en ‘aangrijpend dramatisch’ is. Zijn waardering voor Van Gogh had
een nieuwe impuls gekregen door de lectuur van diens brieven, die van september
2
tot november 1914 in drie delen bij de Wereldbibliotheek waren verschenen.
2
Ook verder speelde de lectuur een overwegende rol in de ontwikkeling van
Vincent van Gogh,
Brieven aan zijn broeder,
Van Ostaijens inzichten in de moderne beeldende kunst. Voor de jongeren in
Antwerpen was er tijdens de bezetting niets anders te zien dan het werk van hun uitgegeven en toegelicht
door zijn schoonzuster J.
stadgenoten, maar in de publikaties leerden zij door reprodukties het werk en
van Gogh-Bonger, deel
door verhandelingen en manifesten de opvattingen der nieuwste Europese
stromingen kennen. In deze boeken en tijdschriften raakten zij steeds meer thuis, I-III, Mij. voor Goede en
Goedkoope Lectuur,
vooral Van Ostaijen, die bijzonder veel las. De vrij snelle ontwikkeling van de nog
Amsterdam, 1914. Deze
vaag naar het nieuwe in de kunst zoekende recensent van begin 1916 tot de
uitgave is nog in zijn
3
goed gedocumenteerde ‘woordvoerder die ons de theorie voorhield’ van 1917
nagelaten bibliotheek
ging langs de brieven van Van Gogh, langs de expressionistische publikaties als aanwezig. Op het
schutblad van het eerste
Das Ziel, Der blaue Reiter, Expressionismus van Herman Bahr, Der neue
deel had Van Ostaijen in
Standpunkt van Theodor Däubler tot Du ‘cubisme’ van Albert Gleizes en Jean
Metzinger en Cubistes, futuristes, passéistes van Gustave Coquiot, welke boeken potlood een lijstje van zes
titels onder het hoofd ‘Nog
- met vele andere - Van Ostaijen eind 1917
over Van Gogh’
geschreven.
3
Aldus Paul Joostens in
Paul van Ostayen
herdacht, Vlaamsche
Arbeid, dl. 23, afl. 3-4,
Brussel, 1928, blz. 168.
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4

alle reeds bleek te bezitten.
4
De vrienden onder de beeldende kunstenaars, waarmee hij de nieuwe
Zie blz. 164.
ontwikkelingen besprak en waarover hij al spoedig een zeker theoretisch
leiderschap uitoefende, waren sedert 1915 vooral de schilder Floris Jespers - die
tijdens de oorlog een atelier in Oude God, even buiten Antwerpen, bewoonde - en
diens oudere broer Oscar, de beeldhouwer. Door hen raakte hij vervolgens bevriend
5
met de schilder Paul Joostens . Ook zijn oudste vriend, de graficus Jos. Léonard,
5
6
Joostens was een
behoorde tot deze kring. Verder leerde hij nog Frans Claessens en daarna
7
jaargenoot
van Floris
Prosper de Troyer kennen.
Jespers op het Hooger
De reeds bestaande groep oud-leerlingen van het Atheneum waar Van Ostaijen
Gesticht voor Schoone
mee omging, breidde zich op deze wijze uit met een aantal leeftijdgenoten onder Kunsten te Antwerpen.
de beeldende kunstenaars. Een tweetal ongedateerde briefjes aan Léonard
6
Hoewel Van Ostaijen in
getuigen van de talloze afspraken die er gemaakt werden:
zijn latere artikelen nooit
Vriend Jos.
Ben Maandag niet vrij
Heb rendez-vous.
Kom op 'n andere dag, b.v. Dinsdag, Woensdag of Donderdag, wanneer ge
wilt.
Stuur mij 'n antwoord, 2e B. Stadhuis
Pol van Ostaijen
Het ‘Duitse uur’, naast het vertrouwde ‘toren-uur’, herinnert aan de bezette stad,
waar zij elkaar op de reeds genoemde zolder in de Zakstraat, dicht bij het stadhuis
in het schipperskwartier, troffen:
Vriend Jos.
Ben vandaag niet vrij.
Morgen wel, om 4 uur (Duitse uur).
Floris Jespers komt insgelijks naar de Zakstraat
Ook Jan Melis
Kom mij halen morgen om 4 uur (D.U.)

meer over Claessens
geschreven heeft, moet hij
toch contact met hem
hebben gehouden, daar
deze in het bezit is
gekomen van Van
Ostaijens aquarel Dans la
petite ville uit 1919, een
‘probeersel’ dat in januari
1922 ingezonden - en
geweigerd, zie blz. 456 werd voor de
tentoonstelling bij het
tweede Congres voor
Moderne Kunst in
Antwerpen.
7
In 1917 en 1918 heeft De
Troyer een tweetal
portretten van Van
Ostaijen getekend, die
zich thans in het A.M.V.C.
bevinden.

Léonard had na de verschijning van Music-hall een aantal tekeningen bij de gedichten
8
uit deze bundel gemaakt. Eugène de Bock schrijft hierover aan hem : ‘Ik meen mij
te herinneren dat hij [Van Ostaijen] ‘niet t'akkoord’ was met de tekeningen die gij 8In een brief van 21
december 1954,
mij liet zien [...] - behalve de Nacht in het park. Het komt mij nochtans voor dat
ze niet minder ‘modern’ waren dan de gedichten die u er toe geïnspireerd hadden, gepubliceerd in
die van Music Hall, die toen pas verschenen waren, en die direct een aantal nog Tekeningen voor Music
jongeren zouden inspireren, maar misschien is ook voor Van Ostaijen de evolutie Hall van Paul van Ostaijen
door Jos. Léonard met
op het gebied van de
een brief van Eugène de
Bock, Antwerpen, 1955,
blz. 10.
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Tekening van Jos. Léonard bij het gedicht ‘Herinnering’ uit ‘Music-hall’.

grafiek vroeger begonnen dan op dat van de poëzie.’ Inderdaad waren deze
Jugendstiltekeningen van Léonard niet veel minder modern dan de gedichten uit
Music-hall. Maar niet zozeer een vroeger begonnen evolutie op het gebied van de
grafiek - al is dit misschien intuïtief toch enigszins het geval - als vooral de snelle
ontwikkeling van Van Ostaijen in 1916 lijkt er de oorzaak van dat hij ze alle, op de
meest expressionistische tekening bij Herinnering na, verwierp.
Een tweede bewaard gebleven, ‘beeldende’ reactie van Léonard op Van Ostaijen
is een schilderij van 6 juni 1916, dat de dichter voorstelt terwijl hij, gekleed in een
paars-grijs kostuum en met een halfhoge hoed in dezelfde kleur, in een park loopt
te wandelen met zijn vriendin, die alleen van een rode parasol en rode schoentjes
9
voorzien is. In 1920 schonk Léonard dit schilderij aan zijn vriend Marnix Gijsen en
9
10
Zie: René Goris en J.
aan diens broer deelde hij later hierover mee: ‘Ja, hoe ontstaat zo iets... de
Gresshoff,
Marnix Gijsen,
dichter komt de zondag-morgen op bezoek, er wordt gelachen en op 'n vuil stuk
's-Gravenhage,
1955, blz.
geprepareerd papier (doek is te kostelijk in die oorlogsjaren) schildert X hoe hij
44-45.
Peveo ziet, omkaderd en begeleid... die X laat dit gewrocht als waardeloos liggen 10
In een brief aan René
en dan komt 'n ander dichter en die vraagt ‘mag ik dat medenemen’ ‘natuurlijk’
Goris uit december 1954.
zegt X ‘en blij dat ik er van af ben’’.
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Jos. Léonard, ‘De dichter in het park’, 1916. Olieverf/papier op board, 50 X 54 cm. Coll.:
A.M.V.C.

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

118

8. Publikaties over de Vlaamse Beweging in 1916
Na het verschijnen van Music-hall hervatte Van Ostaijen in de zomer van 1916 zijn
publikaties over de Vlaamse Beweging, waarmee hij aan het eind van 1914 een
bescheiden begin had gemaakt.
Op het moment dat Van Ostaijens artikelen begonnen te verschijnen was de
scheiding onder de Vlaamsgezinden in aktivisten en passivisten voltrokken. Maar
de aktivisten waren voorlopig nog meer gericht op het ‘zoeken naar een eigen
1
Vlaams standpunt tegenover de wereldgebeurtenissen’ dan op een daadwerkelijk
ingrijpen in de verdere ontwikkeling. Voor dit laatste ontbrak ook de noodzakelijke 1Leo Picard,
eensgezindheid. Pogingen om deze te bereiken hadden weinig effect. Op 2 april Geschiedenis van de
Vlaamse en
1916 was onder leiding van A. Jacob in Antwerpen het ‘Vlaamsch Verbond’
opgericht dat boven iedere partijpolitiek alle aktivisten wilde groeperen, maar dat Groot-Nederlandse
beweging, deel II,
slechts een aantal federalisten en unionisten bijeenbracht. De ‘Vlaamsche
Antwerpen, 1959, blz. 204.
Landbond’ daarentegen, die in juni te Brussel door federalisten was gesticht,
ontwikkelde zich steeds meer in de richting van de separatistische Jong Vlamingen
en werkte niet samen met het ‘Vlaamsch Verbond’.
Ook Van Ostaijen hield zich in zijn artikelen meer met theoretische
standpuntbepalingen bezig dan met praktische politiek. Nadat hij met zijn
flamingantisch gedicht Wederkeer in het vierde nummer van de jaargang 1915-1916
voor het eerst aan het studententijdschrift De Goedendag had meegewerkt, plaatste
hij in het achtste nummer van deze jaargang, dat in juni 1916 verscheen, een artikel
Nasionalisme en het nieuwe geslacht.
2
De tendens om de Vlaamse Beweging te rationaliseren, waarvan Picard opmerkt
2
dat deze reeds vlak voor de wereldoorlog onder de jongeren leefde, sprak ook
Idem, blz. 199-200.
duidelijk uit dit artikel: ‘Nasionalisme, beredeneerd en geen sentimenteel geklets,
is het uitgangspunt van onze generasie.’ Met instemming haalt Van Ostaijen ook
de woorden van Oskar de Smedt aan, die onder het pseudoniem Mark in het
voorafgaande nummer van De Goedendag had geschreven: ‘Gevoelsargumenten
doen bij ons geen opgeld meer, alleen de uitspraken der zuivere rede kennen wij
waarde toe.’ Dit citeren en ook De Smedts bespreking van Music-hall in hetzelfde
juninummer van De Goedendag, waren er de oorzaak van dat - zoals De Smedt
schrijft - ‘de oude, kameraadschappelijke verhouding uit onze studentenjaren [zich]
3
opeens verdiepte.’
3
Ondanks het uitgangspunt geeft echter Van Ostaijens artikel geen nadere
Brief van 17 januari 1955
beredenering van het nationalisme. Het constateert slechts - apodictisch en meer aan Borgers.
overtuigd dan overtuigend - dat het nationalisme hèt moderne standpunt is, niet
alleen in Vlaanderen, maar in heel Europa. Voor Vlaanderen geldt: ‘Elk jongere is
een aktivist’ en het principe: ‘Kijken door het prisma van het flamingantisme.’ De
kloof tussen ouderen en jongeren voelt hij als
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dieper dan ooit, ‘groter dan het verschil bijv. van Kloos tot van Lennep, of van Zola
tot de Romantiek.’ De voorafgaande generatie die nu, zoals b.v. de met name
genoemde Van Cauwelaert, een passieve houding aanneemt, heeft voor hem
afgedaan. De ‘val van deze generasie’ acht hij niet door de oorlog veroorzaakt, maar
er wel door versneld.
Als het ware terloops geeft hij de doelstelling van het Vlaams nationalisme aan:
‘het bekomen van voor één volk noodzakelike wetten en vrijheden tegen een
imperialisme naar binnen van een ander, in dezelfde staatseenheid gesloten volk’.
Het nationalisme blijft Van Ostaijen echter steeds in het groter verband van het
internationalisme zien - een naklank van Vermeylens ‘Vlamingen zijn om Europeër
te worden’ - zoals ook blijkt uit het ontwikkelingsschema sedert 1870 dat hij in zijn
artikel geeft:
‘1e) frasen-nasionalisme: nasionale haat, Germanen en Latijnen enz.;
2e) frasen-internasionalisme; ziekelike uitwas der franse-revolusie ideeën, ‘Droits
de l'Homme’, enigszins omgewerkt.
3e) Nu. Breder nasionalisme, op sterker bolwerk. Geen aanwakkeren van nasionale
haat, zó druist het dan ook niet in tegen
4e) beter gekonse[r]veerd internasionalisme; veel meer is het de enige weg om
o

tot dit internasionalisme te komen; zo moeten ook al diegenen die 4 toegedaan
o

zijn onvermijdelik langs 3 .
De ontwikkeling van elke nasie als nasie komt natuurlik een internasionale ten beste.
Wanneer de onderdelen gezond zijn, d.i. elke nasie apart, vormen zij een gezond
geheel.’
In dit verband ziet hij Vlaanderen en Transvaal, die ‘in 't gedrang’ staan, daardoor
in een nadelige positie: ‘door onderdrukking van de wereldkultuur afgezonderd,
wordt hun nasionalisme verlamd in zijn normale evolusie, en blijft van de negentiende
[eeuw].’
Twee maal citeert hij hier met instemming een artikel van Leo Picard, dat het
reactionair nationalisme in Vlaanderen aantoont en een aanval doet op de extreme
Jong-Vlamingen, die volgens deze schrijver ‘te zeer taalkwestie-specialist’ zijn en:
‘Daarbij komt nog, dat men in deze kringen te veel belang hecht aan wat men heet
de aloude Germaansche zeden en er de heele historische ontwikkeling der laatste
eeuwen wegcijferen wil, wat wellicht in reactionaire Duitsche kringen sympathie
wekt, maar bij de Hollanders en de liberale Duitschers de aandacht van onze
taalkwestie eerder afwenden zal.’ Met een tweede citaat van Picard ondersteunt
Van Ostaijen zijn mening dat de Vlamingen naar Noord-Nederland gericht moeten
blijven en Groot-Nederland de enige oplossing is. Hij toont zich enthousiast dat de
grootnederlandse gedachte ook in Nederland leeft, zoals blijkt uit het verschijnen
van ‘het ongemeen belangrijke’ en ‘het moderne tijdschrift van Nederland’ Dietsche
Stemmen. Dit blad was opgericht in november 1915 op in-
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stigatie van de Utrechtse studentenafdeling van het Algemeen Nederlands Verbond,
die het niet eens was met het hoofdbestuur van het A.N.V., dat zich angstvallig van
het aktivisme distancieerde. Het was dezelfde kring die mede het geruchtmakende
guldensporenfeest te Bussum in 1915 had georganiseerd en die verder in juni 1916
het weekblad De Toorts oprichtte en in juli 1917 de Dietsche Bond stichtte. Ook het
blad van Picard, waar Van Ostaijen in zijn artikel over spreekt, verscheen in het
Noorden. Nadat Picard wegens zijn gematigd standpunt de redactie van De
Vlaamsche Post verlaten had, week hij in september 1915 uit naar Nederland. In
Den Haag gaf hij toen enige tijd het tijdschriftje De Vlaamsche Gedachte uit, waarvan
Van Ostaijen het eerste nummer van 5 april 1916 aanhaalde.
Niet alleen voor de kennis van Van Ostaijens politieke standpunt in deze dagen
is Nasionalisme en het nieuwe geslacht van belang, ook over zijn lectuur bevat het
verscheidene gegevens. Hij betoogt dat voor hem de nationale overtuiging van
groter belang is dan de esthetische, maar door apodictisch vast te stellen wat kunst
is, laat hij eigenlijk zijn nationale en esthetische opvatting samenvallen: ‘Zo bijv. kan
ik best over de baan met een nasionalist, die nochtans mijn estetiese opvattingen
niet deelt, maar een met mij esteties eensgezind mens, die m'n nasionale overtuiging
niet zou delen, laat me vrij koud. (Uitgesloten nog dat zo'n mens bijna onmogelik
zou wezen: Kunst is eerst en vooral nasionaal, door dit wordt zij algemeen.)’ Als hij
dan verder de opbloei van het nationale element en het nationalisme in Europa gaat
aantonen, beperkt hij zich tot enkele Belgische schilders en verder uitsluitend tot
de literatuur.
In Frankrijk bewondert hij het neo-katholicisme, ‘in de laatste tijd de enige nieuwe
uiting van franse geest’ en noemt de namen van Léon Bloy, Charles Péguy, Francis
Jammes en Paul Claudel. Over de eerste zegt hij: ‘Eert L. Bloy. Zijn nasionalisme
is niet meer modern; de auteur is nog te romantiek. Maar in zijn werk merken we
duideliker dan elders de koppeling van zijn godsdienst en zijn nasionalisme.’ Na
een paar citaten uit diens inleiding op Le sueur de sang merkt Van Ostaijen op:
‘Aldus is natuurlik de eerste fase, wij staan er septies tegenover.’
Over Cinq grandes odes suivies d'un processional pour saluer le siècle nouveau
(1910, vermeerderde druk 1913) van Claudel schrijft hij: ‘Dit is in Frankrijk het meest
karakteristieke werk van de laatste periode, omdat het is het beste frans werk.’ En
Claudel is voor hem ‘eindelik de werkelik nieuwe franse dichter.’ Afzonderlijk vermeldt
hij dan nog Jean Barois (1913) door Roger Martin du Gard en Vous êtes des hommes
4
(1915) van de unanimist en latere pacifist Pierre Jean Jouve . Over dichters als
Derème, Apollinaire, Cendrars, Salmon en anderen die hij later bewonderde en 4Hierbij vermeldt hij een
die kort voor de wereldoorlog ook reeds gepubliceerd hadden, spreekt hij in deze bespreking van deze
bundel door Ludwig
tijd nog niet.
Rubiner in Die Weissen
Wat de Duitse literatuur betreft, staat het enthousiasme voor Die Weissen

Blätter van maart 1916 (jg.
3, nr. 3, blz. 389-391).
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Blätter nu voorop. Ja, het is zelfs waarschijnlijk, doordat hij de recensie van Ludwig
Rubiner in Die Weissen Blätter van maart 1916 over Vous êtes des hommes
vermeldt, dat ook de verdere oriëntatie in de eigentijdse Franse literatuur gedurende
de bezettingsjaren voor een deel via de Duitse expressionistische tijdschriften plaats
vond. Hij schreef over de Duitse literatuur: ‘Ook is aldus de kunst der jonge Duitsers,
de dichters der ‘Weissen Blaetter’ beslist meer duits dan het engere werk der vorige
‘Blaetter fuer die Kunst’-generasie, George, von Hofmannsthal en verdere uitlopers
als Schaukal, enz. De jonge Werfel is eerst en vooral een duits dichter, maar als
dusdanig is hij ook beter in het buitenland te genieten dan de vorige kasplantdichters.’
Verder noemt hij nog - als enig niet-belletristisch werk - Die neue Weltkultur van de
filosoof Karl Joël, dat ook in Die Weissen Blätter besproken was. Samenvattend en
ter staving van het belang van het nationalisme schrijft hij: ‘Indien wij nu weer nagaan
welke de kunstenaars zijn die het meest algemeen verspreid werden en aldus de
grootste invloed op het latere geslacht uitoefenen zouden, komen we weeral tot de
nasionalistiese en nasionale: Walt Whitman, Claudel, Jammes, Barrès.’
In het feestnummer van De Goedendag bij het 25-jarig bestaan van dit blad,
september 1916, publiceerde Van Ostaijen een tweede artikel Over het tragiese
5
van de beweging, met als ondertitel Enige kanttekeningen . Het stuk begint met
aanhalingen van Rudolf Kayser en René Schickele uit Kurt Hillers verzamelbundel 5In het juli-nummer van
Das Ziel (1916) en uit Die Weissen Blätter van april 1916, waarin de nieuwe tijd De Goedendag wordt dit
voor de wereld of althans Europa wordt aangekondigd. Van Ostaijen ziet het als artikel echter reeds
vermeld onder de
een noodzaak voor de Vlaamse Beweging om meer gelijke tred met de
algemeen-Europese kultuurbewegingen te houden en alle provincialisme te laten ‘voorbehouden kopij’.
varen, daar dit anders tot ‘een allergevaarlikst geestelik kretinisme’ zal voeren. Maar
de achterstand in de nationale ontwikkeling verhindert het meekomen met de
internationale, waardoor die achterstand nog dreigt toe te nemen. Deze vicieuze
cirkel is het tragische van de Beweging, juist als bij de strijd om een Vlaamse
hogeschool: deze instelling was nodig om de onmisbare intellectuelen te leveren,
maar er ontbraken te veel intellectuelen om die strijd met succes te kunnen voeren.
De weg tot Europa via Frankrijk acht hij voor Vlaanderen onmogelijk èn door de
politiek van de Belgische regering èn door het absolutisme van Frankrijk zelf. In
verband met dit laatste citeert hij uit Frankrijk, de eeuwenoude vijand van Vlaanderen
en Wallonië door Maurits Josson, welk boek bij zijn verschijnen in 1913 al onder de
6
Antwerpse scholieren zoveel beroering had gewekt .
6
Dit tweede artikel is veel meer op de praktische situatie gericht dan het
Zie: Oskar de Smedt, De
‘Vlaamsche Bond’ en zijn
voorafgaande en heeft een bezorgde ondertoon over de grote kloof tussen de
Vlaamse massa en de internationaal georiënteerde intelligentsia. Zo constateert voorgangers, Antwerpen,
1954, blz. 40.
hij: ‘Wij moeten op de hoogte van onze tijd blijven, daarom dienen wij eerst en
vooral onze nasionale kijk te wijzigen: minder in het verleden,
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meer in de toekomst.’ Maar, voegt hij er tactisch aan toe: ‘Wij mogen niet
onvoorzichtig en te overmoedig met het romantiek verleden breken, het zou een
grote faktor van onze ontwikkeling ontkennen zijn en opnieuw een al te grote kloof
tussen militanten openen.’ En ook waarschuwt hij: ‘nu komt het er op aan het volk
als één grote éénheid te bewegen.’ Maar de moeilijkheid bestaat in de tweeledigheid
van de opgave: ‘de nieuwe weg volgen, het modern nasionalisme dat zich ontwikkelt
in een europese solidariteit; ten tweede het lokaal nasionalisme dat nog steeds
vreesachtig tegenover zulke solidariteit moet staan, omdat deze[,] te haastig en op
onvaste grondslag gevestigd, de door de geschiedenis bewezen imperialistiese
strekking van de Zuiderbuur wel zou kunnen bevorderen.’
Ook bezint hij zich nu op het eigen flamingantisme. Hij voelt zich geen flamingant
van huis uit, vanuit het romantische motief ‘omdat ic Vlaming ben’. Maar meer door
7
de individuele situatie, de eigen bedreigde bestaansmogelijkheid, het ‘wir sind’
7
-besef en weer ziet hij de noodzaak - niet zozeer de weg - om de massa ook
Wir sind is de titel van
een
dichtbundel van Franz
zover te krijgen: ‘Ook wanneer wij, massale eenheid, en niet enkelen tussen ons,
Werfel,
die in 1913 bij Kurt
reeds meer gevorderd in onze evolusie, meer zullen trachten naar een
Wolff
in
Leipzig was
gekwintessensieerde ras-voornaamheid, die slechts spruiten kan uit de
verschenen.
ontwikkeling van de in ons sluimerende kwaliteiten [...] zullen wij een grote stap
gedaan hebben.’
Tot slot waarschuwt hij dat de strijd om zelfbestuur slechts een begin is. Daarna
volgt de moeilijkste taak, ‘de volksopleiding’ en ‘de ontginning van de nog bedolven
hoedanigheden.’ Zijn federalistisch standpunt blijkt terloops als hij spreekt over de
moeilijkheden die het volk zal krijgen om zich bij de nieuwe situatie aan te passen.
In een wat moeizaam geconstrueerde zin beweert hij nl. dat het volk, door het
heroveren van de eigen nationaliteit, België zal verliezen, weliswaar niet als
staatsvorm, noch als een op nuttigheidsoverwegingen gebaseerde natie, maar wèl
als een werkelijke eigen natie.
Ook in dit artikel citeert hij weer Mark en bovendien René Victor, die tijdens een
lezing in december 1915 over Vlaamse prozaschrijvers sedert de herleving gewezen
had op de opslorping van artistieke en wetenschappelijke krachten door de Vlaamse
strijd. Over literatuur spreekt hij dit keer niet, behalve over de geringe waarde van
de Franstalige Belgische belletrie en de overschatting van Emile Verhaeren door
Duitse recensenten.
In deze zelfde tijd heeft Van Ostaijen eveneens in een ander blad, Ons Land,
gepubliceerd. Dit weekblad was in mei 1916 ontstaan als voortzetting van de derde
jaargang van het veertiendaagse blad Antwerpen Boven, ‘orgaan der
Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken’ met het devies ‘Alles voor
Vlaanderen’. Antwerpen Boven was op zijn beurt weer een voortzetting van de
Groeninger Wacht, een ‘strijdend Vlaamsch maandblad, voor landstaal en
Vlaanderen’. De Groeningerwachten waren afdelingen van een vereniging
Vlaamsgezinden die enkele jaren voor de oorlog was opgericht en
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o.a. door de inrichting van liederen- en voordrachtavonden het Vlaamse culturele
leven trachtte te bevorderen. Jef van Hoof had er een actief aandeel in en Van
Ostaijen kan hier in zijn Hove'se tijd reeds contact mee gehad hebben, al was hij alleen al doordat hij toen de vereiste leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt - er
8
geen lid van. Aan Antwerpen Boven schijnt hij reeds meegewerkt te hebben , want
8
toen in het Boekennieuws van een der laatste nummers, nr. 24 van april 1916,
Al zijn er geen bijdragen
onder zijn naam
de verschijning van Music-hall werd aangekondigd, stond daarbij: ‘een bundel
gevonden.
verzen van onzen medewerker Paul Van Ostaijen - warm aanbevolen.’ En
nogmaals, in het tweede nummer van de vierde, doorgetelde jaargang van Ons
Land, op 14 mei 1916: ‘Van onzen medewerker, dichter P. Van Ostaijen is een
verzenbundel verschenen: Music-Hall betiteld.’
Ons Land, een ‘algemeen weekblad voor het Vlaamsche volk’, was hèt culturele
weekblad der Antwerpse aktivisten en wijdde zich, zoals in de kop stond
aangekondigd, aan ‘staatkunde, wetenschap, kunst, tooneel, letterkunde.’ De namen
van de leden der ‘Opstelraad’ werden niet vermeld, maar namens de redactie schreef
George P.M. Roose de meeste hoofdartikelen en ook August Borms maakte er deel
9
van uit. Ja, de Archives noemt het zelfs ‘l'organe personnel de Borms’, doch dit
kan ook alleen op de periode na november 1917 slaan. Het blad stond in de tijd 9Les archives du Conseil
dat Van Ostaijen er regelmatig aan meewerkte, op een federalistisch standpunt, de Flandre, Bruxelles, z.j.
zoals blijkt uit de voorpagina van het nummer van 10 maart 1917, waar dit met
nadruk wordt gesteld en het separatisme van de Jong-Vlamingen wordt afgewezen.
Van Ostaijen publiceerde hierin een uitvoerige historische studie over de
Voorgeschiedenis der Vlaamsche beweging, dat als feuilleton over dertig nummers
verdeeld, van 23 juli 1916 tot en met 9 februari 1917, met de ondertitel Eenige notas
in Ons Land werd opgenomen.
Hij behandelde hierin de positie van het Vlaams en de Vlaamse cultuur in de
periode van omstreeks 1780 tot 1815, dus gedurende de Oostenrijkse en Franse
overheersing. De rol van de literatuur acht hij voor een culturele beweging van het
grootste belang, maar hij constateert: ‘Het overgaan van de eene afhankelijkheid
tot een andere maakte, tot in 1815, eene litteraire beweging, die steeds de eerste
phase van een algemeen kultureele beweging vormt, bijna gansch onmogelijk.’
Ook voor deze historische studie hield hij zich aan het devies ‘kijken door het
prisma van het flamingantisme’, maar hij deed dit met een degelijke staving van zijn
beweringen en had zich bijzonder goed gedocumenteerd. Alleen reeds in de noten
vermeldt hij 61 verschillende boeken of artikelen die hij geraadpleegd heeft, daterend
van het begin der 19de eeuw tot zeer recente tijd, zoals de publikaties van René
Schickele uit Die Weissen Blätter van 1916 en van Mr. W.J.L. van Es uit de Dietsche
Stemmen van eind 1915. Bijzondere aandacht geeft hij aan de brochure van de
Brusselse advocaat
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J.B.C. Verlooy - ‘de eerste flamingant’, zoals K. Angermille hem noemt -, de
Verhandeling op d'onacht der moederlyke tael in de Nederlanden van 1788. Verder
wijdt hij ook uit over de Franse ‘meerderheids-waanzin’, die tijdens de Franse
overheersing de ontwikkeling van iedere minderheidscultuur frustreerde en merkt
daarbij op: ‘in de XIXe eeuw is er weinig wegbepalend van Frankrijk uitgegaan:
Nietzsche, Ibsen, Tolstoï staan buiten Frankrijk, terwijl dit land juist aan deze
vreemdelingen heel veel te danken heeft.’ Dergelijke eenzijdige uitspraken - sterk
bepaald door zijn strijdsituatie van dat ogenblik - zijn echter zeldzaam in deze studie.
En als hij - tegen de opvatting van een aantal historici - de boerenkrijg van 1798
tegen de Fransen als een Vlaamse (en Duitse) aangelegenheid ziet en niet als een
algemeen Belgische en er zelfs enige invloed van een grootnederlandse gedachte
in aantoont, beargumenteert hij zijn stellingen op overtuigende wijze.
De Vlaamse Beweging ten slotte laat hij niet, zoals gebruikelijk, in 1830 beginnen,
maar in 1815 met de eerste publikaties van Jan Frans Willems: ‘van 1815 tot '30
met de regeering mee, na '30 tegenover de regeering.’
Behalve de in deze tijd sterk bij Van Ostaijen levende theoretische belangstelling
voor alle aspecten van de Vlaamse Beweging, heeft mogelijk ook de omgang met
de historicus Oskar de Smedt hem gestimuleerd bij deze studie. Zelfs een zekere
10
eerzucht speelde hierbij volgens Victor nog een rol. De neerlandicus Dr. A. Jacob,
10
die voor de vrienden als een voorman gold, was bekend geworden door zijn
Mondelinge mededeling.
11
studie over Conscience en door een drietal artikelen over Vlaamsche kritiek op
den Belgischen staat uit de jaren vijftig in Het Vlaamsche Nieuws van maart 1916. 11Briefwisseling van, met
Dit bracht Van Ostaijen tot de opmerking tegen Victor: ‘Ja, 't zijn die mannen, die en over Hendrik
wetenschapsmannen, wier portretten in de bladen verschijnen’ en tot het plan te Conscience uit de jaren
1837 tot 1851, met een
bewijzen dat hij ook tot ‘stug-wetenschappelijk’ werk in staat was.
inleiding en
Van Ostaijen had zijn Voorgeschiedenis niet vòòr de eerste publikatie op 23
juli 1916 in voltooide staat ingeleverd, maar werkte er tijdens de verschijning aan aanteekeningen, deel I,
Gent, 1913, deel II, Gent,
door. Dit blijkt uit het 24ste vervolg (eigenlijk het 25ste, er waren twee afleveringen
1914.
als 16de vervolg betiteld), dat op 14 januari 1917 in Ons Land werd opgenomen
en een citaat bevatte uit Belgien und die französische Herrschaft, dat Prof. Dr. Justus
Vlashagen in Der Belfried van december 1916 had gepubliceerd. Hij heeft er dus
van zomer 1916 tot in het begin van 1917 aan gewerkt.
De laatste publikatie in 1916 over de Vlaamse Beweging, in Ons Land van 26
november, was geheel op de actualiteit gericht. Onder de titel Beloften van Havere
reageerde Van Ostaijen op een artikel van de journalist F. Neuray (die hem in De
bende van de stronk later tot de figuur Fernand Neurose zou inspireren) in Le XXe
Siècle, het blad van de uitgeweken Belgische regering in Le Havre. Dit
intimidatieartikel, La haine clairvoyante et féconde getiteld, waarin de flaminganten
met lynchpartijen e.d. na de bevrijding worden bedreigd,

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

125
was in de bezette stad doorgedrongen doordat De Toorts van 4 november 1916 er
een uittreksel uit gepubliceerd had.
Van Ostaijen, die vooral de mentaliteit van dit geschrift aanvalt, noemt hierbij ‘de
zienswijze dat enkel federalisme tot den grootsten bloei van België leiden kan, een
zeer aanneembare belgische stelling’. Hij wijst erop dat dergelijke uitingen als van
Neuray iedere aarzeling gevaarlijk maken en noodzaken zo snel mogelijk op de
ingeslagen weg voort te gaan. Zelfs voor de passieven geldt dit, want Neuray had
erbij geschreven: ‘Et il est à craindre que bons et mauvais ne soient frappés
pêle-mêle.’ Met een grotesk voorbeeld maakt hij deze noodzaak duidelijk: ‘Wanneer
wij anders zouden handelen, zouden wij zonderling veel gelijkenis bieden met hem
die, zonder regenscherm op wandel, in de verte een onweerswolk ziet aandrijven
en besluit nu maar alvast te schuilen, spijts hij waarschijnlijk voor het uitbreken van
de bui in zijn eigen gezellig huis zou teruggekeerd zijn.’
De opkomende bui uit het zuiden was inmiddels - ook voor Van Ostaijen die met
publiceren doorging - een, zij het nog vage, realiteit geworden door de afkondiging
van de Besluitwet van 11 oktober 1916 der Belgische regering in ballingschap,
waarvan artikel 8 luidde: ‘Het is verboden dagbladen, vlugschriften, tekeningen,
prenten uit te geven of op welke wijze ook op openbare plaatsen of vergaderingen
bekendmakingen en inlichtingen te verspreiden van aard om de vijand voordeel bij
te brengen of een ongelukkige invloed uit te oefenen op de geest der troepen en
der bevolking.’

9. Het dichtwerk uit 1916 en de toneelkritieken in Ons land
Uit 1916 is slechts een achttal gedichten van Van Ostaijen bekend, dat, voor zover
gedateerd, in de maanden mei tot en met juli geschreven werd. De helft daarvan is
aan de Vlaamse strijd gewijd en werd gepubliceerd in dezelfde bladen waarin ook
zijn artikelen over dit onderwerp verschenen. Het meinummer, nr. 7, van De
1
Goedendag bevatte zijn feestlied Guldensporenstoet , dat hij opdroeg aan de
1

In het nummer van april
1916 (nr. 6) werd echter
vermeld dat dit gedicht
reeds gezet was, maar
‘tengevolge van overvloed
van kopij, moet de
afdeling: Letterkunde in dit
nummer achterwege
blijven.’
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Vlaamsche Bond. Het is niet uitgesloten dat dit ongedateerde gedicht over de
herdenking, maar vooral over het zomerfeest van het jongste geslacht ‘om het
vaandel van onze Bond’, veel vroeger, b.v. reeds naar aanleiding van
guldensporendag (11 juli) 1915 ontstond, al is het dan vreemd dat hij het niet in
Music-hall opnam en het later wèl afzonderlijk publiceerde. Het tweede gedicht
over deze gedenkdag, Gulden sporen negentienhonderd zestien, is meer een
strijdlied van ‘het aktieve leger’ en verscheen kort na guldensporendag 1916 in
het 9de, juli-nummer van De Goedendag.
Op 26 mei en 6 juni schreef hij de gedichten Meisje en Verlangen, die zich wat
thema betreft - het erotisch verlangen vanuit de vrouw gezien - zeer nauw
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De Vlaamsche Bond was
inmiddels opgeheven door
een nieuw conflict met de
prefect. De voorzitter had
op een vergadering
gesproken over de
‘schandelike afstelling’ van
De Clercq en Jacob. De
prefect had hierop aan de
ouders laten weten dat de
Bond ‘tot nadere
kennisgeving niet meer zal
vergaderen’. In De
Goedendag van januari
1916 (jg. 22, nr. 3) werd
toen meegedeeld dat de
Bond buiten het Atheneum
zou gaan vergaderen. De
prefect maakte toen aan
de ouders bekend ‘dat de
leerlingen die dergelijke
vergaderingen zullen
bijwonen, desnoods zullen
verzocht worden het
Atheneum niet langer te
bezoeken.’ Hierop besloot
de Bond tot ontbinding (De
Goedendag, jg. 22, nr. 4,
februari 1916). Op 23
januari werd de
Johanneskring gewijzigd
in de Vlaamsche Kring,
waarmee een
studentenbond van de
stedelijke Normaalschool
samensmolt. Tot voorzitter
werd Oskar de Smedt
gekozen.
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bij elkaar aansluiten. Het tweede, Verlangen, is het enige gedicht van Van Ostaijen
dat de strofebouw van een sonnet vertoont.
Eveneens van juni is Golgotha, waarin nationalisme en religie gecombineerd
worden. Dit vers werd door Van Ostaijen gepubliceerd in Ons Land van 1 oktober
1916, in welk weekblad hij een nummer eerder, op 24 september, zijn ongedateerde,
dichterlijke oproep tot steun in de Vlaamse strijd Aan de Noord-Nederlanders
geplaatst had.
Weer geheel terzijde van zijn nationalistische poëzie ontstonden op 7 juli Een lied
en in diezelfde maand Nieuwe liefde. Deze verzen kondigen zeer duidelijk een
nieuwe faze aan in de poëtische ontwikkeling van Van Ostaijen. Voor het eerst werkt
zijn ontvankelijkheid voor de jongste stroming in de Duitse letterkunde, zoals hij die
vooral door Die Weissen Blätter had leren kennen, in zijn dichtwerk door, nadat
deze invloed al iets eerder tot uiting was gekomen in zijn cultuurpolitieke opvattingen.
Een lied, waarmee hij later zijn tweede bundel Het sienjaal zou openen, is het
vroegste gedicht waaruit zijn aansluiting blijkt bij de expressionistische visie, die
haast programmatisch in de slotregels wordt verwoord:
‘ziel van buiten, geworden tot mijn ziel; kracht, die weer buitenwaarts
gaat.’
De gelukshymne Nieuwe liefde is hier als het ware een toepassing van en opent
een reeks stadsgedichten, die in het jaar daarop zal worden voortgezet. De stad,
in dit geval de havenwijk in Antwerpen-Noord met zijn nieuwheid en zijn zomerlicht,
wordt geheel geabsorbeerd en tot een innerlijke beleving gemaakt. Het opgenomene
wordt tot zijn essentialia gereduceerd en aldus gesynthetiseerd in een rijpingsproces:
‘Rijpt nu zang om het geluk dat lacht uit de stapelhuizen’. Daarna wordt de stad in
het gedicht opnieuw gecreeerd als een projectie van deze ‘innerlijke werkelijkheid’.
Dit expressionisme was sterk humanitair gericht en sloot hierdoor aan bij Van
Ostaijens voorafgaand unanimisme, zoals in deze regel uit Nieuwe liefde: ‘o jonge
man die ginds gaat, o broeder, mijn gelijke.’ Ook in dit gedicht, zoals op verschillende
plaatsen in de bundel Music-hall, wordt de geluksbeleving als een bevrijding uit de
decadente kant van het stadsleven ervaren, hoewel deze kant hem blijft fascineren
en eveneens in het gedicht tot beeld wordt gebracht: ‘Ik omhels het geluk dat me
verlost uit het tingeltangelleven / en uit de paar half-schuine etablissementen, - een
paar danseressen, / een danser-diseur, een klein, arm orkest en een familjaire
waardin, - waar mijn leven te zieltogen lag.’
Evenals de vier nationalistische gedichten werd ook Nieuwe liefde door Van
Ostaijen afzonderlijk gepubliceerd; echter niet meer in 1916, maar in het nummer
van 15 juni 1917 van Aula, Tijdschrift voor Studenten aan 's Rijks
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Hoogeschool te Gent.
Van de acht gedichten uit 1916 werden alleen Guldensporenstoet en Aan de
Noord-Nederlanders niet in zijn bundel Het sienjaal opgenomen.
In het najaar van 1916 ging Van Ostaijen zich als journalist op een nieuw gebied
bewegen: het toneel. Eén seizoen werkte hij als toneelrecensent aan Ons Land
mee, in welk weekblad hij tussen 8 oktober 1916 en 3 maart 1917 vierentwintig
artikelen over dit onderwerp publiceerde. Dikwijls werd in Ons Land vooraf het te
spelen stuk behandeld en daarna nog eens afzonderlijk de opvoering besproken.
Bij vijf voorstellingen heeft Van Ostaijen dat ook gedaan, aan de overige veertien
stukken wijdde hij slechts één artikel. Afgezien van zijn reeds vroeg bestaande
belangstelling voor het theater, hechtte hij ook in het kader van de Vlaamse Beweging
veel waarde aan het toneel. In zijn feuilleton, de Voorgeschiedenis der Vlaamsche
beweging, had hij over Verlooy's brochure uit 1788 kort tevoren opgemerkt: ‘Tot
hiertoe, geloof ik, werd er in geen algemeen verhandeling zoo duidelijk en degelijk
gedrukt op het ongemeen belang van een nationaal tooneel, als eerste vulgarisatie
middel.’ Vanuit dit gezichtspunt heeft hij ook alle aandacht voor de keus van de
stukken die het gezelschap van de Koninklijke Nederlandsche Schouwburg te
Antwerpen - over welke voorstellingen al zijn recensies handelen - ten tonele brengt.
Zo begint zijn bespreking van 26 november 1916 met de woorden: ‘Wij zijn voor het
seizoen 16-17 aan ons negende stuk [waarvan Van Ostaijen er zelf zeven, waaronder
twee Nederlandse, besproken heeft]. Reeds werden vier stukken van ons nationaal
tooneel opgevoerd, hetgeen alleszins lofwaardig is, en vijf stukken van vreemden
oorsprong. Een pracht van een verhouding, zal iedereen ongetwijfeld bij eerste
overweging meenen.’ Maar dan wijst hij erop dat alle vijf buitenlandse stukken zonder
uitzondering van Franse herkomst zijn: ‘De duitsche, engelsche, skandinaafsche,
russische en al de andere literaturen staan samen vertegenwoordigd door nul.’ De
3
vrees van het K.N.S.-bestuur dat het publiek geen Duitse stukken zou accepteren,
acht Van Ostaijen ongegrond: ‘Wanneer het publiek in onze stad een gezelschap 3Eigenlijk was er destijds
gaat toejuichen dat duitsche operetten opvoert dan zal het ook wel een der lustige geen K.N.S.-bestuur, daar
duitsche potzen verdragen kunnen, en daarna zou het bestuur er een Hauptmann de stadsconcessie voor de
duur van de oorlog
of een Wildenbruck[h], om nu stukken van het laatste vredesjaar te noemen,
geschorst was. Het
kunnen op wagen. Het blijkt dat het Antwerpsch publiek gelukkig nog gezonde
geest genoeg heeft, om niet aan een ‘Guerre Economique’ te denken. Wij meenen gezelschap bleef echter
voor eigen risico optreden.
dat de oorlogstoestanden zoo reeds erg genoeg zijn, wij hoeven er dus geen bij
te scheppen, bizonder niet op dat gebied, waar ons land, zelfs gedurende den vrede,
met erfelijke oorlogstoestanden belast scheen te zijn.’
De klacht over de stroom Franse stukken komt in zijn besprekingen bij herhaling
terug, vooral doordat het bovendien alle onbelangrijke modestukken zijn. Op 31
december schrijft hij: ‘Het is werkelijk te veel, meer dan om de
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veertien dagen, een fransch tooneelstuk, volgens dezelfde patroon, te moeten
behandelen...’ en ‘Ik steek de handen omhoog.’ Op 7 januari 1917: ‘Het bestuur van
den K.N.S. moet wel vast overtuigd zijn dat zijn gezelschap speciaal uitblinkt in het
Fransch salon-repertorium, om net zoo halsstarrig als een eerste-broekvent op een
trom roffelt, aanhoudend het Antwerpsch publiek dit genre ten beste te geven.’ Op
21 januari: ‘Na het marasme der laatste drie weken is deze opvoering van ‘Op Hoop
van Zegen’ alvast meer dan de hoop van zegen, het is de zegen zonder meer.’ En
op 16 februari rapporteert hij hoopvol: ‘Verheugend is het waar te nemen dat het
bestuur van den K.N.S., voor een tijd ten minste, - want de verblindende schoonheid
van de dame met de Camelias blinkt reeds in het verschiet, - zijn speelplan gewijzigd
heeft en de Bataille-Bernstein en 1-cyclus momenteel onderbroken wordt.’
De elf Franse stukken die Van Ostaijen bespreken moest, waren: De naakte
vrouw, De dwaze maagd en Het schandaal door Henri Bataille, Zaza door Pierre
Berton en Charles Simon, Rechters eerzucht door E. Brieux, De kleinen door L.
Nepoty, De dief door Henry Bernstein, De meester der smeltovens door Georges
4
Ohnet, De hinderlaag door Henri Kistemaeckers , het lyrische spel Het meisje van
Arles en Margaretha Gauthier door Alexandre Dumas fils. Daarnaast besprak hij 4Geboren in 1872 te
één Engels stuk, Mevrouw Warren's bedrijf door G.B. Shaw en één Noors, Spoken Floreffe, provincie Namen,
5
maar sedert 1903
door Henrik Ibsen . De overige zeven waren uit Noorden Zuid-Nederland: Pro
Fransman.
domo door Jhr. A.W.G. van Riemsdijk, Eene misdadige door Nestor de Tière,
5
Hoewel deze bespreking
Bietje door Maurits Sabbe en van Herman Heijermans Het zevende gebod, De
met het initiaal D
opgaande zon, Op Hoop van zegen en Ghetto.
ondertekend werd, wijst
Ondanks zijn protest tegen de hegemonie van de Franse salonstukken, is de Dr. C. Tindemans erop dat
herkomst van het stuk niet bepalend voor zijn waardeoordeel. Ook hierin blijft hij dit een drukfout moet zijn
consequent de internationaal gerichte nationalist en de bestrijder van iedere vorm en er O diende te staan.
van provincialisme. In de meeste gevallen motiveert hij zijn oordeel overtuigend, Zie: C. Tindemans, Paul
soms ook maakt hij er zich ironiserend van af, zoals bij Zaza, De meester der
van Ostaijen als
smeltovens, Margaretha Gauthier en Bietje, welke laatste éénakter hij tezamen theatercriticus,
Handelingen XX van de
met Eene misdadige bespreekt en tot twee keer toe alleen met de term ‘lief’
Koninklijke
kwalificeert. Zijn voornaamste bezwaar tegen de Franse stukken is hun
Zuid-nederlandse
burgerlijkheid en hun psychologische oppervlakkigheid, al onderkent hij b.v.
Maatschappij voor TaalBrieux' pogingen een sociaal vraagstuk aan de orde te stellen, waarbij deze
en Letterkunde en
echter niet boven de tendenskunst en zijn achting voor het burgerlijk publiek
Geschiedenis, 1966, blz.
uitkomt. Ook vindt hij Bataille's Het schandaal ‘beter dan ‘De dief’ en die
295.
godgeklaagde ‘Hinderlaag’’ - maar, voegt hij eraan toe ‘dat heeft natuurlijk in het
volstrekte nog niets te beteekenen.’ Riemsdijks Pro domo is voor hem, wat
psychologische actie en techniek betreft, ‘minderwaardig’. Over het naturalistische
Eene misdadige is zijn oordeel dat het stuk technisch gebrekkig is, doch naar het
criterium der ethische waarde ‘aan de goede zijde’ staat. Alleen voor de opgevoerde
stukken van
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Ibsen en Shaw en vooral voor die van Heijermans toont hij duidelijk, zij het niet
kritiekloos, bewondering.
Shaw waardeert hij vooral als ‘baanbreker, niet als hoogtepunt’ op de nieuwe
‘weg der komische komedie.’ Op grond hiervan achtte hij Candida nog te ‘diep in
de tragische opvatting’ en You never can tell zijn beste stuk. Tussen beide polen
situeert hij het besproken Mevrouw Warren's bedrijf. Bij deze theorie over het
eerherstel sedert de Grieken van het komische naast het tragische masker en de
vermelding van Gogols De revisor en Ibsens Bund der Jugend als voorlopers hiervan,
6
wijst hij op een artikel van de vroeg-expressionistische criticus Franz Blei , die onder
6
meer medewerker aan Die Aktion en Die Weissen Blätter was.
Zonder bronvermelding.
Gedoeld wordt op: Franz
De eerste keer dat hij over Heijermans schrijft, op 12 november 1916, blijkt
Blei, Das Zaubertheater in
reeds zijn enthousiasme: ‘H's werk is een mijlpaal in onze literatuur. En onze
literatuur is toch enkel de wereldliteratuur van ons standpunt uit gezien. Dit is het Die Weissen Blätter, jg. 1,
werk van H. vooral. Daarom houd ik er van.’ Hij waardeert dit werk als een reactie nr. 8, april 1914, blz.
op de modekunst van Bataille en Bernstein en vooral ook als een reactie op de 788-795.
‘l'art pour l'art’-theorie. Heijermans doet weinig concessies aan de
‘luxe-schouwburg-habitués’, de ‘kapitalistische genieters’. Daarentegen blijft hij
echter niet - zoals Shaw - geheel onafhankelijk van het nieuwe publiek dat hij
gewonnen heeft, de engelenbak. Als hij dan wijst op het stereotiepe dat Heijermans'
werk soms hierdoor krijgt, het gebruik van de simpele ‘middeltjes die pakken’, komt
Van Ostaijen voor het eerst in zijn werk over het expressionisme te spreken: ‘De
kunst gaat terug naar een gebalde synthese. Dit heeft gegeven het expressionisme
in schilderkunst, zal in literatuur en tooneel de sobere handeling zijn van juist, maar
simplistisch geanalyseerde complexen.’
Uit een iets later artikel van 3 december 1916 over De opgaande zon blijkt dat
Van Ostaijen dit stuk met Uitkomst en De schoone slaapster tot ‘de gelukkigste van
het veelvoudig talent’ rekende. Naar aanleiding van het feit dat sommige critici bij
de eerste Antwerpse opvoering van De opgaande zon in 1913 dit stuk met Zola's
Au bonheur des dames vergeleken, wijst hij op het volgende: ‘Tusschen ‘Het Zevende
Gebod’ e.a. en ‘De Opgaande Zon’ ligt bijna de afstand van een generatie. Van
naturalisme tot wat ik zou kunnen heeten nieuw-realisme, d.i. het realisme met het
herleven van de voorname rol der psychische faktoren. Vergeestelijkt realisme.
Alzoo is ‘De Opgaande Zon’ een stuk van onzen tijd.’ Dit nieuw-realisme is zowel
verwant aan André de Ridders ‘psycho-realisme’ als aan een tweede aspect van
het expressionisme naast ‘die grosse Synthese’, nl. de centrale plaats van ‘das
Geistige in der Kunst’. Dat men op grond van het naturalistisch karakter van een
groot deel van Heijermans werk, ook De opgaande zon voor naturalistisch hield,
doet hem een week later zijn inleiding nog aanvullen met een opmerking die later
steeds sterker tot zijn kritisch credo zou gaan behoren: ‘Een goede kri-
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tiek zou meest over werken, zeer zelden slechts over auteurs mogen spreken.’ Niet
alleen over de kritiek, ook over de positie van de recensent maakt hij in zijn verslagen
enkele opmerkingen. Het merkwaardigst in dit opzicht is de inleiding van zijn vijfde
artikel op 19 november, waar hij zich als het ware aan het publiek voorstelt. Hij wijst
erop ‘dat een recensent een heel gewoon mensch is [...] als alle anderen en dus
even faalbaar’ en derhalve ‘elke kritiek min of meer subjectief is, hare waarde dan
ook beperkt moet blijven.’ De recensent moet echter niet alleen zijn gedachte ‘zoo
degelijk en zoo bevattelijk mogelijk [...] verf[b]aliseeren’, maar ook rekening houden
met het dualisme van het publiek, dat enerzijds aanneemt louter leugens in de krant
te vinden, anderzijds als overtuigend argument ‘'t staat in de krant’ pleegt te
gebruiken. Het slot van deze inleiding wekt de indruk dat er na zijn eerste vier nogal
fors afwijzende kritieken enige reacties waren binnengekomen: ‘Een nuchtere en
den recensent objectief schijnende kritiek kan door de openbare meening als
negatieve begrepen worden, terwijl, wanneer een recensent zijn publiek gewoon
maakt steeds de lofbazuinende toon aan te wenden, eene biz. laudatieve
beschouwing hare waarde op het gepaste oogenblik kwijt geraakt. De vrijheid en
de degelijkheid van [den] recensent kunnen alleen door den tegenover den recensent
aangewende[n] kritisch-nuchteren geest van het publiek bevorderd worden. Ik hoop
dat het publiek mij aldus, ten minste gedurende een paar weken zal willen
begunstigen.’
Niet alleen aan de toneelstukken, maar ook aan de opvoeringen besteedde Van
Ostaijen veel aandacht in zijn recensies. Hierbij ging hij dikwijls tot in details op de
vertolkingen in, waarover zijn oordeel in het algemeen gunstig was, al bleef hij ook
op dit punt uiterst kritisch. Ook bijzonderheden als de keus der costuums, de
overbelasting van de ‘blazer’ (souffleur) en vooral het taalgebruik bracht hij ter
sprake. Hij was er voorstander van, op het toneel uitsluitend algemeen Nederlands
te gebruiken en wees elk taalparticularisme af. Zo merkte hij b.v. op: ‘Mr. Gorlé
speelde beslist voor de gaanderij, ook de onnodige bijvoeging van talrijke brusselse
uitdrukkingen zijn, meen ik, geheel overbodig’ (Het zevende gebod) en later over
een andere speler: ‘Het is schuldig, en niet ‘schuuldieg’, want dit laatste is Brabantsch
dialekt.’ (Het schandaal). De vertaler bekritiseerde hij eveneens op dit punt: ‘De
vertaling mocht gerust een beetje minder Antwerpsch particularistisch. Zekere
uitdrukkingen [...] konden door passende algemeen nederlandsche vervangen
worden. Of meent de heer L. Krinkels [de vertaler] nog steeds dat ons tooneel door
het gebruik daarvan zou ‘verhollandschen’?’ (De kleinen).
Bij herhaling blijkt dat hij goed op de hoogte was van de toneelrecensies en de
theaterkritieken die in andere bladen - vooral Nederlandse - waren verschenen,
zoals bij de bespreking van Pro domo, waar hij met instemming constateert dat in
de Hollandse pers ‘de poppenkast van Jhr. van Riemsdijck [dijk]’ haast een
spreekwoordelijke uitdrukking was geworden.
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Ook over zijn verdere lectuur en zijn literaire voorkeuren geven deze toneelverslagen
enkele aanwijzingen. In het laatst genoemde artikel schreef hij naar aanleiding van
de toelichting ‘romantisch spel’ bij het stuk Pro domo: ‘Wil hij zich aansluiten bij of
behooren tot de neo-romantische beweging en speelt het zeer gewettigd sukses
van van Schendel's verhalen hem in het hoofd?’ En sprekend over de auteur in de
volgende alinea: ‘Indien ik de woorden van Mevr. Carry van Bruggen niet vreesde,
zou ik zeggen dat de Jhr. van Riemsdijck[k] een pathologisch geval is; maar de
begaafde vrouw heeft reeds voorop gezet dat iedereen pathologisch is. En speciaal
pathologisch is Jhr. v.R. zeker ook niet.’
Van de voorafgaande toneelliteratuur hebben de stukken van Ibsen en Strindberg
zijn voorkeur en hij toont herhaaldelijk zijn waardering voor de Russische schrijvers,
waarvan trouwens vele vertalingen - o.a. een aantal uit de Bibliotheek van Russische
Literatuur die vanaf 1906 bij Maas en Van Suchtelen in Amsterdam begon te
verschijnen - in Van Ostaijens bibliotheek zijn bewaard gebleven. Merkwaardiger
7
dan de voorbeelden die hij geeft van ‘stukken van steeds geldig blijvende ethiek
[...] die psychische synthesen uitbeelden’, nl. Elckerlyc, Hamlet, Faust en Als wij 7In zijn eerste bespreking
8
doden ontwaken, is zijn opsomming van ‘de groote tooneelschrijvers van onze van De opgaande zon,
Ons Land, jg. 4, nr. 31, 3
eeuw’: Ibsen, Strindberg, Gorki, Simons-Mees en Jammes.
december 1916.
Kort nadat de laatste toneelrecensie van Van Ostaijen op 3 maart 1917
8
In zijn bespreking van De
verschenen was, kondigde George M.Roose in Ons Land van 14 april aan dat
dwaze maagd, Ons Land,
de K.N.S. het seizoen ging sluiten. Na deze reeks toneelkritieken, die grotendeels
jg. 4, nr. 25, 22 oktober
gelijktijdig met de Voorgeschiedenis der Vlaamsche beweging in Ons Land
1916.
verscheen, is Van Ostaijen niet meer als toneelcriticus opgetreden. In het volgend
seizoen werden de Antwerpse opvoeringen voor Ons Land voornamelijk door Roose
besproken, die in het seizoen 1916-1917 naast Van Ostaijen ook reeds enkele
verslagen voor zijn rekening had genomen.

10. Artikelen over beeldende kunst in Ons Land van 1917
Van Ostaijens intensieve medewerking aan Ons Land werd in het voorjaar van 1917
afgesloten door een reeks van vijf artikelen over beeldende kunst, waarin hij van
28 januari tot 21 april het werk besprak van Marten Melsen, de gebroeders Jespers
en Paul Joostens.
Bovendien werkte hij buiten zijn kantooruren - zo dit al niet van de oprichting in
juli 1915 af het geval was - zeker in deze tijd ook nog als verslaggever mee aan de
Antwerpsche Courant van A. Baeyens. In deze functie versloeg hij, tezamen met
René Victor, o.a. de boks- en worstelwedstrijden die in de zaal El Bardo aan de St.
Jacobsmarkt werden georganiseerd, ‘al bekende hij, op sportgebied, niet eens de
beginselen van de Zweedse gymna-
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1

stiek te begrijpen’, zoals Burssens meedeelt. Ondanks deze ironische
1
bescheidenheid en zijn reeds geciteerde uitlating ‘slechts eenmaal voetbal
Gaston Burssens, Paul
2
gespeeld’ (Zelfbiografie ), toonde hij op de lagere school al grote belangstelling van Ostaijen zoals hij was
en is, Wilrijk-Antwerpen,
voor de prestaties van worstelaars en wielrenners en heeft hij in de
1933, blz. 20.
middelbare-schooljaren, volgens eigen herinneringen en die van Van Passen,
2
VW IV, blz. 5.
meer dan eens voetbal gespeeld voordat hij met zichzelf als ‘slachtoffer van de
sport’ genoegen kon nemen. Daarbij heeft hij kennelijk zijn vermaak in de sport - al
werd deze dan soms weer ‘slachtoffer van zijn spot’ - niet verloren.
3
Tralbaut noemt in zijn artikel Paul van Ostaijen en de sport een drietal
wedstrijdverslagen, die Van Ostaijen als anoniem journalist geschreven heeft en 3Mark Edo Tralbaut, Paul
van Ostaijen en de sport
zelf aan Tralbaut zou hebben aangewezen: op 26 januari 1917 over Geo
Griendhoven versus Gabriël, op 21 maart over een wedstrijd van de ‘Antwerpse of Richard Declerck als
Apollo’ Laurent Gerstmans en weer twee weken later over een boksmatch. Deze interviewer in het Liber
amicorum voor
avonden in El Bardo, die hij voor de krant bijwoonde, behoorden tevens tot de
uiteenlopende stadsgenoegens waar hij met René Victor en de andere vrienden Gouverneur Richard
Declerck, Antwerpen,
aan deelnam.
[januari 1960], blz.
Vanaf het redactiebureau of althans op papier van de Antwerpsche Courant,
155-160.
met het gedrukte briefhoofd: ‘Antwerpsche Courant / - onpartijdig dagblad - /
Antwerpen, den / 30, Lange Koepoortstraat.’, schreef Van Ostaijen het derde briefje
aan Léonard dat bewaard gebleven is en, evenals de vorige, geen datum bevat:
Beste Jos,
Ik moest u reeds zólang om de mooie reproduksie van Archipenko bedanken.
Schandelik, vergat ik of stelde het briefje-schrijven, waaraan ik zo'n hekel heb van
dag tot dag uit.
Het bedanken weze nu uit ganser harte gedaan.
't Beste
Paul
Het uitwisselen van lectuur en reprodukties betreffende moderne beeldende kunst
onder de vrienden was, naast de discussies hierover, in volle gang toen Van Ostaijen
tijdens de eerste maanden van 1917 zijn reeks artikelen over dit onderwerp in Ons
4
Land publiceerde. Paul Joostens schreef hierover : ‘Het was tijdens de bezetting
4
toen het boek van Gleizes en Metzinger ‘Du Cubisme’ tussen de schilders van
Paul Joostens, Paul van
Ostayen herdacht,
hand tot hand overging en ons door P.V.O. in persoon werd toegelicht.’
Deze ‘toelichting’ gaf Van Ostaijen ook in zijn besprekingen, die totaal anders Vlaamsche Arbeid, dl. 23,
afl. 3-4, Brussel, 1928, blz.
van opzet waren dan zijn voorafgaande publikaties over beeldende kunst van
168.
1914 tot januari 1916. Nu was niet langer de zoeker naar de
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nieuwste uitingen aan het woord, maar de verkondiger van een ‘grondige
omwenteling’, die door het expressionisme, futurisme en kubisme teweeg wa
gebracht en waardoor voorgoed gebroken was met het ‘objektivisme’, het streven
naar ‘immer grootere overeenkomst met de uiterlijke natuurbeelden, hetwelk met
zijn hel daglicht de geheimnisvolle en o[a]bstrakte voorstellingen van het innerlijke
5
leven ducht.’ Ook hanteerde hij niet langer min of meer vage en wisselende criteria
bij zijn beoordeling, maar toetste het werk aan de theorie die eraan ten grondslag 5Uit zijn tweede artikel
lag en aan de mate waarin deze werd uitgewerkt. Voor hem gold nu het principe: over Oscar en Floris
Jespers, Ons Land, jg. 4,
‘de kunst wordt terug theorie’ en ‘tegenover de voorgaande meer objektieve
nr. 45, 10 maart 1917.
generatie is deze van heden meer denkend [...] tegenover de bloot-objectieve
opvatting van de luministen-generatie, is de huidige van theoretiseerenden aard.
6
Tusschen een manier van schilderen en een theorie ligt een groote ruimte.’
Het eerste artikel, Marten Melsen, dat op 28 januari 1917 naar aanleiding van 6Uit zijn eerste artikel over
een tentoonstelling in de Lamorinièregalerij te Antwerpen verscheen, is voor een Oscar en Floris Jespers,
Ons Land, jg. 4, nr. 43, 23
groot deel een verhandeling over wat hij als één der hoofdkenmerken van de
moderne kunst beschouwt, nl. het karikaturale, in de zin van het overdrijven van februari 1917.
het essentiële om de aandacht op de hoofdzaak samen te trekken. Als baanbreker
in dit opzicht noemt hij Van Gogh (Bootjes op het strand) en als verdere voorbeelden
7
8
Le bal élégant van Marie Laurencin en het beeldhouwwerk van Barlach en Manolo.
7
Door zijn ‘zin voor het karikaturale’ sluit Melsen zich bij deze ‘nieuwe
Afgebeeld in Gustave
noodzakelijkheid’ aan. Maar Melsen is hierin inconsequent en toont gebrek aan Coquiot, Cubistes,
‘picturale logica’, zijn typering is slechts partieel en hij vergeet het milieu rondom futuristes, passéistes,
zijn figuren eveneens zo te behandelen, wat b.v. Van Gogh in Een koffiehuis wèl Essai sur la jeune peinture
et la jeune sculpture,
doet: ‘De lampen, het biljart zijn naar hun communikatief dynamische waarde
Paris, 1914, tegenover blz.
gegeven, d.i. volgens de stemming die zij werkelijk voortbrengen en
134.
representeeren; niet volgens hunne statische machteloosheid.’
8
Le torero van Manolo
Ook in zijn volgende artikelen spreekt hij veel uitvoeriger over de nieuwste
staat afgebeeld in
kunstopvattingen dan over het werk der behandelde kunstenaars. Hij plaatst dit Coquiots Cubistes,
werk als het ware in zijn Europees verband en heeft daarbij de meeste ruimte
futuristes, passéistes,
nodig om de eigentijdse Europese situatie en stromingen uiteen te zetten, die hij tegenover blz. 272.
zelf de voorafgaande maanden uit zijn lectuur had leren kennen. In zijn publikatie
9
Naar aanleiding der tentoonstelling van Paul Joostens komt zelfs geen woord over
9
Joostens en diens werk voor.
Ons Land, jg. 4, nr. 47,
24 maart 1917.
Zijn tweede artikel, Oscar en Floris Jespers, van 23 februari, begint met een
persoonlijk woord over de kennismaking met de gebroeders Jespers en zijn vreugde
over het vinden van geestverwanten onder Antwerpse beeldende kunstenaars.
Evenals hij veel later in een artikel over Piano van Gaston Burssens zal doen,
verontschuldigt hij zich hiervoor, waaruit blijkt dat hij op dit moment reeds zijn
persoonlijke voorkeur en zijn kritisch oordeel gescheiden wenst te houden, althans
deze voorkeur eerst als kritiek wil laten gelden na-
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dat hij ze geheel geobjectiveerd heeft. Zijn excuus luidt : ‘Zoo is deze ten
10
toonstelling , van hen die mij geestelijk zoo nabij zijn, buiten haar waarde om,
waarover ik later zuiver kritisch uitwij[ei]den zal, voor mij persoonlijk een werkelijk 10Van 17 tot 27 februari
gelukkige gebeurtenis. De opening van deze tentoonstelling blijft aldus ‘een dag 1917 in het Koninklijk
Kunstverbond te
die ik nooit vergeet’. En daarmeê verontschuldige men even deze korte,
Antwerpen.
persoonlijke parenthesis.’
Daarna komt hij in dit en het volgende artikel van 10 maart, dat eveneens Oscar
en Floris Jespers heet, aan zijn bespreking toe. Hij wijst erop dat hij reeds eerder
(op 12 november 1916 in zijn stuk over Het zevende gebod van Heijermans)
gesignaleerd had: ‘de kunst gaat terug naar een gebalde synthese’. Als voorbeelden
van synthetisch werk noemt hij dat der futuristen die de beweging trachten te
11
concretiseren: Rekbaarheid van Boccioni , Beweging van het bal Tabarin van
11
12
13
Als Elasticité afgebeeld
Severini , De modiste van Ottmann en werken van Delaunay. Een tweede
in Coquiots Cubistes,
kenmerk is hier een gevolg van: ‘de kapitale wisseling van statische tot
futuristes, passéistes
dynamische kunst.’
tegenover blz. 64.
Als hoogtepunten in het werk van Floris en Oscar Jespers beschouwt hij op
12
Als Hiéroglyphe
dat moment het schilderij De groene spiegel van de eerste en het beeld De man
dynamique du bal Tabarin
met de trui van de tweede en hij noemt beiden ‘denkende’ kunstenaars. Deze
in Coquiots Cubistes,
term voert hem in zijn volgende publikatie van 24 maart, het reeds genoemde
futuristes, passéistes
Naar aanleiding der tentoonstelling van Paul Joostens tot een polemiek met een afgebeeld tegenover biz.
14
anoniem recensent , die zich afvroeg of ‘de schilder van voorheen een halfidioot 88.
13
of quasi-imbeciel geweest [moet] zijn!’ Dit brengt Van Ostaijen tot een scherp
Al staat in het artikel
Odtmann, het is
waarschijnlijk, dat Henri
Ottmann (1877-1927)
bedoeld wordt.
14
Het grootste deel van
deze recensie onder de
titel Tentoonstelling Paul
Joostens, Zaal
‘Kunstkring’ (Het Tooneel,
jg. 2, nr. 26, Antwerpen,
10 maart 1917, blz. 1 en
2) is een aanval op de
ondeskundigen, vooral de
literatoren, die over kunst
schrijven en op de
moderne kunst in het
algemeen.
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antwoord, waardoor hij gelegenheid krijgt te wijzen op het intellectualisme , de
theoretiserende instelling van het huidige geslacht. De ‘objektivist’ reageert naar
zijn inzicht onmiddellijk op ‘mooie plaatsen in mooie momenten gezien’, de jongere
generatie streeft echter naar ‘de beelden van het innerlijk leven’ en staat kritisch
tegenover de uiterlijke, op zichzelf nog gedaanteloze wereld; ‘een vorm
onderscheiden dat is hem met eene voorafbestaande gedachte verificeeren’,
16
citeert Van Ostaijen hierbij uit Du ‘cubisme’ van Gleizes en Metzinger.
Deze theoretiserende instelling is geen verstarring, maar een ‘verinnerlijking’
- een term die Van Ostaijen veel bleef gebruiken- ‘tot het eeuwig geldende
zich-zelf zijn’, waardoor juist de ‘geest nog niet in vooroordeelen en systemen
vastzit, in tegenstelling nog zeer beweegbaar is en daardoor de steeds eeuwige
levenswet van het mobiele ‘wees u zelf’ kan beantwoorden.’ Dan volgt een tirade
in dit artikel, die met kleine wijzigingen (aangegeven tussen haken) letterlijk
gebruikt is als voorwoord bij een bundel losse reprodukties van werken van
Joostens, in 1919 bij De Sikkel te Antwerpen uitgegeven onder de titel Paul
Joostens: ‘Volharding en overtuiging in de nieuwe idealen zijn voor zulk [het]
nieuw[e] geslacht onontbeerlijk. Ook het kompleet naar het ‘wees u zelf’ gericht
zijn. Onderlinge solidariteit is heilzaam, maar zoodanig moet de overtuiging zijn
dat de strijd zal aangegaan worden,
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P. Hadermann wijst in
zijn opstel Paul van
Ostaijen en het futurisme
(Handelingen XXI van de
Kon. Zuidndl. Mij. voor
Taal- en Letterkunde en
Geschiedenis, 1967, blz.
295) op de uitspraak ‘nous
voulons que l'art [...]
puisse répondre enfin aux
besoins intellectuels qui
nous agitent.’ Deze zin is
ontleend aan het Manifest
der futuristische schilders
van maart 1910, dat is
afgedrukt op blz. 87 van
Coquiots Cubistes,
futuristes, passéistes.
16
Albert Gleizes et Jean
Metzinger, Du ‘cubisme’,
Paris, [1912] blz. 13:
‘Discerner une forme, c'est
la vérifier à une idée
préexistante.’
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niet noodzakelijk om te overwinnen, maar wel omdat er eenvoudig geen andere
oplossing van het vraagstuk te vinden is, omdat hij is de eenige oplossing [maar
omdat het de eenige oplossing is] van het ‘te zijn of niet te zijn’.’ Dit ‘wees u zelf’
vat Van Ostaijen niet op als een op zichzelf gericht zijn, een individualisme;
integendeel, het was voor hem het enig houdbare uitgangspunt van waaruit men
naar buiten gericht kon zijn, zoals hij zijn flamingantisme op het ‘wir sind’-besef
gefundeerd had. ‘Gelijk de plastische kunsten weldra terugvoeren, met de tijdgeest
meê, van het aller individualistische tot een bijna synthetisch-werkende dekoratieve
kunst, die de gevoelens, den drang, de beweging zou concretiseren en veruiterlijken’,
zoals hij in zijn artikel Marten Melsen geschreven had.
Niet alleen het eerste Joostens-artikel wekt de indruk dat hij behalve over, wel
degelijk ook tot zijn kunstbroeders sprak. In het tweede, van 21 april, Over het werk
van Paul Joostens, waarmee hij de reeks afsloot, merkt hij b.v. op dat ‘dit begrip,
dat een lijn mag aangebracht worden enkel [...] om [...] hare noodzakelijkheid in het
doek [...], vrij van de banden der natuur [...], wanneer hij [Joostens] logisch blijft
17
doordenken hem zal verplichten veel van de techniek der cubisten aan te passen.’
17
En in Ons Land van 10 maart 1917 richt hij zich via de lezer eigenlijk ook tot
Van Ostaijen verwijst
Joostens hier, op grond
de gebroeders Jespers zelf met zijn uitspraak; ‘Voorloopig komt het er voor de
moderne kunst geenszins op het bereikte resultaat op aan, als de theorie maar van diens aanleg, van het
onomstootbaar is.’ Na het streven van de moderne kunst verduidelijkt te hebben niet genoemde futurisme,
dat de mimesis handhaaft,
18
door een gedeelte uit een artikel van Franz Marc te vertalen, stelt hij voorts ten
naar het ‘orfische’
opzichte van de Jespersen vast: ‘Zij mogen nu geenszins in hunne evolutie stil
kubisme, dat dit niet. doet.
blijven staan’ en hij eindigt dit artikel met: ‘Dat de beide broers den rechten weg
zullen houden is in mij een overtuiging.’ Joostens schreef dan ook in Paul van
Apollinaire - en op grond
19
van zijn lectuur ook Van
Ostayen herdacht over ‘de prediker P.V.O. van 17’: ‘Wij kregen aldus een
zonderlinge P.V.O. te zien, een soort woordvoerder die ons de theorie voorhield. Ostaijen - rekende de
nauwelijks kubistisch te
En zijne typiese verschijning als prekende Christus boeide ons vooral.’

noemen Marie Laurencin
tot dit orfisme, dat hij
omschreef als ‘de kunst
nieuwe composities op te
bouwen uit elementen die
niet aan de zichtbare
wereld zijn ontleend, maar
geheel door de kunstenaar
zijn geschapen.’
(Guillaume Apollinaire,
Méditations esthétiques,
Les peintres cubistes,
Paris, 1913, blz. 15, hier
geciteerd uit Herbert
Read, Moderne
schilderkunst, vertaald en
bewerkt door R.E.
Penning, Den Haag, 1959,
blz. 91)
18
Die konstruktiven Ideen
der neuen Malerei Pan, jg.
2, Berlin, 1911-1912, blz.
527-528.
19
Vlaamsche Arbeid, dl.
23, afl. 3-4, Brussel, 1928
blz. 168.
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Naar aanleiding van een opmerking dat Joostens' werk onpersoonlijk zou zijn,
20
komt in Van Ostaijens laatste kritiek - die het meest van alle op het besproken
Gemaakt in het reeds
genoemde artikel
werk is gericht - zijn toenmalige visie op de verhouding tussen persoonlijkheid
en kunstwerk enigszins aan het licht. Hij constateert dat Joostens een denkende Tentoonstelling Paul
Joostens, Het Tooneel, jg.
schilder is en: ‘Hij is een kunstenaar van uiterst godsdienstigen aard: zijn werk
2, nr. 26, Antwerpen, 10
is het resultaat van lange meditaties over het eeuwige ‘waarom?’ der dingen.
Zijn denken, zijn leven, dus zijn werk, - kunst en leven zijn in hem gelukkig geen maart 1917, blz. 2.
dualisme, - is zwijgzaam naar binnen gebald.’ En in de volgende kolom: ‘Verder
dan lijn en kleur strekt zijn mediteeren, verder dan hetgeen men wel soms zijn ‘vak’
wil heeten; - daarom is een psychologische studie over Joostens ook eerst en vooral,
de technische voorafgaande, noodzakelijk.’ Deze ‘psychologische studie’ richt
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zich dan echter weer uitsluitend op het werk, waarbij hij vaststelt dat Joostens' doek
Ontwaken hem doet denken aan de prediking van St. Franciscus. ‘Dit doek is mogelijk
wel ideëel het meeste kompleet van Joostens' werk. Het meest persoonlijk in
geestelijken zin. Technisch echter geenszins.’ Nadat hij dit heeft aangetoond, vervolgt
hij: ‘Hetgeen bewijst dat zelfs een groote persoonlijkheid [...] zich niet onmiddellijk
tot in een oorspronkelijke techniek opwerkt. Echter is het zeer te betreuren dat men
beide begrippen verward[t].’
21
Joostens reageerde in zijn herinneringsartikel op Van Ostaijens typering als
21
volgt: ‘wij waardeeren bij anderen slechts dat wat we in ons vinden. Als een
Zie het in noot 19
kritieker over een schilder schrijft dan is het gewoonlijk naar het evenbeeld van aangegeven artikel, blz.
169.
den schrijver. Zóó het Franciscusbeeld dat Hij P.V.O. mij P.J. op de schouders
drukte in 17.’ En als hij dan Van Ostaijens woorden over het godsdienstig karakter
van Joostens heeft geciteerd, schrijft deze daaronder: ‘En zijn deze woorden niet
vooral op U toepasselijk, o, piëteitsvolle dichter?’ Daarvòòr had Joostens over dit
punt al geschreven: ‘Maar dit laat niet weg dat P.V.O. van huize uit [...] toch een
godsdienstig karakter blijft. De banken van zeker scholen hebben dit aan dat men
gebrandmerkt blijft. Zoo Hij - en men draagt dezen stempel tot het graf. Graag
jongleert hij met godsdienstige symbolen in het alledaags gebeuren. Kelk, offerande,
kruis zijn Hem dierbare motieven.’
Volgens deze opvatting zou Van Ostaijen in de gebroeders Jespers dus vooral
zijn kunstopvattingen en in Joostens zijn geestelijke houding herkend hebben.
Ten slotte geeft deze artikelenreeks nog een indruk van de visie op de ontwikkeling
en de voortbrengselen van de moderne kunst in Europa, die hij zich uit zijn lectuur
gevormd had. Van Gogh (vooral in het Portret van Dr. Gachet) zag hij als de
baanbreker en Cézanne als de theoreticus van de nieuwe kunst. Tussen de
‘objektivisten’ en het huidige geslacht stond in België de outsider Ensor en Rik
Wouters was ‘een stap verder dan Cézanne’. De meest recente invloed op Floris
22
Jespers kwam z.i. van Matisse en Geo Dupuis ; Gauguin was ‘soms een goede
meester’ voor Joostens en deze laatste stond ‘reeds principiëel zeer dicht naast 22Dupuis wordt besproken
in Coquiots Cubistes,
de orphische cubist Marie Laurencin’. Buiten de grenzen vormden zich ‘van
invloed uit invloed [...] de denkende schilders: Dérain, Matisse, Braque, Pir[c]asso, futuristes, passéistes, blz.
en Weisgerber, Perk[ch]stein, Chagall.’ En in zijn artikel van 24 maart somt hij - 36-40.
in antwoord op de schrijver in Het Tooneel van 10 maart, die meende dat de
beweging der ‘nieuwlichters’ slechts in Holland veld gewonnen had - de volgende
‘Europese’ lijst op: ‘in Frankrijk: Matisse, Dérain, Laurencin, schilders van erkende
23
waarde, en verder: Braque, Metzinger, Gleizes, Delaunay, Od[t]tman[n], Moreau ,
23

Bedoeld wordt de latere
neo-realist Luc-Albert
Moreau, die bevriend was
met Jean-Louis
Boussingault.
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Boussingault, Duchamp en de dichters Apollinaire, Romains, Mercereau ,
25
26
Chennevière , Nayral , in Duitschland: Weisgerber, waar-
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Over Mercereau had
Jean Metzinger een studie
gepubliceerd, Alexandre
Mercereau, essai critique,
Paris, 1912.
25
Georges Chennevière,
pseudoniem van G.
Debile, was een unanimist
en vriend van Jules
Romains.
26
Een Portrait de Jacques
Nayral door Albert Gleizes
staat afgebeeld in Du
‘cubisme’ van Gleizes en
Metzinger.
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van reeds werken door de Münchener Pinakothek aangekocht werden, Pechstein,
Franz Marc, Jaeckel, Chagall; de teekenaar Georg Grosz, talrijke auteurs, Werfel,
Becher, Hopka [= Kafka?]; in Italië: Boccioni, Severini, Russolo, Balla en Marinetti,
Papini; in Holland: Mondriaan, Schelfhout e.a.; uit Spanje: Picasso, Manolo, Pecatra.’

11. Bijdragen aan De Goedendag en Vlaamsch Leven in 1917
Onmiddellijk na zijn artikelenreeks over de moderne beeldende kunst in Ons Land,
volgde een publikatie die in twee delen onder de titel Over dynamiek, enige nota's,
1
in het april- en het mei-juni-nummer 1917 van De Goedendag werd opgenomen.
Hiermee sloot hij aan bij een artikel Aktuele beschouwingen, dat Oskar de Smedt 1Het aprilnummer, jg. 23,
in het voorafgaande nummer van hetzelfde tijdschrift onder zijn pseudoniem Mark nr. 6, verscheen eerst in
2
gepubliceerd had en waarin deze het dynamische zowel de inherente eigenschap mei, het mei-juninummer,
nr. 7-8, enkele maanden
als het reproduktief beginsel van de moderne kunst noemde.
later. De beide delen
In het eerste deel, een algemene inleiding, constateert Van Ostaijen dat de
staan op de blz. 83-86 en
breuk met het ‘objektivisme’ het hoofdprincipe van de nieuwe kunst is. Zoals de 101-108.
lectuur van Coquiot en Gleizes en Metzinger sterk bepalend was voor zijn
2
De Goedendag, jg. 23,
artikelenreeks over beeldende kunst, is het vooral de theorie van de Münchener nr. 5, maart 1917, blz.
schildersgroep Der blaue Reiter over de dubbele zelfstandigheid van natuur en 67-72. Het artikel eindigde
3
kunst die hier als uitgangspunt genomen wordt. De kunst, betoogt Van Ostaijen, met de volgende noot: ‘Ter
uitbreiding van het over de
kan slechts een equivalent van het moderne, dynamische leven worden - met
4
nieuwe kunst handelend
zijn nieuw begrip ‘demokratie’ , zijn wetenschappelijke ontwikkeling, zijn
gedeelte, dat wegens de
snelverkeer en zijn industrieel landschap - indien zij niet langer ‘objectivistisch’
aard van dit opstel
nabootst, maar een ‘scheppend wezen naast de natuur’ wordt: ‘‘De kunst is de
syntheties zijn moest, zal
spiegel van het leven.’ Gewis de formule kon blijven; enkel was de kunst vroeger in 't volgend nummer een
voor het zeer gewone leven een doodeenvoudige spiegel, - vaak wel een dubbele studie over ‘Dynamiek en
(van het innerlike en het uiterlike: Rembrandt, Franciscus), - maar ook dus een
Statiek’, door een andere
medewerker, verschijnen.’
gewone spiegel. Nu echter een toverspiegel die de verhouding naar eigen
samenstelling en persoonlike wet verandert.’ Hierop laat hij de uitspraak van Der 3Geformuleerd op het
blaue Reiter volgen: ‘De natuur schept de middelen tot haar doel. De kunst schept inlegvel van de catalogus
bij de eerste
de middelen tot haar doel.’
tentoonstelling van ‘Der
Over de literaire voorgangers merkt Van Ostaijen op: het symbolisme en
artistiek dilettantisme was een ‘kunst weerbarstig tegenover de vooruitgang van blaue Reiter’ (18
december 1911).
de wetenschap. De kunstenaars trokken zich terug uit het moderne leven,
4
Zie: A.W. Willemsen, Het
zonderden zich af. [...] Het ‘l'art pour l'art’-princiep was autosuggestie.’ De eerste
Vlaams-nationalisme
die ‘zijn werk titanies opvatte als zijn tijd’ was voor hem niet de als zodanig door 1914-1940, Groningen,
Stefan Zweig aangewezen Emile Verhaeren, maar Emile Zola. Maar beide
1958, blz. 127, noot 2:
baanbrekers konden zich niet losmaken van het
‘‘Democratisch’ had toen
ongeveer dezelfde
gevoelswaarde als na de
tweede wereldoorlog in
Nederland het woord
‘progressief’.’
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objectivisme, zodat hun werk ‘artistiek mank’ liep.
In het tweede deel van het artikel Over dynamiek bespreekt hij de ‘diverse
uitvoeringswijzen’ in de ‘verscheidene kunstuitingen’. Hij wijst erop, dat - in de
5
ontwikkeling naar de dynamiek - het proces in de plastische kunst tegengesteld
5
verloopt aan dat in de letterkunde, doordat een beweging in de taal wèl, maar
‘Dynamiek, term die wij
houden voor een al de
op een schilderij niet zonder meer kan worden voorgesteld. Voor de literatuur
huidige richtingen,
geldt: ‘dynamiek was reeds de leidende gedachte alvorens zij zich een vorm
futurisme,
gekozen had die gelijkwaardig dynamies zou zijn.’ Dichters als Verhaeren en
ekspressionisme,
‘zelfs Marinetti’ hadden deze equivalente vorm nog niet gevonden en
cubisme, konkretiserende’,
vergenoegden zich met ‘een blote opsomming van de verscheiden
zoals hij aan het slot van
ontwikkelingsstadia van een bewegend lichaam.’ De dynamische techniek zet
dit artikel schrijft.
alle prosodische methodes overboord en wordt bepaald door ‘het eksplozieve
van de gemoedsaandrang, in toom gehouden en van het overvloedige [...] decorum
ontlast door het nuchtere verstand, dat een essentieel poëtiese hoedanigheid is.’
Om aan te geven hoe groot het verschil is tussen de moderne en de, sedert eeuwen
weinig veranderde, voorgaande literatuur, geeft hij twee voorbeelden van in tijd ver
uiteenliggende ‘godvruchtige poëzie’, nl. van Sint Franciscus en Verlaine en
daartegenover het ‘godsdienstig motief uit het programmaties voorbeeldige gedicht
‘Zone’ van Guillaume Apollinaire’. Met citaten toont hij de overeenkomst in techniek
en sentimenten tussen de eerste twee en het afwijkende bij Apollinaire aan. Bij de
opsomming der voorgangers en vertegenwoordigers van de dynamische literatuur
komen, naast reeds eerder door hem genoemde figuren, ook nieuwe namen voor.
Hij schrijft - en hieruit spreekt reeds zijn voorliefde voor de groteske: ‘Men kan heel
de fantastiese, 19de[-]eeuwse literatuur als een voorloper beschouwen. Zonderling
is het en wel even opmerkenswaard dat in de literatuur van haar tijd de fantastiek
steeds als een voorpost van de komende literatuur te beschouwen is.’ Als voorbeeld
noemt hij Edgar Allen Poe, wiens ‘teorie van de innerlike dynamiek’ blijkt uit de
woorden van Dupin over de gedachtegang van zijn vriend in The murders in the
Rue Morgue, en hij vervolgt: ‘Deze dynamiek is teoreties niet anders, dan diegene
6
die de meesterlike inleiding van ‘Der Golem’ van Gustav Meyrink aktiveert. ’ Evenals
in zijn artikel Nasionalisme en het nieuwe geslacht, dat hij in De Goedendag van 6Der Golem was in de
eerste jaargang van Die
juni 1916 had gepubliceerd, vindt hij nu, een jaar later, Claudel (ditmaal noemt
Weissen Blätter
hij Les muses van 1905) ‘wegbepalend’ voor de Franse poezie en ‘niet de
onkritiese, romanties-losse Verhaeren’. Op dezelfde gronden verkiest hij onder gepubliceerd.
de romanciers Jules Romains (Mort de quelqu'un, 1911) boven Romain Rolland.
Uit de Duitse literatuur noemt hij ‘de eerste cerebrale verzen’ van René Schickele,
het ‘eksplosieve en gebalde werk’ van Johannes R. Becher (Verbrüderung, Gedichte,
1916 en An Europa, neue Gedichte, eveneens van 1916), het ‘syntetiese’ proza
van Carl Sternheim (Busekow, 1914, Napoleon, 1915 en Schuhlin, 1916, tezamen
als Die drei Erzäh-
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lungen in 1916 uitgegeven) en het ‘snel, kompakt-opeengehoopte, toch uiterst
7
verzorgde werk’ van Kasimir Edschmid.
Over de tegengestelde ontwikkeling in de schilderkunst zet hij uiteen, hoe hierin 7Alle door Van Ostaijen
genoemde auteurs waren
juist het streven naar ‘dynamies-voorstellen van het rondomlevende’ aan de
‘leidende gedachte’ voorafging. Om de beweging op het doek te brengen moest medewerkers aan Die
Weissen Blätter.
afgezien worden van de objectieve natuurvormen en was een synthese in de
voorstelling noodzakelijk. De schilderkunst begon dus met de dynamiek als
‘reproduktief beginsel’ en pas in de abstracte kunst zal deze geheel tot ‘inherente
eigenschap’ geworden zijn. Over dit laatste stadium merkt hij echter op: ‘de nuchtere
werkelikheid hier dwingt tot geleidelikheid.’
In zijn betoog over de plastische kunst citeert hij, behalve uit de catalogus van
Der blaue Reiter en Du ‘cubisme’ van Gleizes en Metzinger, ook uit Nieuwe richtingen
8
9
in de schilderkunst door E. Wichman en Der Kubismus door Daniel Henry . En van
Apollinaire blijkt hij niet alleen Alcools (1913, met het gedicht Zone), maar ook - 8Verschenen in de reeks
zoals reeds bij de bespreking van Over het werk van Paul Joostens in Ons Land ‘Pro en contra’, Baarn,
10
van 21 april 1917 werd verondersteld - diens Méditations esthétiques (1913) te 1914.
9
Ook Daniel Henry (Kahn)
kennen, gezien zijn opmerking: ‘Onjuist is het vanwege de huidige Franse teoretici
was
medewerker aan Die
(Metzinger, Gleizes, Apollinaire) van Gogh voor geheel onwegbepalend te
Weissen
Blätter.
11
houden.’ Ook hier weer herhaalt hij dat Van Goghs portret van de
10
Zie blz. 135, noot 17.
ziekenverpleger met zijn overdrijving der essentiële eigenschappen een eerste
11
Coquict doet dit in
stap naar de synthese is: ‘Van Gogh geeft een portret dat duizend mensen binnen Cubistes, futuristes,
het doek samendringt. Matisse tienduizend.’
passéistes wèl. De laatste
Na Van Ostaijens publikaties in Ons Land en De Goedendag verschenen in
zin van zijn inleiding
1917 ten slotte nog twee artikelen van zijn hand in het ‘zelfstandig Vlaamsch
Quelques mots luidt: ‘Mais
geïllustreerd weekblad’ Vlaamsch Leven, dat te Brussel werd uitgegeven en
surtout des ombres
augustes planent
sedert de tweede jaargang onder redactie van Willem Gijssels stond. Voordat
au-dessus de certains
Van Ostaijen aan Vlaamsch Leven meewerkte had dit blad op 27 mei 1917 al
d'entre eux [de jonge
het gedicht Avond uit Music-hall opgenomen, aan welke bundel in hetzelfde
nummer een anomieme bespreking was gewijd. De beide artikelen in Vlaamsch schilders en
beeldhouwers]; et elles
Leven waren bewerkingen van de bijdragen die Van Ostaijen reeds eerder in
vivent plus que jamais,
Ons Land had geplaatst over het werk van de gebroeders Jespers en Paul
pour ceux-lá, dans les
Joostens. Op 17 juni verscheen het eerste, Over het werk van Oscar en Floris
petites chapelles, les
Jespers, dat geïllustreerd werd met reprodukties van één tekening en het schilderij magnifiques ombres de
12
De groene spiegel door Floris Jespers, van het Beeld van mevrouw A.D. door saint Cézanne, de saint
13
Van Gogh et de saint
Oscar Jespers en met twee overzichtsfoto's van de tentoonstelling . In een
Gauguin, les trois grands
nieuwe inleiding constateert Van Ostaijen dat de gebroeders Jespers in het
Bienheureux!’
provinciale Antwerpen voor ‘ultra-modernen’ worden gehouden, maar
12
De vrouw van Ary
internationaal gezien nog pas op weg zijn zich tot ‘moderne persoonlijkheden’ te
Delen.
ontwikkelen. Op een uitweiding over de dynamische techniek na - naar aanleiding 13
De tentoonstelling van
van Ensors De val der verdoemde
de gebroeders Jespers,
die in februari 1917 in het
Koninklijk Kunstverbond
te Antwerpen was
ingericht, was grotendeels
ongewijzigd naar Galerie
Giroux in Brussel
overgebracht.
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Met Floris en Oscar Jespers op Floris' atelier in Oude God, 1918.

engelen - herhaalt hij verder voornamelijk - voor een groot deel ook woordelijk - wat
hij ruim drie maanden tevoren in Ons Land had geschreven.
14
Ook zijn met zes reprodukties geïllustreerde beschouwing over Het werk van
14
Paul Joostens, die op 9 september in Vlaamsch Leven verscheen, voorzag hij
En wel één tekening
van een nieuwe inleiding en van enkele uitbreidingen, waardoor veel elementen zonder titel, twee
tekeningen onder de titel
uit zijn studie Over dynamiek aan de eerste versie in Ons Land werden
De stille stad, één
toegevoegd.
Tevens maakt hij in deze uitbreidingen enkele malen, met de vage aanduiding gekleurde tekening De val
der engelen en de
‘de futuristen hebben reeds in hun manifest gezegd’, gebruik van de tekst die
schilderijen
door Boccioni, Carrà, Russolo, Balla en Severini bij hun tentoonstelling van
Weeldevruchten en
februari 1912 in Parijs werd gepubliceerd en waarvan de inhoud grotendeels aan Futurisme (dit laatste
een lezing ontleend is die Boccioni op 29 mei 1911 te Rome gehouden had. Deze schilderij is door Van
Ostaijen gekocht en
bevindt zich - door H.
Goris aangeduid als Asta
Nielsen - nog in zijn
nalatenschap).
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tekst kende Van Ostaijen weer uit Coquiots Cubistes, futuristes, passéistes, waarin
15
hij op blz. 63-80 staat afgedrukt.
15
Hij vergelijkt eerst het werk van Floris Jespers met dat van Joostens en wijst
Zie hierover: Paul
Hadermann, Paul van
erop dat de eerste met zijn wil om te synthetiseren en ‘zijne persoonlijke
Ostaijen en het futurisme
technische sterkte’ toch van de realiteit uit blijft gaan: ‘Hij staat alreeds op een
(in Handelingen XXI van
ver vooruitgeschoven standpunt, kan zich volledig met Gleizes’ l'Homme au
de Kon. Zuidned. Mij voor
balcon en met Jean Metzinger's Nu en Le Port, de techniek volgens de
reprodukties te oordeelen, vereenigen, omdat hij ook die objekten aldus ontleedt, Taal- en Letterkunde en
Geschiedenis, 1967, blz.
maar moet merkelijk minder voor hunne theorie voelen, waar zij

296). Het is niet duidelijk
waarom Hadermann- uit
Van Ostaijens
constatering, dat één der
drie punten waardoor het
schilderij Futurisme zich
bij de ‘jonge kunst’
aansluit, de ‘toepassing
der ‘ligneforce’’ is - de
conclusie trekt dat deze
‘ligne-force’ ‘Van Ostaijen
het meest bij de futuristen
schijnt te hebben getroffen
[...], naar zijn artikel over
Joostens te oordelen’. De
term ‘ligne-force’ hanteert
Van Ostaijen hier slechts
één keer en vrij terloops,
terwijl hij verder nooit
meer door Van Ostaijen
gebruikt wordt.
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16

zeggen: ‘Que le tableau n'imite rien et qu'il présente nûment sa raison d'être’
16
Joostens echter is van het begin af reeds deze mening toegedaan en zijn
Gleizes et Metzinger, Du
onafhankelijkheid van de natuur, zijn gevoel voor de autonomie van het kunstwerk, ‘cubisme’, Paris, [1912],
zoals die in het manifest van Der blaue Reiter werd geformuleerd, is bij hem geen blz. 17.
gevolg van evolutie, maar van intuïtie. Zijn techniek schiet evenwel - dit ook in
tegenstelling tot Jespers - nog vaak tekort. In een volgende uitbreiding van zijn
oorspronkelijke tekst - als hij bespreekt hoe Joostens zich in zijn vroomheid snel
van de ene pool naar de andere beweegt - maakt Van Ostaijen gebruik van een
opmerking die Joostens hem kennelijk na zijn artikel in Ons Land geschreven had:
‘Een tegenvoeter van zijne hooge godsvlucht in Ontwaken is zijn doek Stille Tijd,
bedoeld als synthetische weergave van zuiver pessimistische levensaanschouwing.
Over de kentering in zijn piëtisme schreef hij mij zelf zeer bevattelijk: ‘Franciscus
heeft zijn rol gauw verleerd om beter te leeren bij Nietzsche, want deze is werkelijk
een godsdienstig mensch van onzen tijd.’’ Ook uit dit fragment spreekt weer de
grote geestelijke verwantschap die Van Ostaijen met de religiositeit van Joostens
voelde.

12. Optreden als aktivist in 1917-1918
In de loop van 1917 tot de wapenstilstand in 1918 werd wat Van Ostaijen in 1916
‘het tragiese van de beweging’ genoemd had, actueel: het streven om - administratief
en politiek - ruimte te scheppen voor de culturele en economische ontplooiing van
Vlaanderen werd gehinderd door de achterstand in culturele en economische
ontwikkeling, ofwel de aktivisten waren te zeer een verzameling ‘officieren zonder
1
soldaten’ om hun ideeën te kunnen verwezenlijken.
Na de opening van de Gentse universiteit in oktober 1916 en de invoering van 1De Goedendag, jg. 22,
de bestuurlijke scheiding, richtte een aantal flaminganten - zoals de jongeren die nr. 3, januari 1916, bevatte
met Van Ostaijen aan De Goedendag meewerkten - zich dan ook vooral op het een artikel onder deze titel
door Jan Virene
culturele ontwikkelingswerk, al bleven zij zich solidair voelen met de op politiek
(pseudoniem van René
terrein leiding gevende aktivisten, die zich meer toelegden op het ‘toestanden
van Iper) op blz. 22-23.
2
scheppen, waaraan de franskiljons, ook later niet meer tornen kunnen.’
Op 4 februari 1917 werd, tijdens een landdag waar verschillende aktivistische 2Frits Mertens in De
groeperingen vertegenwoordigd waren, besloten tot de oprichting van de ‘Raad Goedendag, jg. 23, nr. 3,
januari 1917, blz. 41.
van Vlaanderen’, die de Vlaamse eisen kenbaar moest maken en ze zoveel
mogelijk diende te realiseren, vooral met het oog op de destijds spoedig verwachte
vredesonderhandelingen. De meerderheid in deze Raad werd gevormd door de
radicale, separatistische groeperingen Jong Vlaanderen en het katholieke Vrij
Vlaanderen (al spoedig 52 van de 78 leden).
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De unionisten, die een federatie voorstonden, waren met 16 leden vertegenwoordigd,
waaronder Borms, Jacob, Rudelsheim en Herman Vos, de laatste als
vertegenwoordiger van het ‘Nationaal Vlaamsch Studentenverbond’.
Een der eerste daden van de Raad was het zenden van zeven afgevaardigden
naar Berlijn, waar de rijkskanselier op 3 maart 1917 de delegatie de toezegging
deed dat de bestuurlijke scheiding zou worden doorgevoerd en bij de
vredesonderhandelingen rekening zou worden gehouden met de Vlaamse eisen.
Het is vooral door deze missie, dat de kloof tussen de aktivisten en de meerderheid
van de bevolking vergroot werd. Ook onder de Antwerpse jongeren waren er die
de houding van de Raad afkeurden, zoals b.v. de meerderheid van een vergadering
3
der Jongerenafdeling van de Vlaamsche Kring op 18 maart.
Nadat op 25 oktober 1916 door de Duitsers het ministerie van Wetenschappen 3Zie: De Goedendag, jg.
en Kunsten reeds in een Vlaamse en een Waalse afdeling gesplitst was, volgde 23, nr. 5, maart 1917.
op 21 maart 1917 de officiële afkondiging van de bestuurlijke scheiding, die geleidelijk
op alle departementen werd doorgevoerd. Als reactie hierop vaardigde de Belgische
regering in ballingschap, zonder medewerking van het parlement dus, in april twee
besluitwetten uit tegen hoogverraad en medewerking aan iedere vervorming der
wettelijke instellingen door de bezetter en ter ongedaanmaking van de bestuurlijke
scheiding na de oorlog. De oorspronkelijke opzet van de Raad om tot een
vertegenwoordigend lichaam met wetgevende bevoegdheid uit te groeien, is nooit
gerealiseerd. Verschillende factoren verhinderden dat de machtspositie van de Raad
sterk genoeg hiervoor werd.
Om te beginnen vertegenwoordigde hij slechts een gering deel van de bevolking
en vond, ondanks de ter hand genomen propaganda, onvoldoende weerklank. Op
15 november 1917 werd het ‘Centraal Vlaamsch Propaganda Komiteit’ opgericht
op instigatie van de Raad van Vlaanderen, die reeds een door de Duitsers
gesubsidieerd propagandacomité bezat. Op 27 november 1917 werd bovendien
een ‘Centraal Vlaamsch Persbureau’ geïnstalleerd, dat een groot aantal aktivistische
bladen, zoals het Vlaamsche Nieuws en Ons Land, ging subsidiëren en de binnenen buitenlandse pers moest voorlichten. Ook de vereniging ‘Volksopbeuring’, in
1915 opgericht om sociale bijstand aan Vlamingen te verlenen en in de zomer van
1916 mede door Nederlandse steun tot bloei gekomen, bedreef indirecte propaganda
voor het aktivisme en vormde een - weliswaar bescheiden - tegenhanger van het
‘Nationale Hulp- en Voedingskomiteit’, dat grotendeels in handen van
anti-Vlaamsgezinden was. Door de samenwerking met de bezetters had al deze,
zeer actief bedreven propaganda echter weinig effect bij de massa.
Een tweede factor was het gebrek aan politiek geschoold kader en aan eenheid
onder de aktivisten. Zo slaagde de Raad van Vlaanderen er in 1917 niet in het eens
te worden over een grondwetsontwerp, op basis waarvan, na de
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bestuurlijke, ook de politieke scheiding tot stand gebracht kon worden.
Het belangrijkste was echter wel dat de Duitse overheid - waarmee de Raad van
Vlaanderen voortdurend in conflict kwam - steeds minder vertrouwen in de Raad
stelde. Het bezettingsbestuur, dat om de handen vrij te houden bij eventuele
vredesonderhandelingen, de voorkeur gaf aan een federalistisch België, remde
voortdurend af en liet niet toe dat de Raad, met zijn radicale separatistische
meerderheid, meer dan een adviserend lichaam werd.
Om zich uit deze dwangpositie te redden riep op 22 december 1917 de Raad van
Vlaanderen - zonder voorkennis van de Duitsers - de politieke zelfstandigheid van
Vlaanderen uit en besloot in Berlijn aan de Duitse regering officiële erkenning hiervan
te gaan vragen. De leden A. Jacob, Herman Vos en Marten Rudelsheim - alle drie
geestverwanten van Van Ostaijen - trokken zich toen uit protest tegen dit besluit uit
de Raad terug.
Naast deze ontwikkeling in het bezette gebied ontstond ook aan het front achter
de IJzer een Vlaamsgezinde aktie, die door soldatenbrieven - ook de familie Van
4
Ostaijen ontving brieven van de oudste zoon Constant - en door berichtgeving via
het neutrale Nederland langzamerhand in het bezette gebied bekend werd. Aan 4Zie het gedicht Huis stad
deze aktie tegen de taaltoestanden aan het front en de morele verwildering onder ik uit Bezelle stad, VW II,
de troepen, nam aanvankelijk vooral de katholieke intelligentsia onder de Vlaamse blz. 88-89
soldaten en onderofficieren deel, de groep dus waartoe ook Van Ostaijens broer (ongepagineerd).
behoorde. Op 10 april 1917 publiceerde de aalmoezenier Paul van der Meulen een
5
artikel in een loopgravenblaadje, waarin hij de bestuurlijke scheiding verdedigde.
5
Dit leidde tot zijn verbanning als brancardier naar een strafcompagnie op het
Het artikel was
eiland Cézembre, welke maatregel aan beide zijden van het Belgische front grote verschenen in het
verontwaardiging wekte. Na dit ‘geval-Van der Meulen’ werd de Frontbeweging Limburgsch
Studentenblaadje voor
een hechte, illegale organisatie, die niet langer exclusief katholiek was en een
politiek karakter kreeg. De eerste manifestatie van deze Frontbeweging was de Oorlogstijd.
Open brief aan den koning der Belgen, Albert I van 11 juli 1917, in augustus gevolgd
door een tweede brief aan de koning en in september door een Brief aan kardinaal
Mercier.
In deze tijd van steeds verder gaande radicalisering van het aktivisme hield Van
Ostaijen zich intensief met literatuur en beeldende kunst bezig. Hiervan getuigen
zijn artikelen in Ons Land, Vlaamsch Leven, De Goedendag en het maandblad De
6
Stroom. Verder moet hij ook, volgens de herinnering van Jos. Léonard , een
6
voordracht over folkloristische literatuur gehouden hebben voor een Vlaamse
Mondelinge mededeling.
kring in Mortsel, waar de firma Gevaert dergelijke avonden organiseerde en
bekostigde op verzoek van de in Den Haag verblijvende Lieven Gevaert. Bij deze
gelegenheid sprak hij o.a. over het werk van zijn naamgenoot A. van Ostaeyen,
wiens Gedichten in 1894 te Antwerpen verschenen waren. Eveneens ontstonden
in de tweede helft van 1917 en de eerste van 1918 negentien van de zevenentwintig
gedichten - waaronder het
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5-delige Vincent van Gogh en het uitgebreide titelgedicht Het sienjaal - die hij in zijn
tweede bundel zou opnemen. Door deze activiteit onttrok hij zich echter geenszins
aan de politieke strijd, integendeel, juist in deze tijd nam hij deel aan een
geruchtmakende aktivistische demonstratie in Antwerpen. Maar verschillende
indirecte gegevens wekken wel de indruk dat hij kritisch tegenover de politiek
7
ondoelmatige ‘vlucht naar voren’ van de Raad van Vlaanderen stond. Zo is het niet
7
bekend waarom na 21 april 1917 zijn regelmatige medewerking aan Ons Land
Leo Picard,
werd afgebroken, waarin hij nog slechts tweemaal een gedicht en éénmaal een Geschiedenis van de
Vlaamse en
artikel - over genoemde demonstratie - publiceerde. Wèl is bekend dat dit blad
Groot-Nederlandse
op 10 maart 1917 nog het unionisme verdedigde en het standpunt van Jong
Vlaanderen afwees, maar met de Raad van Vlaanderen mee evolueerde en b.v. beweging, deel II,
Antwerpen, 1959, blz. 211.
8
op 24 november 1917 een separatistisch artikel van Reinier Isabie publiceerde.
8
De twee gedichten die hij op 22 september en 27 oktober 1917 in Ons Land
Activisten, Gent, 1919,
plaatste, Zaaitijd en Aan eene moeder, waren de enige flamingantische gedichten blz. 78-79.
die uit 1917 en 1918 van hem bekend zijn, maar ze hadden geen van beide
betrekking op de strijd in het bezette gebied, doch op de situatie aan het IJzerfront:
de eerste op het geval-Van der Meulen, de tweede op de waan van de heldendood.
Ten slotte bleef hij na het uittreden van Rudelsheim, Jacob en Vos met hen bevriend
en werkte in 1918 zelfs met de eerste samen bij de inrichting van een bibliotheek
voor de Volkshogeschool. Deze kritische houding verhinderde hem echter niet om
onomwonden voor zijn aktivistische gezindheid uit te blijven komen. Bovendien
speelde het verschil in opvatting - unionist of Jong-Vlaming - in de praktijk van het
optreden naar buiten geen doorslaggevende rol voor de jongere aktivisten. Dit blijkt
9
ook uit een brief van Rob van Roosbroeck : ‘het is te vermoeden dat P. van Ostaijen
9
de invloed van Vos heeft ondergaan... Ons Land was meer de Jong-Vlaamse
Van 22 januari 1967 aan
Borgers.
richting toegedaan. Maar bij betogingen kenden wij dit onderscheid niet; O. de
Smedt, korrespondent te Antw. van de Gazet van Brussel, was unionist... maar
betogen deden we altijd samen.’
Nadat was aangekondigd dat kardinaal Mercier, die bekend stond als tegenstander
der flaminganten, op zondag 16 september 1917 - in dezelfde maand dus dat de
Frontpartij zijn Brief aan kardinaal Mercier had gepubliceerd - het lof in de
Sint-Joriskerk aan het Mechelse plein te Antwerpen zou bijwonen en zich in processie
vanuit de pastorie in de Schermersstraat naar de kerk zou begeven, begrepen de
aktivisten dat dit op een patriottische, anti-flamingantische demonstratie uit zou
lopen. Zij besloten tot een tegendemonstratie en zo kwamen vanaf 4 uur in de
middag ongeveer 40 aktivisten, waaronder ook Van Ostaijen, zich onder het publiek
10
mengen. Toen de kardinaal met zijn gevolg verscheen en de menigte hem
toejuichte, begonnen de aktivisten te fluiten, ‘weg met de kardinaal’ te roepen en 10Zie voor een verslag van
deze manifestatie van
enkelen deelden pamfletten uit met de tekst: ‘Heilige Lutgardis, patrones der
aktivistische zijde het
Dietse
Rapport van het
Antwerpse
Propagandakomiteit, dat
afgedrukt staat in Les
archives du Conseil de
Flandre, Bruxelles, z.j.,
blz. 349-350. Ook aan het
interview met Geert
Pijnenburg in de Gazet
van Antwerpen van 17
maart 1964 werden enkele
gegevens ontleend.
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Gouwen, geef Vlaanderen weldra een Vlaamse aartsbisschop!’ Agenten voerden
een charge uit en arresteerden vijf demonstranten, die - gevolgd door hun vrienden
- naar het derde politiebureau werden opgebracht en na het opmaken van een
proces-verbaal omstreeks 5 uur weer werden vrijgelaten. Tegen 8 uur in de avond,
toen de kardinaal naar de pastorie terug ging, ontstonden weer ongeregeldheden
en keerde het publiek zich tegen de aktivisten, die bij de Nationale Bank - zonder
ingrijpen van de politie - aangevallen en in de Antwerpse club van hotel Wagner
belegerd werden tot de Duitsers hen kwamen ontzetten.
Over het optreden van Van Ostaijen bij deze manifestatie was er volgens Burssens
11
en Floris Jespers de volgende lezing in omloop: overeengekomen was op een
11
bepaald teken te gaan fluiten en roepen, maar onderling hadden de vrienden
Mondelinge
weer afgesproken hun mond nog even te houden om Van Osstaijen er in te laten mededelingen.
lopen, met het gevolg dat hij op een gegeven moment met ijle, hoge stem in zijn
eentje ‘Weg met de kardinaal’ over het volle plein riep. De oorsprong van deze
legende - die wel weer typerend is voor het beeld van de zelfstandig optredende
‘betoger’, dat de vrienden van hem hadden - wordt duidelijk uit het ooggetuigeverslag
12
van Rob van Roosbroeck : ‘wanneer ik zo de lijst van de aanwezigen overzie (in
12
zoverre ook hier mijn geheugen wil medewerken) dan merk ik Osk. de Smedt In zijn brief van 22
januari 1967 aan Borgers.
van Vlaamse Kring en voorheen Vlaamse Bond; Leo de Smet - id. Vl. Bond en
Vlaamse Kring; Joris Cools - zonder lidmaatschap, maar oudleerling normaalschool;
G. Pijnenburg enz... en Pol van Ostaijen. De Pol was iets te voortvarend geweest:
wij zouden fluiten bij de zegening, tevens roepen: St. Lutgard, geef ons een Vlaamse
bisschop, en pamfletten uitwerpen... Maar de Pol floot te vroeg, derhalve moesten
wij ook beginnen, wat de politie - die lucht had - dadelijk op ons deed losstormen.
De Pol werd toen door een ‘stille’ benaderd, die hem zei: Kom, ik ben ook van uw
gedacht, geef mij uw papieren 't ‘is maar voor de frim’... Wat hij ons lustig vertelde...
Maar hij werd veroordeeld, evenals Cools.’
De vijf gearresteerden waren: Geert Pijnenburg, ‘letterkundige’, J.L. Verbert,
‘handelsreiziger’, G. Cools, ‘bureelbediende’, Van Ostaijen, ‘stadsbediende’ en Anna
M.W. Vets, ‘privaat onderwijzeres’, allen tussen de 20 en 25 jaar oud. Pijnenburg,
die onder de naam Geert Grub als schrijver bekend werd, kende Van Ostaijen op
dat moment niet, al had hij hem wel eens gezien.
Het Propagandakomiteit zorgde voor de verdediging van de geverbaliseerden en
droeg deze op aan de advocaten Mr. Henri de Ravenne en Mr. Emiel Wildiers. Voor
Anna Vets trad Mr. Aldefons Hendrickx als verdediger op. Vòòr het proces kwamen
Pijnenburg en Van Ostaijen bij Mr. Wildiers met hun verdedigers samen, waarbij
Van Ostaijen, volgens Pijnenburg, de advocaten ‘de juiste argumenten aan de hand
deed voor het pleidooi’, nl. dat
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er geen sprake was van belediging van een hoogwaardig priester in de uitoefening
van zijn ambt, aangezien op het ogenblik van de demonstratie Mercier zijn ambt
niet uitoefende, maar gewoon naar het lof onderweg was en ten tweede dat de
kardinaal als prins van de kerk en niet per se als priester beschouwd diende te
13
worden. Al noemt Van Ostaijen later in zijn artikel over De zaak Mercier de kardinaal
13
eenmaal de ‘prins-bisschop’, in wiens dienst de politie als lijfwacht optrad, hij
Ons Land, jg. 3 [5], nr.
38, 26 januari 1918.
herhaalt in dit stuk, waarin hij zich beperkt tot het politieoptreden, deze
argumenten niet. In de tenlastelegging kwam overigens de term ‘een hoogwaardig
priester’ ook niet voor.
Op 17 januari 1918 werden de vijf beschuldigden door de Correctionele rechtbank
te Antwerpen, waarvoor de substituut-procureur des Konings, Mr. De Schepper, als
aanklager optrad, veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden, een
geldboete van 26 fr. en 1/6 van de proceskosten, die in totaal 20 fr. beliepen, op
grond van de beschuldiging: ‘op 16 september 1917, allen door daden, woorden,
gebaarden [sic], zijne Eminentie Kardinaal Mercier, aartsbisschop van Mechelen,
in de uitoefening van zijn bediening te hebben gesmaad.’ Pijnenburg kreeg bovendien
nog een boete van 26 fr. en een tweede zesde deel van de proceskosten te betalen,
aangezien hij er ook nog schuldig aan bevonden werd ‘wetens te hebben
medegewerkt tot het uitgeven of verspreiden van druksels, waarbij de echte
aanwijzing van de naam en de woonstede des schrijvers of des drukkers niet was
vermeld.’ Alle veroordeelden tekenden beroep aan, waardoor ook de uitvoering van
het vonnis werd uitgesteld. Eerst op 28 maart 1919 - toen Van Ostaijen in Berlijn
woonde - bevestigde het Hof van Beroep te Brussel het vonnis.
26 januari 1918 publiceerde Van Ostaijen zijn laatste bijdrage aan Ons Land, het
reeds genoemde De zaak Mercier, met als ondertitel De houding van de Antwerpsche
politie en als ondertekening: Paul van Ostaijen, 4de betichte en veroordeelde der
‘Zaak Mercier’. Dit scherp en ironisch gestelde artikel - dat in zijn consequente
redeneertrant hier en daar iets van zijn latere grotesken heeft - begint met de
opmerking dat er in dit geval ‘twee goed afgeteekende, groep- subjektieve
meeningen’ tegenover elkaar staan. De eerste mening komt van de groep
‘flaminganten, die Zijne Eminentie, Kardinaal Monseigneur Mercier, primaat van
België, als een niet verdoken vijand van het Vlaamsche volk hebben herkend en, geef Cesar wat Cesar toekomt -, insgelijks erkend, wat alles overigens meer dan
tijd was.’ De tweede mening is die van een groep die uit twee ondergroeperingen
bestaat: enerzijds ‘de hysterieke flambeeuwdragers’ ofwel de franskiljons, anderzijds
‘de interlope boulevardsmenigte’, de ‘rastaquouères’, tezamen ‘precies niet het
beste deel van de natie’. De politie, die optrad als vertegenwoordiger van de
openbare macht, had hierbij echter objectief moeten blijven, maar zij gedroeg zich
als een lijfwacht van de kardinaal en was onmiddellijk partijdig. Het begon met het
verzoek aan de flaminganten om heen te gaan, welk verzoek niet tot de rest
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van het publiek werd gericht en evenmin tot de kardinaal en zijn kerkmeesters - ‘of
juister, tegen het kerkfabriek van St. Joris’ - die eveneens de verordening op de
samenscholingen van meer dan vijf personen overtraden en zich volkomen overbodig
op straat bevonden, aangezien de kardinaal zich net als de pastoor in de sakristie
had kunnen aankleden. Ook bij de tweede botsing was de politie partijdig door niet
in te grijpen toen een volksvrouw door de ‘rasta's en flambeeuwdragers’ in het nauw
werd gebracht. En ten slotte toonde zij zich partijdig bij het opstellen der
processen-verbaal met uitdrukkingen als: ‘Wij verzochten de leeuwkes te verdwijnen’,
‘de mannen van de leeuwkes’ e.d. - daarbij doelend op de aktivisten met het
leeuwenspeldje op hun revers - en met de herhaalde vermeldingen van de
‘oorverdovende sympathiebetuigingen aan het adres van Mercier, daar waar dit in
een bestuurlijk politieverslag niets te maken heeft.’
In de maanden, liggend tussen de anti-Mercier-betoging en Van Ostaijens artikel
hierover, spitste de toestand in Vlaanderen zich steeds verder toe. De Raad van
Vlaanderen had in zijn - door de Duitsers belangrijk verzwakte - proclamatie aan
het Vlaamse volk van 19 januari 1918 bekend gemaakt dat besloten was tot
Vlaanderens volledige zelfstandigheid en dat de Raad zich aan een ‘volksraadpleging’
zou onderwerpen die het volk de gelegenheid zou verschaffen ‘zijn wil nopens dit
besluit van de Raad uit te drukken.’ Deze ‘volksraadplegingen’ waren een
voorzichtige vervanging van werkelijke verkiezingen, waarmee de aktivisten geen
kans gemaakt zouden hebben. Ze werden georganiseerd door het Centraal Vlaamsch
Propaganda Komiteit en bestonden in volksvergaderingen waar sympathisanten
werden opgeroepen om bij acclamatie de candidatenlijsten voor de Raad van
Vlaanderen en de Gouwraden goed te keuren. Zo verkreeg men na intensieve
propaganda van 20 januari tot 4 maart 1918 ongeveer 50.000 stemmen, die dus
eigenlijk adhesiebetuigingen waren. Maar in verschillende plaatsen - ook in
Antwerpen - nam het verzet van de bevolking steeds meer toe en waren felle
anti-aktivistische betogingen ontstaan, zodat de Duitsers deze volksraadplegingen
begin maart plotseling afgelastten.
Bij de onlusten die op 3 februari 1918 in Antwerpen uitbraken, heeft de schrijver
en kunsthistoricus Ary Delen ook Paul van Ostaijen betrokken. Deze botsingen
tussen aktivisten en hun tegenstanders ontstonden na een ‘volksraadpleging’ in de
Beurs, waar Borms de zelfstandigheid van Vlaanderen had uitgeroepen. Op de Meir
werden de flaminganten door een grote menigte, waaronder ook Delen, uitgejouwd
en aangevallen. Picard vermeldt dat het er ‘in ieder geval warm’ toegegaan schijnt
te zijn en besluit: ‘Ongelukken zijn er niet geweest; de Antwerpse politie schijnt
14
verstandig te zijn opgetreden.’
14
Delen, die Van Ostaijen en vele van zijn vrienden reeds uit de tijd van de
Leo Picard,
Geschiedenis van de
Vlaamsche Bond kende en die ook met de gebroeders Jespers bevriend was,
Vlaamse en
Groot-Nederlandse
beweging, deel II,
Antwerpen, 1959, blz. 214.
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vervreemdde door zijn fel anti-aktivisme in de tweede helft van 1916 steeds meer
van de meesten uit deze kring. In een interview met G.H.'s-Gravesande, gepubliceerd
in het decembernummer 1933 van Den Gulden Winckel, verklaarde hij: ‘Verraden
en verklikt door eenige aktivisten, waaronder Raf Verhulst en ook, ja ook Paul van
Ostayen, werd ik in de gevangenis gestopt. Ik kwam er slechts uit, toen de Duitsche
revolutie een einde begon te maken aan den oorlog.’ In een brief van 3 april 1934
aan W.A. Kramers, redacteur van Den Gulden Winckel - bij welk blad Verhulst via
zijn advocaat Bob van Genechten een eis tot publikatie van een Verontschuldiging
had ingediend - preciseerde Delen zijn beschuldiging als volgt: ‘de Duitschers
begonnen mij in 1918 te vervolgen onmiddellijk nadat Verhulst in zijn blad Het
Vlaamsche Nieuws een artikel tegen mij had geschreven waarin hij mij aankloeg
als hebbende deelgenomen aan de anti-activistische relletjes van 3 Februari 1918.
15
Dit artikel is natuurlijk terug te vinden . Daags nadien werd ik op de Duitsche
15
Kommandantur geroepen en eenige dagen nadien werd ik aangehouden. [...]
In het Vlaamsche
Nieuws
van 1918 komt
Verhulst maakte het dossier waarvan de Duitschers zich tegen mij bedienden.
een
dergelijk
artikel van
Dit verklaarde in het openbaar Van Ostayen die in bijzijn van getuigen (beambten
Raf
Verhulst
niet
voor.
van de stedelijke administratie) de lijst opmaakte van degenen die aan gezegden
oproer van 1918 hadden deelgenomen, lijst waarop diezelfde getuigen mijn naam
lazen. Drie dagen voor mijn aanhouding verheugde dezelfde Van Ostayen zich
openlijk, en steeds in bijzijn van dezelfde getuigen, over het feit dat ik weldra in de
gevangenis zou worden gestopt. Zijn dat bewijzen? Voor mij wel. Maar ook voor
Hollandsche rechters?’ In een latere brief aan de Gentse Vooruit herhaalde Delen
zijn beschuldiging en voegde eraan toe dat Victor de Meyere, de onderoverste van
Van Ostaijen, deze erop had gewezen dat hij een ‘ploertenstreek’ ging uithalen en
16
toen ‘van de verklikker een slag in het gezicht’ kreeg . Verdere bijzonderheden in
deze laatste brief zijn, dat Van Ostaijen de volgende dag, dus 4 februari, de lijst 16Victor, die eveneens
van demonstranten zou hebben opgesteld en Delen bovenaan plaatste, die enige onder De Meyere werkte,
dagen later aangehouden en door een Duitse militaire rechtbank tot 3 maanden weet hier niets van. Wèl
werd veroordeeld, doch 4½ maand in de gevangenis bleef en toen, mede doordat heeft Van Ostaijen De
Meyere eens een
17
de Duitse revolutie was begonnen, vrij kwam .
vriendschappelijke klap
Raf Verhulst reageerde op het interview in Den Gulden Winckel - de
gegeven bij een literaire
uitbreidingen in de geciteerde brieven kende hij uiteraard niet - in Het Vlaamsche discussie, hetgeen,
18
Volk van 3 juni 1934. Hij wees hierbij de beschuldiging van Delen categorisch volgens Victor, mogelijk
van de hand en schreef over Van Ostaijen: ‘Paul van Ostaijen bezocht ons af en Delen tot diens
toe op de redaktie [van Het Vlaamsche Nieuws] en niet éénmaal is de naam van voorstelling van zaken
heeft gebracht. Ook was
Ary Delen over zijn lippen gekomen. Hij was een trotsche natuur, die alle
Van Ostaijen in een brief
verklikking van huis uit moest verfoeien.’
aan De Bock van eind
Delens verklaringen in de beschikbare bronnen - vooral over wie hem verraden
1919 (zie blz. 254)
zou hebben en over de duur van zijn gevangenschap - zijn met elkaar in
bijzonder gekant tegen De
Meyere, zij het n.a.v. een
uitspraak die deze eerst
na de oorlog heeft
gedaan.
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Gegevens verstrekt door
Louis Paul Boon.
18
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Een gerechtspleging, die
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lasteraars.
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tegenspraak. Uit de laatst geciteerde brief aan de Vooruit kan men opmaken dat hij
midden februari moet zijn aangehouden en eerst begin november - toen de Duitse
revolutie was begonnen - vrij kwam, wat neerkomt op 8 maanden, hoewel hij zelf
spreekt van 4½ maand. Bovendien waren - door de anti-aktivistische staking van
de Belgische rechterlijke macht - eerst bij decreet van 7 april 1918 overal Duitse
tribunalen ter vervanging ingesteld.
Nog meer wijken Delens brieven uit 1918 aan Jan van Nijlen, die toen in Apeldoorn
vertoefde, van zijn latere lezingen af. Op 23 augustus 1918 schreef hij: ‘Na 3½
maand in de ‘barrebitjes’ te hebben gezeten, ben ik eindelijk weer thuis.’ En in al
deze brieven worden noch Verhulst, noch Van Ostaijen als aanbrengers genoemd,
maar wel schrijft hij op 3 december 1918: ‘Sinds Maandag heb ik mijn dienst in het
Museum Plantin hervat. Denucé [J. Denucé, conservator van het museum
Plantin-Moretus, later stadsarchivaris van Antwerpen], die mijn grootste beschuldiger
was, en die feitelijk de oorzaak was dat ik 3½ maand doorbrengen moest ‘sur la
paille humide des cachots’, die mij naderhand uit het Museum wist weg te dringen,
zit er nog (in 't Museum nl.). Maar zijn dagen zijn geteld, geloof ik. Men gaat hier
van hoogerhand niet zacht met de heeren activisten om, en voor menschen als
Denucé, de Bom, Baekelmans, Melis e.a. ziet het er maar rot uit, hoor! Nu, ik heb
met hen geen medelijden! Zij hebben zich ook geen oogenblik om mij bekommerd,
toen ik in den nood was, ook Lode [Baekelmans] niet! En ze moeten het maar weten,
zij hebben het gezocht. (Pol de Mont is gaan loopen, en zit nu, schijnt het in Den
Haag; hebt ge hem reeds gezien?)’
Tot zover de beschikbare gegevens over Delens aanklacht, wiens gepubliceerde
herinneringen eveneens vermeld en onderzocht dienden te worden. En al maken
de beschuldigingen van Delen geen betrouwbare indruk, zij typeren wel de
gespannen atmosfeer die er, vooral in het laatste oorlogsjaar, tegen de aktivisten
was ontstaan.

13. Het dichtwerk uit 1917
Tijdens zijn grootste activiteit als journalist en essayist in de eerste helft van 1917
schreef Van Ostaijen weinig gedichten. Van 14-21 januari dateert Koffiehuis, het
1
enige gedicht uit de latere bundel Het sienjaal waarvan het handschrift bewaard is
gebleven. Deze tekst had hij op een aan hem gerichte en voor ‘voldaan’ getekende 1VW I, Verantwoording,
rekening van boekhandel Flandria te Antwerpen geschreven, welke rekening van blz. 271.
27 december 1916 betrekking had op de aankoop van ‘A. Zweig - Ritualmord’,
waarbij tevens een ‘vorige rekening’ werd vereffend en een bedrag voor ‘1 Music-Hall
gehad’ werd afgetrokken. Zijn aankoop van de joodse tragedie Ritualmord in Ungarn
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(1914, in 1920 opnieuw uitgegeven onder de titel Die Sendung Semaels) door Arnold
Zweig - die medewerker was aan verschillende expressionistische tijdschriften, zoals
Die Aktion, Pan en Die Weissen Blätter - viel juist in de tijd dat Van Ostaijen de
toneelrubriek voor Ons Land verzorgde.
Samen met Nieuwe liefde, het eerste ‘stadsgedicht’ uit 1916, werd Koffiehuis eveneens een evocatie van het stadsleven, zij het dan ook in de beslotenheid van
een café - gepubliceerd in het nummer van 15 juni 1917 van het tijdschrift Aula,
waarin ook, onmiddellijk hierbij aansluitend, de bespreking van Music-hall door Joris
van Tichelen was opgenomen.
Eerst in juni ontstond het volgende Vers over het geluk dat ‘nergens te plaatsen,
maar het wezen van de dingen zelf’ is, welk gedicht hij opdroeg aan zijn vriend bij
de Antwerpsche Courant en bij zijn omzwervingen door de stad, Peter Baeyens.
Daarna nam zijn poëtische produktiviteit weer sterk toe. De reeds genoemde
flamingantische gedichten Zaaitijd en Aan een moeder moeten in de zomer van
1917 geschreven zijn. Het ‘geval-Van der Meulen’, waarop Zaaitijd betrekking heeft,
speelde zich nl. in april af, drong even later in het bezette gebied door en op 22
september werd het gedicht gepubliceerd. Ruim een maand later, op 27 oktober,
verscheen Aan een moeder in Ons Land. Het is opvallend hoe juist in deze
flamingantische gedichten - evenals reeds in Golgotha van juni 1916 - de
familiebanden een rol spelen. Golgotha begint met de uitweiding over ‘wijlen mijn
broeder Pieter-Floris’, Zaaitijd met de regel: ‘Uit Limburg! Land van mijn moeder’,
waarop de derde strofe inzet met ‘Priester als mijn broer’ en Aan een moeder bevat
de regels over zijn andere broer aan de IJzer, ‘mijn broeder die nog in de kiel/ staat
van de loopgraven’. Het humanitair expressionisme kondigt zich het duidelijkst aan
in dit laatste gedicht, met aan de ene kant het schuldbesef tegenover de medemens
(‘Maar ik, wij, wij allen zijn de moordenaars van je zoon’-‘omdat ons de menselike
goedheid is ontvallen’-‘Wij hebben gelogen./‘Demokratie’: wij hebben bedrogen.’)
en het ‘geloof in het levende leven’, het ‘ontluikend begrijpen in ons geweten’ aan
de andere kant.
Op 22 augustus volgde het gedicht Stad en van 1 tot 15 september schreef hij
het Zomerregenlied, dat een half jaar later in De Goedendag van maart 1918
gepubliceerd werd. Uit Zomerregenlied, dat zowel een stadsgedicht als een landelijk
en ook een persoonlijk gedicht is, blijkt dat de benaming ‘stadsgedicht’ slechts op
een toevallig overwegend kenmerk berust en er beter van ‘dynamisch gedicht’
gesproken zou kunnen worden in de zin die Van Ostaijen daar zelf aan geeft in zijn
artikel De stad en het land uit de Kanttekeningen bij diverse onderwerpen, dat hij
in juni 1918 in De Goedendag zal publiceren en waarin ook van dit gedicht sprake
is: ‘De dinamiek is geschapen uit de noodzakelikheid een artistieke evenwaarde
van ons huidig geïntensiveerde en geëkstensiveerde leven te geven. In de stad
hebben wij ongetwijfeld een
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zuivere vorm van het intensieve leven. Doch het ekstensieve breidt zich uit over
stad en land, gaat over bergen tot aan de zee, kent de rust van het dorp en het
rumoer van de stad. De ekstensieve uitbreiding wordt in de literatuur door een soort
vogelvlucht weergegeven; men leze hier de eerste regels van mijne gedichten:
Nieuwe Liefde en Zaaitijd. Door dit ekstensiveren van ons leven, zal een dichter
tans b.v. een regen geven tevens in de stad en op het land. Wij leven immers op
een grotere oppervlakte, vaak in de stad en dorp, en wanneer wij ‘regen’ zeggen,
weten wij wat zulks in stad, wat op het land betekent; eksklusivisme[,] ons b.v. bij
het dinamiese dekor van de stad te bepalen, zou aldus een geweld tegenover het
dinamiese van onze geest zijn.’ In het tweede, persoonlijke deel van dit lied over
de loutering van de regen, die ook ‘opperste reiniging in mij’ is, komen elementen
voor van een mystiek die gericht is op eenwording met de buitenwereld en opheffing
van de grens tussen innerlijk en uiterlijk leven. Een ‘aardse’ mystiek, die ook de
zelfontlediging kent: ‘Ritmus van mijn Ik, opgelost in het alomvattende ritmus van
de elementen’ en eveneens de extase. Deze ligt hier in de bevrediging na de coïtus
- moderne variant van de ‘geestelijke bruiloft’, welk beeld ook reeds in Vers voorkwam
- van regen en aarde: ‘Denken dat zich een ogenblik vergenoegt te zijn/ de
gedachteloosheid van 't enige genieten.’
De liefde van en tot de aarde, het rijpen van de herinnering aan het kindergeluk
in de boomgaard, is het thema van De appel, geschreven op 10 oktober. Uit dezelfde
maand dateert het gedicht Koorts, dat Van Ostaijen opdroeg aan de dichter Paul
Verbruggen, die, na zijn debuut in De Beweging, in 1916 gedichten had gepubliceerd
in het feestnummer van De Goedendag en met wiens broer, Georges, Van Ostaijen
zijn laatste Atheneumjaar in de klas gezeten had. Ook in dit gedicht is weer sprake
van het ‘onbewust genieten’, ‘de onwezenlike tastbaarheid van het geluk [...] in de
aanwezigheid van het misterie-weten’, maar deze extase blijft onbereikbaar doordat
de koorts hem verhindert los te komen van het ‘goddeloos bewuste’, ‘de realiteit der
dingen’ en het ‘onbegrijpelike van dit zinloos zijn’.
Vanaf Nieuwe liefde van juni 1916 tot en met Koorts keert het thema van het geluk
en het genieten in de gedichten Vers, Zomerregenlied en De appel steeds terug.
Daarna komt het accent op het leed te liggen, echter niet als tegenstelling tot, doch
als persoonlijke voedingsbodem voor het geluk. In Poëzie uit de Kanttekeningen bij
diverse onderwerpen schrijft hij hierover: ‘Blijdschap vervult de dichter om het geluk
dat van buiten naar hem toe te stromen schijnt en dat hij gekwintessensieerd de
buitenwereld weergeven kan. Doch buiten dit geluk blijft hij voor zich zelf een raadsel,
want het eeuwige onvoldane jaagt hem voort. Hoe dichter hij de zin van hetgeen
buiten hem leeft te naderen beproeft, des te wonderbaarder komt het hem voor. Het
geluk overweldigt de dichter voortdurig, doch het leed van deze woeste levensjacht
is hem inhaerent. [...] Elk dichter is de[e]moedig, de oorzaak van deze

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

152
de[e]moed ligt in dit onbegrijpbare rond hem. Niet anders in liefde. Het geluk komt:
winden over zee. Doch het leed, zonder begin of einde, daarom zonder oorzaak of
doel, is steeds aanwezig. Het voedt ons en is de gezonde grond van ons leven.’
Een eerste voorbeeld van deze accentverschuiving is het ongedateerde Babel,
waarin de zonde als een louterende zelfkwelling niet tegenover, maar in dienst van
het Godsverlangen staat en het stadsleven de toegang tot het ‘werkelike leven’
vormt: ‘De zonde is de straat / die leidt naar een wit, maar ongedacht gelaat.’
Christelijke motieven, zoals de opstanding op ‘de derde dag’, komen ook in de
gedichten na Babel waarin van deze accentverschuiving sprake is, weer veelvuldiger
voor.
Nog lange tijd nadat Van Ostaijen de bundel Het sienjaal als een overwonnen
standpunt was gaan beschouwen, bleef het gedicht Babel hem dierbaar. Dat het
gedicht in 1917 geschreven werd, blijkt uit een brief aan Georg Muche van 9 januari
2
1920 , waar hij drie, voor zijn vriend in het Duits vertaalde gedichten bij insloot, die
2
hij van een jaartal voorzag. Over de situatie waarin Babel ontstond, schreef hij
Zie blz. 268 en 270.
3
later aan Peter Baeyens : ‘Je was er overigens bij als [ik] dit mijn beste gedicht
3
uit het Sienj. heb geschreven. Ik keek voortdurend naar Zazu's buik en benen.
In een brief van 22 mei
1920, zie blz. 293.
Keek omdat ik het kwaad wou bedrijven. Zondigen.’
Van 27 tot 30 oktober schreef Van Ostaijen het eerste van een reeks poëtische
schilders- en dichtersportretten, het vijfdelige gedicht Vincent van Gogh. Opvallend
is dat hij hierin Van Gogh niet alleen als schilder voorstelt, maar hem ook - evenals
4
negen maanden tevoren in zijn artikel Marten Melsen - de ‘profeet van Pâturages’
4
noemt, de nog niet tekenende en schilderende evangelist in het Borinagedorp
Ons Land, jg. 4, nr. 39,
28 januari 1917.
van eind 1878 dus, die hij uit diens brieven had leren kennen. Het versterkt de
indruk dat de literaire kennismaking met de figuur van Van Gogh aanvankelijk een
nog diepere indruk op hem gemaakt heeft dan diens oorspronkelijk werk dat hij
begin 1914 gezien en besproken had.
In dit gedicht herkent en waardeert hij bij Van Gogh zijn eigen levens- en
kunstopvattingen van die dagen. De expressionistische werkwijze treft hij reeds bij
Van Gogh, die hij in het begin een ‘diepbewogen dichter / die de zware dingen van
buiten licht schiep, / herschiep...’ noemt. Zo ook de achtergrond van deze werkwijze,
de opvatting nl. dat het innerlijk van de dichter, zijn leven, zijn geweten het centrum
is voor alle kunst, wat hij hier en ook in Het sienjaal met een bijbels beeld de ‘Jordaan
van ons geweten’ noemt. Van Gogh is voor hem de ‘herder die het onvruchtbre
gebeuren / van buiten, naar het grote centrum dreef, de oasis, de keure / van
frisheid... In ons zelve hebben wij de Jordaan’.
Over deze egocentrische opvatting, die hij ook in de politiek huldigde, schreef hij
enkele maanden later in Poëzie: ‘Voor de dichter is spil: zijn
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leven, wat daaruit groeit. ‘Zijn leven’, het spreekt misschien niet duidelik, spijts er
toch geen juister woord ligt en daarin juist het verschil tussen het egocentriese van
de dichter en het egoistiese van de bourgeois ligt.’ In Vincent van Gogh I heet het:
‘Het eigen zijn. Dat over alles te leggen. / Wordt eigen zijn van de omgeving.’ De
dichter als centrum van het kunstwerk is ‘meester en dienaar’ beiden. Enerzijds is
de kunst ‘de allesoverstelpende liefde / en de alomvattende’, waardoor het voorschrift
geldt: ‘Je zelf dood rekenen voor de wet, om de wet van je zelf te verbreden. /
Abstraksie van je zelf, want deze kosmiese liefde vult gans je zelf’. Anderzijds grijpt
de dichter in om ‘alles te vervormen, te martelen, te doden / tot schoonheid.’ In
Vincent van Gogh 2, met zijn visionaire derde strofe, spreekt hij over de
polyinterpretabiliteit als waarde van het kunstwerk: ‘Men zal dan van uw werk
houden,/ wanneer het beurtelings met de geslachten / bloem, steen of eik zal geweest
zijn.’
De laatste drie delen hebben als centraal thema het leed: ‘Het arme leed wanneer
het wordt ontzaggelik / in het dragen aller leed, / wordt scheppend leven weer.’ In
deel 4, dat de ondertitel De stem van Vincent draagt, keert het beeld van de
‘driedagestond’ terug en in het laatste deel dat van de gehele opstanding, waarbij
de kunst met Christus als Verlosser wordt geïdentificeerd en langs ‘de weg van het
leed’ tot ‘een hoogvlakte van geluk’ leidt. In het gehele gedicht Vincent van Gogh,
waaruit veel van Van Ostaijens theoretische opvattingen spreekt, komen geen
verwijzingen naar bepaalde werken van Van Gogh voor. Dit is wel enigszins het
geval bij het gedicht James Ensor, dat op 7 november geschreven werd. Hierin is
sprake van de maskers die Ensor schilderde en het tweemaal voorkomende ‘over
de baren gaat Kristus’ verwijst mogelijk naar Ensors doek Christus bedaart de storm.
Hoofdthema is echter het geobsedeerd zijn door de ‘tentaculaire stad’, een
aantrekking die spreekt uit regels als ‘Waarom kunnen wij niet aan de roep van deze
stad weerstaan? / Waarom willen wij niet?’ en ‘Als vreemde kluizenaars [...] dwalen
wij rond in de stad.’ Deze ‘Godstad die ons leidt tot zonde en berouw’ wekt de
‘aangrijpende angst van het Ik, / maar groter het verlangen’ en voert tot het rusteloos
zoeken - mèt Kristus - naar de essentie van de buitenwereld, de ‘stad in de
ongrijpbare verte opgebouwd’.
Van Ostaijens grootste ‘stadsgedicht’, Avondlied, schreef hij onmiddellijk na James
Ensor en wel van begin november tot 31 december 1917. Hij droeg het op ‘Aan mijn
vriend en weggenoot de schilder Floris Jespers’, die in deze tijd ook in de letterlijke
zin meer een, haast dagelijkse, ‘weggenoot’ van Van Ostaijen was dan zijn broer
5
Oscar Jespers, de beeldhouwer, die toen pas getrouwd en daardoor meer aan huis
5
gebonden was.
Op I april 1916 met Maria
Het Avondlied, waarvan het tweemaal voorkomende ‘tentaculaire grootstraat’ Théresia Augusta
Carpentier.
aansluit bij de woorden ‘tentaculaire stad’, waarmee James Ensor
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begint, is echter geen beschouwend gedicht zoals het voorgaande, maar een
evocatie van het stadsleven met al zijn facetten, gesynthetiseerd tot een ‘geweldige
fatum-simfonie’ van de vallende nacht. Deze synthese weet Van Ostaijen in zijn
stadsgedichten te realiseren, niet doordat hij ‘de natuurverschijnsels - zon, regen,
6
- zag [...] in het landschap van de stad’, zoals Muls opmerkt, maar door, omgekeerd,
het landschap van de stad te zien vanuit bepaalde natuurverschijnsels of situaties 6Jozef Muls, Paul van
als bindende factor: de beslotenheid in Koffiehuis, de zon en de windstilte in Stad, Ostayen en de stad,
Vlaamsche Arbeid, dl. 23,
de regen in Zomerregenlied, de avond in Avondlied en de wind in Februarie.
In het begin van Avondlied, als de invallende schemer en het opgestoken licht afl. 3-4, Brussel, 1928, blz.
131.
‘een nieuwe innerlikheid’ scheppen, roept deze beslotenheid het beeld van het
ouderhuis op: ‘Valt licht van de lamp, zo is er vreugde, genot om het alledaagse: /
klinkt niet zo blij een teekop op het ondertasje, als geiteklokjes in de bergen? / Hoe
warm is de stem van mijn moeder en alle herinnering.’ In het tweede deel van Van
7
Ostaijens herinneringen , De jongen, komt - evenals trouwens aan het slot van het
7
eerste deel, Het landhuis in het dorp - vrijwel dezelfde situatie voor: ‘Het werd
Paul van Ostaijen, Het
een avond die niet meer uit het geheugen kon gewist worden. Zij waren alleen. landhuis in het dorp en De
[...] Hij praatte over gewone dingen. Vond de tee goed. Sprak aan de hand van jongen, 's-Gravenhage,
het dagblad, dat zijn moeder ook gelezen had, over de gewoonste gebeurtenissen. 1971.
Cor voelde de rustige goedheid van deze gemeenschap hem doordringen. Waarom
was het niet altijd zó?’
Nadat het beeld in de uitgebreide eerste strofe ingeperkt is tot de ‘woonkamer, o
kultus van de nietige dingen’, volgt een korte strofe, de enige theoretiserende van
het gedicht, waarin de waardering van het kleine tot het voorschrift leidt: ‘De[e]moedig
zult gij zijn, dichter die ik denk, / klein gij zelf en rond u alles groot van leven.’ Voordat
het beeld voorgoed verschuift naar de straat, gaat het nog even langs een kantoor
waar de ‘sous-chef ziet in zijn brilglazen / hoe achter hem, bij 't aansteken, de groene
lichten even nijgen en dansen’. Eerst leeft de straat nog in de onzekerheid der
schemering, dan zet de symfonie der duisternis in, waarbij de ‘verscheiden
elementen’, die steeds in scherpe close-ups worden weergegeven, ‘naar de
simfoniese achtergrond gedreven’ en in de eenheid opgenomen worden.
In deze ‘aartssombere’ symfonie vindt alles zijn plaats, ook de humor en de satire,
van een soort dat in zijn latere grotesken dikwijls voorkomt, zoals nu eens een
scherpe opmerking terzijde: ‘de rijkgeworden vleeshouwer, maagdekeslijfbegeren,
/ betaalt met een souper, een strikkie en een hoedje, / zelfde sisteem als dat van
de beschavers onder de tropen: / immers jacht is jacht en de jacht is open’, dan
weer een ironiserende zelf-interruptie of een associatief woordenspel: ‘Een meid
heeft er zin in, - zin bij wijze van schrijven, - / immer dezelfde sirkel rond een
gaslantaarn te trekken: / zo rond als een louis... haar souteneur overigens heet ook
Louis.’
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Een vergelijking van het gedicht Music-hall met Avondlied toont ten slotte duidelijk
de verschuiving aan die er heeft plaats gehad door Van Ostaijens ontwikkeling van
unanimisme naar expressionisme. In Music-hall was er sprake van het passief
ervaren van een eenheid, waarin de dichter kon opgaan en de ‘ware wereld’ kon
buiten treden om ‘in illuzie's hogere regionen’ te wonen. In Avondlied wordt actief
een eenheid opgebouwd en als structurerend principe gehanteerd, waarin de stad
- het ‘abattoir van al de illuzies’ - op kan gaan en herschapen wordt.

14. Het dichtwerk uit 1918
Ook het eerste halfjaar van 1918 was in poëtisch opzicht een zeer vruchtbare tijd
voor Van Ostaijen. Op 16 februari schreef hij het gedicht Vreugde met de haast
programmatische beginregel: ‘Onder de gloedende zoen van mijn levenscheppende
vreugde ligt de stad’. Deze ‘vreugde om de vreugde’ is in zijn absoluutheid een
1
equivalent van het licht, waarover hij enkele maanden later in Eksklusivisme zou
schrijven: ‘‘Er is niets dan licht’, zegt Ensor. Buiten het licht is er inderdaad geen 1In Kanttekeningen bij
diverse onderwerpen, De
absolute poe[ë]tiese waarde in het leven. Ons vitalisme: licht rondom ons te
Goedendag, jg. 24, nr.
scheppen is onze liefde tot het licht; aldus geven wij ons.’ In deze extase ‘der
5-6, mei-juni 1918, blz. 50.
volle vreugde’ komt het beeld naar voren van wie hem het naast staan: zijn
moeder, de vriend en de geliefde. Over de eerste schrijft hij: ‘Mijn moeder heeft mij
tans bekeken met haar warmste ogen’, maar met het inniger worden van het contact
met de anderen, neemt in concreto de afstand tot hen toe: ‘nooit was de handdruk
van mijn vriend hechter als deze al is mijn vriend ook ver, / en nooit zoende mij zó
een geliefde als deze die ik niet ken.’
Het ongedateerde gedicht Februarie werd waarschijnlijk geschreven in februari
1918, daar het zich, vooral in het slot, zeer nauw bij de broederschapsgedachte van
Het sienjaal aansluit en daarbij eveneens ‘het glorielied van de Internationale’
2
vermeldt. Ook voor dit laatste der ‘stadsgedichten’ geldt Van Ostaijens uitspraak:
2
‘De ekstensieve uitbreiding wordt in de literatuur door een soort vogelvlucht
VW I, blz. 147.
3
weergegeven’ , want de wind van de stroom waait over de havenstad het land
3
in, over de dorpen, over de bergen en over de grenzen, al is het beeld van de
De stad en het land in
Kanttekeningen bij diverse
stad alleen uitgewerkt.
Het thema van het nog haast onmerkbare begin der lente in februari (‘Er is nog onderwerpen, De
niets tastbaar veranderd. Dat is juist het grote van het genot.’) keert meermalen Goedendag, jg. 24, nr.
5-6, mei-juni 1918, blz. 56.
4
terug in Van Ostaijens werk. Zo schrijft hij een jaar later in De jongen een gedeelte
4
dat haast een toelichting op Februarie genoemd kan worden en waarin ook het
Zie: Paul van Ostaijen,
5
Het
landhuis in het dorp
‘Veni Creator’ uit Vreugde gebruikt wordt, hetgeen de veronderstelling dat deze
en
De
jongen,
beide gedichten in dezelfde tijd ontstonden, nog versterkt: ‘Een dag echter, 's-Gravenhage,
1971.
gewoonlik in Februarie, - wordt alles door een
5
VW I, blz. 131, regel 9.
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verlangen zich van binnen naar buiten te verplaatsen gedragen. [...] De Lente is
nakend. In Februarie is er een dag waarop eenieder het nabijkomen voelt. Voelt
aan den lijve. Toch is het even koud als de vorige dag. [...] De fyziese gewaarwording
van iets dat geen[s]zins gedaante heeft. Eerst nadat de mens doordrongen is van
dit geloofde fyziese welbehagen, sublimeert de geest dit welbehagen tot geluk. [...]
De mens die zijn welbehagen tot het geluk verhief is beter als de mens die hij
daarvóór was. Komt deze mens van zijn vergeesteliking terug op de aarde, dan is
zijn gebaar ruimer. De ganse winter zat men nabij het vuur. Tans is het niet minder
koud als de vorige dagen. Maar vermeend welbehagen ging door de geest tot geluk:
Veni Creator. Zo draagt de mens zich, zonder oorzaak, door zijn schepping van
binnen naar buiten, van het vuur naar de straat, van geluksvervulde geest naar
fyziese blijheid, van contemplatie naar een nietige, maar kostbare uiting van algevoel.
Van kosmos naar aarde. Maar kosmos blijvend op de aarde. De grotere die zich
binnen de keinere beweegt. Want in Februarie is de mens in werkelikheid de grote
geest die de ganse aarde legt onder zijn snel jagend hart.’
6
En ook in De kudde van Claire keert het thema terug, o.a. in de regels: ‘In
6
februarie waait de wind van de zee en van de stroom over de havensteden het
VW III, blz. 158.
land toe.’
Op 15 maart begon hij te schrijven aan het lange gedicht Het sienjaal, dat hij
precies twee maanden later, op 15 mei, zou voltooien. In dezelfde tijd schreef hij
echter nog vier of vijf andere gedichten.
7
In de reeds genoemde brief aan Georg Muche dateerde hij zijn gedicht Else
Lasker-Schüler met het jaartal 1918. Het is waarschijnlijk dat dit vers uit dezelfde 7Van 9 januari 1920, zie
blz. 152.
tijd stamt als de twee andere poëtische portretten die hij in april 1918 schreef,
Marcel Schwob en Francis Jammes, met welke gedichten over bewonderde schrijvers
hij zijn in 1917 geschreven gedichten over de schilders Van Gogh en Ensor aanvulde.
Van de twee motto's die hij boven zijn gedicht Het sienjaal zou plaatsen, ontleende
8
hij het eerste, de beginstrofe van Ein Lied , aan het werk van Lasker-Schüler.
In het gedicht Else Lasker-Schüler zijn verschillende elementen uit haar poëzie 8Ook opgenomen in Kurt
9
verwerkt - het beeld van de sterren, de kleur blauw en de zelfbetiteling als prinses Pinthus,
Menschheitsdämmerung,
- en het geeft een duidelijke indruk van de betekenis die haar werk voor hem,
dat wil zeggen voor het ‘Ik’ van de dichter dat ‘centrum van de wereld’ is, gehad Hamburg, herdruk 1959,
blz. 148.
heeft. In het postuum gepubliceerde De literatuurkenner verder aan het woord
9
Zie: Walter Muschg, Von
10
uit Self-defence schreef Van Ostaijen over de invloed op zijn werk: ‘Wanneer
Trakl zu Brecht, München,
wij terugkeren tot het vroegere werk, zo verdeelt zich de invloed, voor wat de
[1961], blz. 138 en 143.
10
buitenlandse dichters betreft [...], hoofdzakelik onder Else Lasker-Schüler en
VW IV, blz. 367
Apollinaire. Maar de invloed van Apollinaire gaat dieper. Waarom? Ook dit gaat
u weer paradoks vinden: omdat het een formele invloed is.’
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Bij het tweede gedicht over een schrijver, Marcel Schwob, is het opvallend dat deze
naam hier voor het eerst - en ook voor het laatst - in het werk van Van Ostaijen
voorkomt. Hij plaatst zichzelf in dit gedicht als de leerling tegenover de meester, als
‘de boetende’ tegenover hem ‘die reeds gekruisigd werd’ en noemt Schwob ‘mijn
stille kruistochtkind’, wat een duidelijke toespeling is op diens La croisade des enfants
van 1896. In de reeks Der jüngste Tag, kleine bundels moderne poëzie en proza
die de uitgever Kurt Wolff van 1913 tot 1922 liet verschijnen, was als nr. 16 Der
Kinderkreuzzug, vertaald door Arthur Seiffhart, opgenomen. Van deze uitgave uit
1914 verscheen in 1917 een tweede druk - evenals trouwens van Die Gebete der
11
Demut door Francis Jammes , in de vertaling van Ernst Stadler, waarvan de eerste
11
druk als nr. 9 reeds in 1913 was uitgekomen. Het is niet uitgesloten dat Van
In het bewaard gebleven
deel van Van Ostaijens
Ostaijens kennismaking met Schwobs werk via deze Duitse uitgave heeft
bibliotheek komen van
plaatsgevonden.
Het derde en laatste van deze reeks gedichten over schrijvers was gewijd aan Jammes twee uitgaven
de reeds op de middelbare school door Van Ostaijen zeer bewonderde Francis voor, nl. De l'angelus de
l'aube à l'angelus du soir,
12
Jammes .
zesde druk, 1911 en
De twee andere gedichten die geschreven werden in de tijd dat hij ook aan
Feuilles dans le vent,
Het sienjaal werkte, zijn Het stille lied en Wiegeliedje voor de geliefde. Het eerste, 1913; van Schwob echter
dat gedateerd is 10 april 1918, begint met een strofe over de lente, die hij
geen. Zie bijlage 2 blz.
1098-1105.
associeert met Botticelli en de Japanse kunst. Daarna volgt een religieuze
12
verinnerlijking van de lenteroes tot een zich voorbereiden op de komst van ‘de
Zie blz. 38-39.
bruidegom van het Leven’, waarbij het leed en de deemoed weer een rol spelen.
Evenals in Het sienjaal - en ook in de gedichten over de Franse schrijvers Schwob
en Jammes - gebruikt hij vele christelijke symbolen en termen, zoals in dit geval:
Jezus, Lazarus, het ‘alles is volbracht’, de driedagen-dood, Hosannah, het hooglied
en bovenal de parabel van de wijze maagden, die na de twee inleidende strofen
aan het gehele verdere gedicht ten grondslag ligt.
Op 29 april schreef hij het Wiegeliedje voor de geliefde, dat verwantschap vertoont
13
met de liefdesgedichten van Else Lasker-Schüler.
Dit gedicht ontstond in de tijd dat Van Ostaijen liefde had opgevat voor Emmeke 13Zie: Paul Hadermann,
14
15
De kringen naar binnen,
Clément, een rijzige en zeer knappe vrouw, haast drie jaar ouder dan hij .
De dichterlijke wereld van
Emmeke was, toen ze reeds enige maanden een kind verwachtte, op 10 mei
1913 te Borgerhout getrouwd met de Antwerpenaar M.E. Willaert, die eveneens Paul van Ostaijen,
Antwerpen, 1965, blz.
bediende op het stadhuis was, maar niet tot de vriendenkring van Van Ostaijen
67-69.
behoorde. Het huwelijk verliep niet gelukkig en sedert 1917 leefde Emmeke
14
Firmin Mortier noemde
gescheiden van haar man en dochter. Ze had als verkoopster en mannequin bij haar ‘féline’ en ook ‘de
het modemagazijn De Lilas in Antwerpen gewerkt en woonde, in de tijd dat ze
luipaard’, dezelfde
Van Ostaijen leerde kennen, samen met een vriendin, Lucienne Schwartz. Beiden benaming die in
waren zeer gesteld op het uitgaansleven in de bezette stad, waarbij ze ook de
Wiegeliedje voor de
bezetters niet schuwden. Vooral
geliefde wordt gebruikt.
15

Emilie Theodora Maria
Clément werd op 10 maart
1893 te Borgerhout
geboren.
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In Floris Jespers' atelier in Oude God, augustus 1918.
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Emmeke's Franstalige vriendin was een bekende figuur, die Victor zich als nog
‘meer voyante’ dan Emmeke herinnert en met wie Van Ostaijen nooit goed heeft op
16
kunnen schieten. Van Ostaijen had Emmeke, volgens haar verklaring , eind 1917
16
17
Mondelinge
leren kennen, nadat hij haar bij een tramhalte had aangesproken en ging
mededelingen
uit
sindsdien regelmatig met haar om. Op 8 augustus 1918 gaf hij haar een foto van
1961-1967.
zichzelf, zittend in het atelier van Floris Jespers te Oude God, met een opdracht 17
Dit deed hij, volgens
waarvan het begin aan de tweede strofe van De appel doet denken:
‘Een kind houdt een appel in zijn handen en het geluk.
Is mijn geluk aan jou niet even eenvoudig mijn kind, mijn vrouw
minder is het dichter te zijn
dan dichter, o het
dichtst bij jou.’

Emmeke, in het Frans,
waarop zij met ‘zijde nie
beschoamd’ reageerde.

De verhouding tussen de minnaar en de dichter is een thema, dat hij in deze tijd
behandelt in zijn essay Poëzie, de tweede der Kanttekeningen bij diverse
18
onderwerpen en dat eveneens een rol speelt in zijn poëtisch hoofdwerk uit de lente
18
van 1918, Het sienjaal.
De Goedendag, jg. 24,
nr. 5-6, mei-juni 1918, blz.
Dit titelgedicht voor zijn tweede bundel geeft een samenvatting van zijn
50-52.
humanitair- en religieus-expressionistische levens- en kunstopvattingen in de
vorm van een mystiek leerdicht, gericht op de éénwording met de buiten-wereld en
vervuld van liefde voor ‘de ronde vruchtbare aarde’.
De overeenkomst èn de tegenstelling tussen de minnaar en de dichter was een
zijner concrete ervaringen van de later bij zichzelf geconstateerde spanning tussen
19
zijn ‘drang naar eenheid’ en ‘begeerte naar extremiteiten’ , welke spanning niet
19
alleen op dit punt, maar ook in verwante polariteiten - zoals innerlijkheid en
Zie: Paul van Ostaijen,
Het
landhuis in het dorp
uiterlijkheid, ik en buitenwereld, askese en wellust - zeer sterk in Het sienjaal
en
De
jongen,
naar voren komt. Bovendien blijkt uit de structuur van dit gedicht hoezeer, naast
20
's-Gravenhage,
1971.
de humanitair-expressionistische poëzie en die van Walt Whitman , ook het werk
20

Whitmans Leaves of
grass (eerste uitgave in
1855) werd in 1917 naar
de vermeerderde
herdrukken door Maurits
Wagenvoort in het
Nederlands vertaald en
door de Wereldbibliotheek
uitgegeven. De woorden
‘I make the signal’ uit het
slot van Salut au monde!
(welk gedicht echter niet
in Wagenvoorts vertaling
voorkomt) zijn mogelijk
van invloed geweest op de
titelkeuze voor Van
Ostaijens tweede bundel.
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van door hem bewonderde mystici, als Mechthild von Magdeburg , Meister Eckehart
21
en Jan van Ruusbroec, van invloed hierop was.
In het bewaard gebleven
Het eerste deel van dit leerdicht voor ‘wie zich geroepen voelt het Sienjaal te deel van Van Ostaijens
geven’, voor wie bereid is ‘om de geest Gods in zich te bevrijden, hem het tweede bibliotheek bevindt zich:
leven te schenken’ en die ‘zijn leven zal weten te omscheppen, tot het geestelike Mechthild von Magdeburg,
Das fliessende Licht der
kleed zal gesponnen zijn, / het wonder van het kleed zonder naad, / het kleed
Gottheit, Berlin, 1907, met
van het eigen begrijpen...’, eindigt met het voorschrift:
‘Wie Godsgeroepen is het sienjaal te geven,
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op het schutblad de
annotatie: ‘P. van Ostaijen
1918’. Zie bijlage 2, blz.
1102.
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hij vergare eerst de kracht veertig dagen in de woestijn
naar het aanschijn Gods in zich te zoeken.’

Als hem ‘de vrouwen de bloeiende beukelaar van hun lijf willen schenken’ en ‘hem
slechts rust is [...] het ademen van het gebroken lijf in de koele armen van haar die
niet bevredigd is’, dan ‘is de tijd der eerste handeling gekomen’. Hij zal dit alles
wegwerpen, ‘naakt zijn’ en niet als de rijke jongeling vast houden aan zijn
schijnrijkdom, maar de woestijn intrekken om in het ongebaande een eigen pad te
zoeken. Dan volgen drie ‘verzoekingen’. De eerste is het zich vastklampen aan het
vroegere godsbeeld, ‘de vreemde Meester’. De kluizenaar moet tabula rasa maken:
‘‘Zich offeren’ dit is de wet door dewelke de God in ons bevrijd wordt’. Als voorbeeld
van hen die zich offerden noemt hij, na Abraham en Christus, ‘de arme profeet van
Pâturages, mijn teergeliefde Vincent van Gogh’.
Op dit ‘zich offeren’ slaat ook het tweede motto dat hij boven Het sienjaal geplaatst
had: ‘Held ist wer sich opfert, nicht wer geopfert wird’. Het is ontleend aan de
voorvechter van het politiek-literaire aktivisme, Kurt Hiller, die in de jaren 1916, 1918
en 1919 de drie ‘Jahrbücher für geistige Politik’, Das Ziel, heeft uitgegeven.
Onder dit zich offeren verstaat hij het verwijderen van alles wat ‘de aandacht van
het Ik wil leiden’, opdat de kluizenaar weet ‘dat de wereld niet anders zijn kan dan
de ekspressie van zijn geest’.
De tweede verzoeking is die van de zinnelijkheid, de wulpsheid van ‘vrouwen die
als korenblonde dieren zijn’ en de verlokking van de stad, waar hij een aantal zeer
beeldende versregels over schrijft.
Na deze verzoeking van het genot komt als derde die van het schijngeluk, de
‘doodeenvoudige liefde’, het ‘zich geven zonder meer; uitleven zonder op het gebod
22
der talenten te letten’. In Poëzie vindt men dit motief terug, waar hij schrijft over
de zich tomeloos gevende liefde van de ‘heldinnen van het frans toneel’, die voor 22In Kanttekeningen bij
diverse onderwerpen, De
hem echter niet de werkelijke liefde, het ‘begrip liefde’, is, want: ‘Liefde zoekt
Goedendag, jg. 24, nr.
zodanig naar de volmaaktheid dat het elke handeling onder kontrool brengen
wil.’ Ditzelfde laat hij in zijn essay ook gelden voor de dichters: ‘Het werk van hen 5-6, mei-juni 1918, blz. 51.
die zich tomeloos geven, valt spoedig broze klei.’
‘Niet tot het geluk dat zich schijnt te bieden zal ik gaan en het nemen’ schrijft hij
verder in Het sienjaal, maar ‘ik moet in mij, uit mij het geluk eeuwig kunnen maken’,
zodat alles aan dit geluk deelachtig en in deze kosmiese liefde betrokken en
herschapen wordt. Dan volgt, als een humanitair-expressionistische geloofsbelijdenis,
weer een aantal - tegelijkertijd egocentrische en altruïstische - voorschriften: ‘Begrijpt
de anderen en eist voor hen op, zoals gij voor u eist wat u lief is.’ - ‘Zingt het glorielied
van de Internationale, doch doe dit niet in het ontkennen van eenieders ethos’
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-‘Oordeelt de Duitsers volgens hun ethos en de Fransen volgens het hunne’ - ‘Begrijpt
de jonge levenslust van Duitsland dat plaats zoekt onder de zon’ - ‘Deze twee
volkeren zult gij begrijpen, zoals gij zult zijn in twee steden: / eens voor de katedralen
neerzinkend en dan weer breed ademend in een nieuwe stad met lenige huizen; /
zoals gij zult begrijpen de stad en het dorp’. Uit dit begrip voor alles en allen ontstaat
23
het schuldbesef tegenover de oorlog, dat ook in Aan een moeder tot uitdrukking
23
kwam: ‘De anderen begrijpen, zo is de de[e]moed. / Daartegenover hebben wij
VW I, blz. 139, tweede
strofe.
gezondigd mens tegen mens, groep tegen groep.’
Na deze verzoekingen daagt ‘het verschiet van een weg in mijn leven’, de roeping
van de dichter zichzelf en de mensen te ‘verwijzen naar de heiligmakende Jordaan
24
van hun geweten’. Dit beeld van de Jordaan, dat ook reeds in Vincent van Gogh I
24
gebruikt werd, is het hoofdmotief aan het slot van Het sienjaal, waar het
VW I, blz. 98.
zevenmaal voorkomt.
Alleen langs de weg van dit eigen geweten wordt de buitenwereld tot werkelijkheid
en is communicatie mogelijk, via de ontindividualisering (‘me zelf verbannen uit wat
ik ben, opdat ik duizendmaal meer zou kunnen zijn’) en de identificatie (‘O boom te
zijn als ik een boom zie!’), want: ‘Wat buiten ons ligt is in de volstrektheid gans
onvatbaar; / al de dingen moeten wij de levende uitdrukking van goedheid geven,
van schoonheid schenken, / wij die zijn, in elke omwenteling, de wegwijzers naar
de werkelikheid.’
Dan volgen dithyrambische regels over de massale opmars naar het heiligmakende
25
water, welke extensie weer in vogelvluchttechniek wordt weergegeven en waarbij
25
een tweede maal in dit gedicht de naam van een kunstenaar genoemd wordt:
Zie De stad en het land
‘mijn vader Whitman’. In de laatste strofe keren nogmaals de broer en de moeder in Kanttekeningen bij
diverse onderwerpen, De
terug, waarbij de eerste ook de medemens kan zijn en de tweede van ‘mijn
Goedendag, jg. 24, nr.
moeder’, die gelukkig is om het geluk van haar zoon, wordt uitgebreid in de
5-6, mei-juni 1918 blz. 56.
slotregels tot: ‘De Moeder: fontein van vruchtbaarheid. / Wij hebben de Aarde
lief. De ronde, vruchtbare aarde.’ Nadat Van Ostaijen op 15 mei 1918 Het sienjaal
voltooid had, schreef hij drie dagen later het Lied voor mezelf, een lied van twijfel
en overgave, waarin hij zich afvraagt of zijn scheep gegane ‘blauwe ziel’ is uitgeleverd
aan de woeste ‘baren van Kristus’ of aan ‘de lokstem van de Loreley’. Dit gedicht
is het laatste dat hij, voor zover bekend, geschreven heeft vòòr zijn vertrek naar
Berlijn, zodat hij van eind mei tot eind oktober zijn dichterlijke werkzaamheden
voornamelijk beperkt moet hebben tot het samenstellen van zijn tweede bundel Het
sienjaal.
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Portrettekening van Van Ostaijen door Prosper de Troyer,1917-1918.
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Portrettekening van Van Ostaijen door Prosper de Troyer, 1918.
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15. Andere activiteiten in 1918 en laatste bijdrage aan De
Goedendag
Behalve de bijdragen die Van Ostaijen door zijn publicistisch werk en door zijn
deelneming aan de demonstratie tegen kardinaal Mercier aan de Vlaamse Beweging
had geleverd, heeft hij ook met adviezen enigermate meegewerkt aan het
ontwikkelingswerk in het kader van deze beweging. In 1916 was, voornamelijk op
initiatief van Dr. Marten Rudelsheim, een Volkshogeschool van het Algemeen
1
Nederlands Verbond te Antwerpen opgericht. Oscar de Smedt assisteerde
1
Rudelsheim als secretaris bij de praktische uitwerking van het programma voor
Mededelingen van Oskar
de Smedt in een brief van
het eerste cursusjaar en nam zelf ook enige van de voordrachten die in het
Atheneum gehouden werden, voor zijn rekening, met als onderwerp Der Bourgeois 31 oktober 1954 aan
van Werner Sombart. Op voorstel van De Smedt werd in 1918 een zeker bedrag Borgers.
uitgetrokken voor het aanleggen van een bibliotheek ten huize van Rudelsheim, die
een aantal werken van de jongere dichters en schrijvers, speciaal uit de
expressionistische beweging, zou omvatten ten behoeve van de cursussen. Samen
met Van Ostaijen stelde De Smedt enkele ‘wenslijstjes’ hiervoor op. Een drietal
bladen van een dergelijke lijst, opgesteld door Van Ostaijen en door hem op het
2
stadhuis getypt, is later in zijn bureaula teruggevonden. Hierop had hij een aantal
boeken vermeld onder de titel ‘Opstellen. (Estetiek, Etiek, filosofie, politiek, enz.)’, 2Zie bijlage 3, blz.
1106-1109.
waarbij hij aangaf welke werken tot het bezit van het Algemeen Nederlands
Verbond zouden moeten behoren en welke in zijn eigen bezit waren. Hieruit blijkt
dat op dat moment de volgende titels in zijn bibliotheek voorkwamen: Max Brod en
Felix Weltsch, Anschauung und Begriff, Grundzüge eines Systems der Begrifsbildung,
Leipzig, 1913; Hans Blüher, Die Intellektuellen und die Geistigen, Berlin-Tempelhof,
1916; Kurt Hiller, Das Ziel, Aufrufe zu tätigem Geist, München, 1916; Hermann Bahr,
Expressionismus, München, 1916; Martin Buber, Daniel, Gespräche von der
Verwirklichung, Leipzig, 1913; Albert Gleizes en Jean Metzinger, Du ‘cubism’, Paris,
1912; Gustave Coquiot, Cubistes, futuristes, passéistes, Paris, 1914; Roger Marx,
Maîtres d'aujourd'hui et d'autrefois, Paris, z.j.; Theodor Däubler, Der neue
Standpunkt, Dresden-Hellerau, 1916 en ten slotte Kandinsky en Franz Marc, Der
blaue Reiter, München, 1912.
Een groot aantal van de opgegeven schrijvers, waaronder ook een vijftal die over
de Duitse jeugdbeweging publiceerden, waren medewerkers aan Das Ziel (Max
Brod, Hans Blüher, Kurt Hiller, Ernst Joël, Eduard David, Hedwig Dohm, Gustav
Wyneken en Leonard Nelson) of werden in Van Ostaijens lijst vertegenwoordigd
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door boeken die ook in de literatuurlijst achter Bahrs Expressionismus vermeld
stonden (Fritz Burger, Martin Buber, Max Raphael, Gustave Coquiot, Dr. Wilhelm
Worringer, Kandinsky en Franz Marc). Van de overige twaalf door Van Ostaijen
genoemde auteurs hadden

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

3

Onder de achttien
illustraties die in deze
uitgave werden
opgenomen, bevindt zich
ook Chagalls schilderij Ich
und das Dorf, welke titel
grote overeenkomst
vertoont met die van de
tweede afdeling van de
bundel Het sienjaal, nl. Ik
en de stad. Gelijktijdig met
het verschijnen van Het
sienjaal werd in Das
Kunstblatt, jg. 2, nr. 1,
Potsdam-Berlin, oktober
1918, blz. 300, Ludwig
Meidners schilderij uit
1913, Ich und die Stadt,
gereproduceerd.
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er vier o.a. aan Die Weissen Blätter meegewerkt (Franz Blei, Gustav Landauer,
Theodor Däubler en Julius Meier-Gräfe).
In de herfst van 1918 waren, naar De Smedt zich herinnert, reeds een aantal
werken aangekocht, maar de bibliotheek is, na de aanhouding van Dr. Rudelsheim
in november 1918 en zijn dood in de gevangenis (1920), verloren gegaan.
Begin april 1918 veranderde Van Ostaijen van werkkring binnen de
gemeentedienst. Hij werd - op eigen verzoek, zoals uit de volgende dienstnota blijkt
- overgeplaatst van het stadhuis naar de Van Dijckkaai, waar hij samen met zijn
4
vriend César Rombout en onder leiding van een zekere Dr. Kalisch, een hoogleraar
4
5
Rombout, iets ouder dan
uit Kiel , de rekwisities moest controleren.

[Antwerpen, den 6n April 1918]
6

Mr Van Deuren, der Feestzaal , vraagt om gezondheidsredenen, zijne
verplaatsing;
hij zal naar het 2e Bureel overgaan om er M. Van Ostaijen te vervangen, die
eveneens zijne verplaatsing vraagt en die naar den dienst der rekwisities op de
Van Dijckkaai overgaat;
Mr. Brouette, noodhulp, thans bij den dienst der rekwisities op de Van Dijckkaai,
zal naar de Feestzaal M. Van Deuren gaan vervangen.
De secretaris,
H. Melis

Van Ostaijen en volgens
Victor de ‘enige die hard
werkte op het stadhuis’,
was het hoofd van de
rekwisitiedienst,
aanvankelijk voor het
Belgische leger, na de
bezetting voor het Duitse,
waarbij hij een Duits
officier naast zich kreeg.
5
Medegedeeld door
Victor.
6
Stedelijke feestzaal aan
de Meir te Antwerpen.

De achtergrond van dit verzoek om overplaatsing is niet duidelijk. Weliswaar herinnert
Victor zich dat Van Ostaijen 's morgens soms onwel was als hij op het stadhuis
kwam, wat werd toegeschreven aan de cocaïne die hij, samen met Peter Baeyens,
gebruikte. Het was ook Emmeke bekend dat Van Ostaijen in deze tijd veel cocaïne
7
gebruikte en de dichter Paul Verbruggen herinnerde zich eveneens, dat hij enkele
malen flauw was gevallen op het stadhuis. Maar of dit ooit tot moeilijkheden heeft 7Mondelinge mededeling
8
9
in 1956.
geleid, zoals Tralbaut meedeelt , of dat er, zoals Delen suggereert, toch een
8
conflict met zijn onmiddellijke chef, Victor de Meyere, zou zijn ontstaan, is noch
Mondelinge mededeling
in 1954.
Victor, noch De Smedt bekend.
9
Zie blz. 148.
In de tijd van zijn overplaatsing, toen Van Ostaijen Het sienjaal en nog een
zestal andere gedichten schreef, koesterde hij reeds het plan om voor de tweede
maal zijn dichtwerk te bundelen. Herman van den Reeck, onder wiens leiding het
tijdschrift De Goedendag, na een moeizame afwikkeling van de jaargang 1916-1917,
weer tot nieuw leven was gebracht, redigeerde van maart tot juli 1918 de 24ste
jaargang, die uit vier nummers en een dubbelnummer bestaat. Hij had van Van
Ostaijens plannen gehoord en nodigde
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hem uit, enkele verzen uit zijn bundel vooraf in De Goedendag te publiceren, waarbij
tegelijkertijd of in een volgend nummer de bundel zou worden aangekondigd.
Hiermee gaf Van den Reeck duidelijk te kennen de lijn te willen doortrekken,
waarover een recensent Doxa in De Eendracht van 25 mei 1918 had geschreven:
‘De ‘Goedendag’ scheen te willen worden, - of de nieuwe redaktie die lijn zal
doortrekken, valt nog te bezien - het in-letterkundig-opzicht leidend orgaan van een
groep jongeren, aan wier hoofd P. van Ostayen staat, en die we zullen noemen naar
hun geliefkoosd stokpaardje: Dynamiekers.’
Van Ostaijen antwoordde Van den Reeck, één dag voor hij het laatste gedicht
schreef dat in Het sienjaal zou worden opgenomen:

[Antwerpen, 17-5-'18.]
Waarde heer van de Reeck,
Ik [heb] uw brief wel ontvangen. Mij is het steeds een zeer groot genoegen
wanneer ik door welke arbeid ook ‘Goedendag’ een dienst kan bewijzen.
Ik zal echter waarschijnlik geen ‘stukjes’ uit mijn ‘bundeltje’ geven, zoals u vraagt
en insgelijks uitdrukt.
Liefst stuurde ik enige ‘aforismen’ over kunst en leven. U zelf kunt dan oordelen
in hoever deze geschikt zijn.
Ik verkies dit te geven daar mijn bundel toch binnenkort verschijnt en ik het
verkieslik vind in deze tijd van papierschaarste zoveel mogelik ‘nieuws’ te bieden.
Wat uw vriendelik aanbod voor aankondiging betreft, hebt u mijn beste dank.
Daarvan hoop ik zodra de bundel klaar is gebruik te maken.
met Hoogachting,
Paul van Ostaijen
P.S. Ik bezit geen nr 1-2 van Goedendag meer. Kunt u me zulks tegen betaling
bezorgen? Daar ik reeds meerdere jaargangen volledig heb, zou het me spijten
moest dit tans het geval niet meer zijn voor de huidige jaargang.
De ‘aforismen’ waar Van Ostaijen over spreekt, moest hij op dat moment nog gaan
schrijven of heeft hij bij nader inzien door iets anders vervangen. Want de
Kanttekeningen bij diverse onderwerpen, zoals zijn bijdrage aan het mei-juninummer
van De Goedendag zou gaan heten, werden bij de publikatie van de datering ‘26
Mei-5 Junie' 18’ voorzien en konden bovendien grotendeels geen aforismen meer
genoemd worden, maar eerder kleine essays.
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Het eerste en uitgebreidste van deze essays is het reeds enige malen geciteerde
Eksklusivisme, waarin Van Ostaijen weerlegt dat zijn dynamische dichtkunst een
exclusieve voorkeur voor moderne objecten zou hebben. ‘Ik ben er van overtuigd
dat wanneer eens mijn werk volledig zal zijn en wanneer men het dan met aandacht
zal willen lezen, dat de evolusie ongetwijfeld wel op een verdieping in de
onderwerpen zal wijzen, doch allerminst op een kentering van eksklusivisme tot
een mildere bedeling van al de voorwerpen in de stad zonder onderscheid naar
gelang van hunne moderne waarde te maken.’
Aan zijn gedicht Fietstocht uit Music-hall wijdt hij een groot deel van dit opstel,
waarin hij aantoont hoe de keus van zijn fiets als onderwerp voor zijn gedicht
volkomen natuurlijk en zonder enige pose was. Niet zijn Fietstocht, maar ‘de liriek
van een fietstocht niet [te] begrijpen’ is exclusivistisch.
Evenmin is er sprake van exclusivisme tegenover de stad. Zeker spelen facetten
van het moderne stadsleven, die voorheen uit de poëzie gebannen werden, in de
jonge dichtkunst een grote rol en is hieruit een nieuwe terminologie ontstaan. Maar
evenals hij in Fietstocht niet ‘bij [zijn] rijwiel bleef’, maar tot de ‘zuivere liriek’ overging,
heeft het stadsdecor voor hem alleen ‘de waarde van een goed herziene grammatiek,
doch het wonderbare, het frisse van een boom is daarin de bizondere taal van het
genie.’ En boven dit alles staat het wonder van het licht, zoals uit de reeds eerder
10
geciteerde regels van Eksklusivisme blijkt. Zijn conclusie over het behandelde
onderwerp luidt: ‘Eksklusivisme is gebrek aan instinkt. De waarde van een boom 10Zie blz. 155.
in de stad niet ontdekken kan nooit een kwestie van teorie zijn, enkel een
bedroevend gebrek aan instinkt. Ganse scharen dichters komen, zelden is daaronder
een rasdichter. Dat is de ganse zaak.’
In het tweede, eveneens reeds aangehaalde essay, Poëzie, vergelijkt hij de dichter
en de minnaar, waarbij ook de wil tot controle en de functie van het leed als
voedingsbodem van het leven ter sprake komen. Hij eindigt met twee citaten. Het
eerste is een passage uit Le portrait d'Ibsen (1913) van André Suarès over de
waarde van het leed voor het herkennen van liefde. Het tweede, over hetzelfde
thema, ontleent hij aan de roman Der Fremde (1909) van René Schickele, waarvan
hij vooral het parallellisme tussen de innerlijke handeling van het denken en de
uiterlijke van de beschreven wandeling in het vijfde hoofdstuk bewondert.
Het derde opstel handelt over Het eeuwige onvoldane als ‘negatieve oorzaak van
ons vitalisme, van ons kreatief vermogen’. Voor het eerst gebruikt hij hier een
muziekvoorbeeld, nl. de Faustsymfonie van Liszt en enkele regels verder noemt hij
terloops Chopin. Hij schrijft in dit stuk voornamelijk over de scepsis, ‘d.i. de kontrool
tegenover de buitenwereld’, die niet noodzakelijk tot cynisme hoeft te leiden, maar
ook het natuurlijk vertrekpunt van een gezond idealisme, d.w.z. ‘een idealisme uit
zelfbehoud’, kan zijn: ‘Ons
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idealisme gaat van de ‘idée première’ de skepsis uit.’ Als voorbeeld van een ‘eeuwig
onvoldane’ noemt hij Emile Zola, ‘een van de grote voorlopers van de ‘nieuwe tijd’’.
Over de noodzaak om ‘geesteslenig’ en zijn tijd vooruit te zijn, schrijft hij in Een
woord van Ibsen, waarbij hij weer Suarès' Le portrait d'Ibsen gebruikt. Dit boek van
Suarès - een figuur die ook door de vroege expressionisten gewaardeerd werd,
11
gezien zijn bijdragen aan tijdschriften als Der lose Vogel (1912-13), Neue Blätter
(1912-13), Die neue Kunst (1913-14), Die weissen Blätter en Summa (1917-18) 11Voor Franz Blei, de
redacteur van Der Lose
- heeft veel indruk op Van Ostaijen gemaakt, die het niet alleen in zijn
Kanttekeningen driemaal citeert, maar er ook het motto aan ontleent dat hij aan Vogel (in welk tijdschrift
zijn Liederen van het werkelike leven, de eerste der drie afdelingen van de bundel alle bijdragen anoniem
werden geplaatst) en later
Het sienjaal, laat voorafgaan.
van het tijdschrift Summa,
Hierna volgen vier kanttekeningen die in hun beknoptheid nog het meest het
had Van Ostaijen in deze
karakter van een aforisme nabij komen, Hoe of wat, Mens of literaat, Kunst en
tijd veel belangstelling,
Schilders. Hij begint met erop te wijzen dat de vraag wat belangrijker zou zijn,
waarvan ook het grote
hòe of wàt men in gedichten geeft, een schijnprobleem is, daar deze momenten aantal titels getuigt, dat hij
in de poëzie onscheidbaar zijn. In de tweede van deze reeks zegt Van Ostaijen van deze auteur voor de
van zichzelf dat hij - doordat hij zo vroeg begonnen is en nog de tijd heeft van
bibliotheek van het Alg.
Ned. Verbond te
koers te veranderen - misschien een voorbeeld kan worden van een modern,
afwijkend soort auteurs, nl. ‘zij die als literaat vertrokken zijn en als mens eindigen’. Antwerpen opgaf. Ook
Dit in tegenstelling tot de meesten die als mens beginnen en als literaat eindigen later sprak hij nog met
of als literaat beginnen èn eindigen. In Kunst citeert hij ten derden male ‘de grote bewondering over Blei
mens’ Suarès en uit Schilders blijkt dat beeldende kunstenaars zijn beste vrienden tegen A. Noeninckx te
Antwerpen, een vriend uit
zijn en niet de literaten, die hem ‘te kompleet... literaat’ zijn. Deze voorkeur houdt
De Hulstkamp.
hij, zo niet zijn gehele leven, dan toch in ieder geval tot zijn kennismaking met
Burssens en Du Perron in 1925.
De stad en het land is weer een uitgebreider opstel, dat een aanvulling geeft op
Eksklusivisme naar aanleiding van de reeds vermelde kroniek Over letterkunde in
De Eendracht van 25 mei 1918, waarin Doxa geschreven had dat de moderne mens,
dus ook de dynamische dichter, noodzakelijk een stadsmens zijn moet. Van Ostaijen
geeft toe dat ‘het stadsdekor een overwegende rol in de moderne liriek spelen zal’,
maar, voegt hij eraan toe, ‘voornamelik beogen wij een dinamiek van de geest’.
Nadat hij erop heeft gewezen dat de werkelijke dynamiek in de ontwikkeling van de
zelfstandige geest tegenover de gegevens van de zelfstandige buitenwereld ligt,
12
volgt de uiteenzetting die bij de bespreking van Zomerregenlied al geciteerd werd,
12
over de rol van de stad en het land in de moderne lyriek.
Zie blz. 150-151.
In het hierop volgende Flaubert geeft Van Ostaijen een moderne visie op deze
schrijver en constateert, aan de hand van Madame Bovary, dat deze ‘grootmeester
van het objektivisme’ ondanks zijn naturalistische werkwijze door de onafhankelijkheid
van zijn genie de subjectieve waarneming en interpre-
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tering niet kon onderdrukken, zodat de bourgeoisie van zijn tijd tegen diens
‘overdreven’ duidelijkheid in verzet kwam. Zo wordt b.v. monsieur Homais door
Flaubert onbarmhartig als een ‘spotsintese van het dorp’ voorgesteld en ‘martelt
het subject Flaubert zijn objekten’.
De laatste der kanttekeningen is getiteld De demokratiese idee en geeft een indruk
hoe Van Ostaijen - in aansluiting bij het Duits literair aktivisme - meer verband gaat
leggen tussen kunst en maatschappij. Het impressionisme is voor hem: ‘een schoon
ogenblik van schoon voelen en een toeval van gelukkig weergeven daarvan’ en
voldoet daarmee volkomen aan de bourgeoise kunstsmaak: ‘De kunst is de schone
zijde van het leven en daarmee punctum, zegt de bourgeois.’ Als voorbeelden somt
hij op: Monet, Renoir, Pissarro, Le Sidaner, Van Rysselberghe, Claus en Liebermann.
Wat het koloriet betreft, nadert het impressionisme met zijn liefde voor de felle kleur
het ‘demokratiese sentiment’ van het expressionisme, maar het ‘aristokratiseert’
deze liefde ‘door een interpreteren door gamma's en tonaliteiten’. Het expressionisme
echter gebruikt grote vlakken en een vaste koloristiek. ‘Een groot kleurvlak is even
naief als een volkslied, het heeft niets van het intellektualisme van de
impressionistiese gamma's.’

16. ‘Ekspressionimse in Vlaanderen’
Nadat Van Ostaijen op 5 juni de Kanttekeningen bij diverse onderwerpen had
voltooid, schreef hij nog in diezelfde maand zijn uitvoerigste studie over beeldende
1
kunst, Ekspressionisme in Vlaanderen , waarin hij de stof uit een groot deel van zijn
1
voorafgaande publikaties samenvatte, bewerkte en aanvulde tot een overzicht
Noch het bewaard
gebleven kladhandschrift,
van de toenmalige moderne schilder- en beeldhouwkunst in Vlaanderen tegen
noch de eerste publikatie
de achtergrond van de stand van zaken op dit gebied in Europa.
In het eerste deel vergelijkt hij uitvoerig de vrijwel gelijktijdig ontstane nieuwe in De Stroom is gedateerd.
Bij de herdruk van het
richtingen in de kunst (kubisme in Frankrijk, expressionisme in Duitsland en
artikel in de door Burssens
futurisme in Italië), die hij samenvat onder de term expressionisme, met het
verzorgde uitgave Krities
voorafgaande impressionisme. Hij begint met op te merken dat in Vlaanderen
proza II, Antwerpen,
tot aan de oorlog praktisch alleen nog maar het impressionisme doorgedrongen Utrecht [1931], blz. 5-60,
was en noemt daarbij de vooroorlogse tentoonstellingen die hij ten dele ook zelf werd het gedateerd ‘Junie
bezocht en besproken heeft. Vervolgens wijst hij, in een uitwerking van zijn
1918’.
2
‘kanttekening’ De demokratiese idee - waaruit hij ook citeert - op het bourgeoise
2
karakter van het impressionisme en op het zelfbedrog van de
Zie het slot van de vorige
paragraaf.
l'art-pour-l'art-formule, welke laatste hij ziet als ‘een hoog-op-zetten van de
esthetiek om het volslagen gemis aan ethiek te verbergen.’ Als bewijs uit de praktijk
voert hij aan: ‘Al de impressionistiese werken kunnen tot sieraad van een burgerlik
interieur dienen; geen vijf op
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honderd zouden, naar de geest, in een arbeiderswoning, in een schone zaal van
een arbeiderssyndikaat kunnen geplaatst worden.’ Ook het Engels artistiek socialisme
van W. Morris tot Walter Crane en werk als van R.N. Roland Holst en Eug. Laermans
past slechts in dit milieu door zijn onderwerp en beperkt zich tot een beeld van het
heden en het verleden, maar slaat ‘geen brug naar de onbegrensde toekomst’, zoals
het geestelijke, anti-materialistische expressionisme, dat zich creatief bij een
hernieuwde levensopvatting aansluit, evenals het politiek-filosofische en literaire
Duitse aktivisme. Het verschil tussen het impressionisme en het expressionisme
komt volgens Van Ostaijen hierop neer: het eerste geeft een objectieve uitdrukking
- die de bourgeois niet schokt - van zijn subjectieve, oppervlakkig-zintuigelijk
geanalyseerde indruk. Het expressionisme daarentegen geeft ‘de subjektieve
uitdrukking van een naar synthese doelende indruk.’
Dan volgt de beschrijving van het ontstaan der nieuwe richtingen met talrijke
elementen die reeds eerder door Van Ostaijen in zijn artikelen behandeld werden.
De eersten ‘die tegenover het bourgeoise impressionisme een breder socialisme
stelden, dat op gemeenschap naar de geest berusten zou’, waren Van Gogh en
Cézanne. Cézanne kwam hiertoe langs artistieke weg, bij Van Gogh ‘is de esthetiek
aan een algemeen ethiese opvatting ondergeschikt; deze dreef hem eerst als prediker
naar Pâturages, deed hem daarna als schilder niet enkel of vooreerst zijn artistieke
roeping ontdekken, wel zijn menselike.’ Het prevaleren van het menselijke boven
het artistieke en het ethische boven het esthetische wordt in dit artikel en ook in zijn
ander werk uit deze tijd - de Kanttekeningen en Het sienjaal b.v. - sterk
geaccentueerd en markeert het hoogtepunt van Van Ostaijens humanitair
expressionisme.
In zijn verdere ontwikkelingsschets van het expressionisme gaat hij niet, zoals in
het begin van 1917, van het overdrijven der essentiële eigenschappen en de ‘gebalde
synthese’ uit als eerste gemeenschappelijk kenmerk, maar van de theorie der
‘dubbele zelfstandigheid’ van de scheppende natuur naast de kunstenaar die uit
3
levensdrang creëert, welke theorie hij het eerst besprak in Over dynamiek uit april
3
1917.
Zie blz. 137.
Bij Van Gogh en Cézanne openbaarde zich deze ‘dubbele zelfstandigheid’ het
vroegst. Na een ‘chaos van richtingen en personaliteiten’ ontstaat omstreeks 1909
met Picasso en Braque het kubisme, waarvan de woordvoerders, Gleizes en
Metzinger, de autonomie van het kunstwerk tegenover de natuur formuleerden - en
4
weer citeert hij, als in zijn opstel over Het werk van Paul Joostens (9 september
4
1917), hun uitspraak: ‘Que le tableau n'imite rien et qu'il présente nûment sa
Zie blz. 141, noot 16.
raison d'être.’ Dan komt in Duitsland het expressionisme en wordt de leer der
5
dubbele zelfstandigheid gelanceerd in het manifest van Der blaue Reiter. Ook deze
5
passage citeert hij weer en hij vult deze aan met de theorie van Kandinsky dat
Zie blz. 137.
de ‘innere Notwendigkeit’ het hanteren van natuurlijke of geestelijke vormen moet
bepalen. ‘Om twee
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redenen kan de geestelike vorm op het schilderij aangebracht worden: 1e wanneer
hij een reeks natuurvormen syntheties samenvat, [...] b.v. de portretten van Matisse,
synthese van een typereeks, de landschappen en de stillevens van Cézanne, Dérain;
de dierschilderijen van Fr. Marc; de komposities van Friesz, Boccioni, Severini, enz.;
2e wanneer de geestelike vorm de ekspressie is van een lyriese emotie, dewelke
niet door een objektieve vorm weer te geven is, ofwel de weergave van een abstrakt
begrip; zo enerzijds de komposities van Kandinsky, Jacoba van Heemskerck,
Mondriaan, anderzijds ‘élasticité’ van Boccioni, het universeel dynamisme in het
werk van Soffici, Russolo.’
Ten slotte sluit ook het Italiaanse futurisme zich bij de twee andere stromingen
6
aan, al is dit meer systematisch, en daardoor beperkter. Uit hun manifest van 1910
6
acht Van Ostaijen vooral de punten 6, 7 en 9 interessant: ‘que le
Van Ostaijen citeert
complémentarisme inné est une nécessité absolue en peinture; que la sensation hieruit eerst een gedeelte,
dat afgedrukt staat in
universelle doit être donnée en peinture comme sensation dynamique; que le
7
mouvement et la lumière détruisent la matérialité des corps.’ Om het onderscheid Coquiots Cubistes,
futuristes, passéistes,
tussen de nieuwe richtingen en de voorafgaande kunst sedert de renaissance
Paris, 1914, blz. 83.
aan te geven, maakt Van Ostaijen in deze studie voor het eerst gebruik van de
7
Afgedrukt in Coquiots
termen fysio- en ideoplastiek, benamingen die vooral gangbaar waren geworden Cubistes enz., blz. 91. Van
8
na de voordracht van de fysioloog Max Verworn over Ideoplastische Kunst ,
Ostaijen laat in dit artikel
waartoe deze de kunst der primitieven, kinderen en expressionisten rekende.
over schilderkunst in punt
Vervolgens gaat Van Ostaijen in op de expressionistische techniek, de vorm en 6 de toevoeging weg:
‘comme le vers libre en
de kleur der vlakken, de begrippen ‘intensiteitspunt’ van het schilderij en
9
poésie et la polyphonie en
‘complementarisme’, waarbij hij zijn uitspraak in De demokratiese idee vrijwel
musique’ en schrijft bij
woordelijk herhaalt: ‘Een kleurvlak is eenvoudig als een volkslied’.
punt 7, in plaats van ‘que
Hij ziet het expressionisme in letterlijke zin als een ‘richting’, een op gang zijnde le dynamisme universel...’,
ontwikkeling: ‘Niet de lyriese ‘Improvisationen’ van Kandinsky of de komposities ‘que la sensation
van Mondriaan zullen vooreerst de norma van het ekspressionisme vormen, wel universelle...’.
8
de rationele ‘verdichting’ van de verhouding tussen impressie en ekspressie,
Max Verworn,
tussen objekt en subjekt, geest en materie, uiterlikheid en innerlikheid zoals dit
Ideoplastische Kunst, Ein
het geval zijn moet in het tijdperk van overgangskunst, dat ligt tussen het materiële Vortrag, Jena, 1914.
van het impressionisme en het abstrakt lyrisme van een mogelike toekomstkunst.’ 9Zie blz. 169.
Evenals in Over dynamiek wijst hij - ditmaal niet alleen gesteund door een citaat
uit Gleizes en Metzinger, maar bovendien door een aanhaling uit Kandinsky's Über
10
das Geistige in der Kunst - op de noodzaak van geleidelijkheid in de ontwikkeling.
Hieruit blijkt dat het contact met het publiek - mits zonder concessies - van groot 10Dit boek (München,
1912), waaruit hij het slot
belang voor hem is en hij heeft hier - ondanks het skepticisme dat hij in de
Kanttekeningen (Het eeuwige onvoldane) belijdt - in deze tijd nog optimistische van het tweede hoofdstuk
verwachtingen van: ‘Meer dan een vermoeden is het dat, wanneer de miljoenen citeert (blz. 17), was in het
bezit van Van Ostaijen, al
mensen die tans door het oorlogsbedrijf opgeslorpt zijn, weer
komt het op de ‘wenslijst’
voor het Alg. Ned.
Verbond (nog) niet voor.
Het exemplaar, met de
handtekening van Van
Ostaijen op het schutblad,
is thans in het bezit van A.
Noeninckx.
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voor het gewone leven zullen vrij komen, daar hun leven tijdens de oorlog zulke
intensieve en ekstensieve uitbreiding nam, [...] zij een macht voor die alomvattende
levensaanschouwing, waaruit het ekspressionisme als artistieke uiting geboren is,
worden zullen.’
Aan het slot van het eerste deel van Ekspressionisme in Vlaanderen constateert
hij dat de gelijktijdigheid in het op verscheidene punten ontstaan van deze nieuwe
richtingen wijst op een ‘algemeen-europese levensdrang’, wat hij van meer belang
acht dan dat er ‘tot hiertoe geen vaste theorie gegroeid’ is, want: ‘gezond is het
wanneer de theorie uit de praksis procedeert en niet omgekeerd.’
In het tweede deel van zijn opstel beschouwt Van Ostaijen het werk van Rik
Wouters, de gebroeders Jespers en Paul Joostens vanuit één gezichtshoek, nl. in
zijn verhouding tot het werk van James Ensor, om de lezer zover mogelijk in te
leiden in het gemeenschappelijke van de Vlaamse expressionisten.
Zoals Apollinaire over een periode van het ‘intuïtief kubisme’ spreekt, noemt Van
Ostaijen Ensor een intuïtief expressionist. In zijn artikel over Oscar en Floris Jespers
(Ons Land, 23 febr. 1917) had hij Ensor als ‘buitenstaander’ reeds tussen het vorige
en het huidige geslacht gesitueerd, wat hij in Over het werk van Oscar en Floris
Jespers (Vlaamsch Leven, 17 juni 1917) herhaalde en enigszins aanvulde door hem
met zijn doek De val der verdoemde (opstandige) engelen een voorloper van de
futuristen te noemen. Nu gaat hij echter veel uitvoeriger op Ensors betekenis in. Hij
noemt drie facetten waardoor Ensors werk meer vergeestelijkt, meer synthetisch is
dan dat van zijn Vlaamse tijdgenoten. In de eerste plaats door zijn begrip van de
kleur als zelfstandigheid: ‘Ensor gebruikt objekten; doch deze zijn daar om de kleur
te illustreren, niet de kleur om de objekten.’ Als voorbeeld noemt hij, behalve
stillevens en de Val der engelen, ook Kristus op de baren, welke titel niet geheel
juist is (Christus bedaart de storm), maar precies in deze vorm tweemaal in zijn
gedicht James Ensor gebruikt werd. In de tweede plaats noemt hij Ensors
vlak-interpretering in De lampist een voorvoelen van het kubisme, ook al is dit bij
hem een uitzondering. En in de derde plaats is er de fantastiek, zoals in zijn
schijnbaar starre maskers, van een starheid echter die ‘slechts om het sterke
antagonisme met een zeer doordachte innerlike dynamiek gewild is.’ Deze fantastiek
heeft een dubbele werking, nl. van het subject op het object en omgekeerd:
‘Fantastiek is het subjekt dat zich uiterlik in een verstarde realiteit manifesteert en
fantastiek is de pregnante subjektiviteit in iets buitengewoon formeels. Hoe sterker
de antithesen in beide gevallen, het formele van het subjekt en het pregnant
subjektieve van het objekt, des te machtiger de fantastiek. Zo Ensor, zo Poe.’
Samenvattend noemt hij Ensor een ‘voorbeeld aan de ‘denkende schilders’’, welke
11
term hij, zoals in zijn artikel over Paul Joostens in Ons Land van 24 maart 1917 ,
11
nogmaals verdedigend toelicht. Hij wijst hierbij vooral op
Zie blz. 134.
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diens ‘hogere ratio’, die enerzijds het mysterie aanvaardt, waarmee hij in strijd komt
met de burgerlijke rationalisten, doch anderzijds dit niet eerder doet dan dat hij zover
mogelijk tot aan de rand van het raadsel is doorgedrongen, wat hem onderscheidt
van de fetischistische irrationalisten met hun ‘cabotinsmetafysiek’ als De
Lautréamont, Maeterlinck, Rollinat en Saint-Pol-Roux. In dit opzicht vergelijkt hij
Ensor voor de tweede maal met Poe en noemt ook Hoffmann en Meyrink als
verwanten, wat een illustratie geeft van Van Ostaijens voorkeuren onder de schrijvers
van fantastische literatuur, die hij in Over dynamiek II (De Goedendag, mei-juni
1917) als voorloper van de nieuwe richting beschouwde.
Als ‘buitenstaander’ lokte Ensor het expressionisme niet uit, maar toch wil Van
Ostaijen ‘aan de poort van het ekspressionisme in Vlaanderen [...] in reusachtige
letters ‘James Ensor’ schrijven’, omdat hij als denkend schilder ‘alles omvatte’, zodat
hij een spiegel voor de jongeren was, die in hem een bevestiging van hun intuïtie
vonden, ieder in de richting van zijn eigen persoonlijkheid.
Eerst bespreekt Van Ostaijen de in 1916 overleden Rik Wouters, die ‘in volle
evolutie naar het ekspressionisme [...] ons onttrokken’ werd: ‘Dat Wouters zo
vroegtijdig de genade van het licht vond, zal wel, buiten de brabantse levenslust
om, aan Ensor toe te schrijven zijn. Zijn verering voor de oostendse meester was
groot. Daarna komt Cézanne, de voorloper van het franse Kubisme, in het leven
van Wouters.’ Door deze laatste ontdekte Wouters o.a. dat èn de vorm èn de kleur
de lichamen een inhoud en densiteit geven die ‘het vals perspektivistiese van de
fysioplastiek vervangen kan.’ Ook als beeldhouwer was Wouters op weg van
betekenis voor het expressionisme te worden door zijn begrip voor de constructieve
waarde van het licht. In zijn verhandeling over de verhouding van licht tot vlak neemt
Van Ostaijen de afbeelding van Manolo's Le torero in Coquiots Cubistes, futuristes,
passéistes als voorbeeld.
Daarna komt hij toe aan de bespreking van het werk zijner vrienden, de gebroeders
Jespers en Paul Joostens. In het geïsoleerde Vlaanderen moest de aansluiting bij
het expressionisme - en dit gold ook voor hem zelf - plaats vinden door herinneringen
aan vroeger gezien werk, door een nieuwe interpretering van het werk van Van
Gogh en Ensor, door kennismaking met buitenlandse kunst langs grafische,
fotografische en theoretische weg uit de boeken van ‘Gleizes en Metzinger,
Apollinaire, Worringer, Raf[ph]aël, Kandinsky, Marc, Daü[äu]bler, Walden,
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Wichmann[man]’ , en bovenal door de wederzijdse beïnvloeding der vrienden in
12
hun vele gesprekken. Maar ‘deze atelier-konferenties weer te geven ligt echter
Van deze namen komen
Worringer, Raphael,
grotendeels buiten het doel van dit opstel’ voegt Van Ostaijen eraan toe.
Däubler en Walden voor
Floris Jespers' erfdeel van James Ensor is zijn ‘bewustzijn dat het licht meer
het eerst in dit artikel voor.
belicht dan het in het doek gegeven objekt’, zijn gevoel voor ‘de waarde van
Op de lijst voor het Alg.
Ned. Verbond had Van
Ostaijen van Dr. Wilhelm
Worringer opgenomen:
Abstraktion und
Einfühlung, München,
1911 en Formprobleme
der Gothik; van Max
Raphael: Von Monet zu
Picasso, München, 1913;
Der neue Standpunkt van
Theodor Däubler stond
daarop als eigen bezit
aangegeven. Werk van de
Sturmredacteur Herwarth
Walden - van wie o.a. in
1917 Einblick in Kunst.
Expressionismus,
Futurismus, Kubismus,
was verschenen (dat hij
begin 1919 blijkt te
kennen, zie blz. 210) en
wiens Expressionismus.
Die Kunstwende in 1918
uitkwam - werd op
genoemde lijst nog niet
vermeld.
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het licht in abstracto.’
Bij Paul Joostens is er sprake van een meer ‘intuïtief dan doordacht begrijpen’,
waarop Van Ostaijen ook reeds in Vlaamsch Leven had gewezen. Zijn aansluiting
bij Ensor is gelegen in het feit dat zijn werk zich beweegt ‘tussen de twee zelfde
ekstremen als dat van de Meester: het raadselachtige van het gewone en het
doodgewoon raadselachtige. [...] En ook volgt hij het Ensorse getij van optimisme
en pessimisme’.
Oscar Jespers ten slotte heeft - evenals Wouters - de constructieve waarde van
het licht in Ensors De lampist gevonden en werkt met vlakken die het licht kwantitatief
concentreren. De eerder genoemde verwantschap met Van Gogh (Ons Land, 10
maart 1917) is hierop een aanvulling, want het kwalitatieve onderzoek naar het
primaire in het weergegeven object (als in De ziekenverpleger van Van Gogh) dient
aan de kwantitatieve lichtconcentrering vooraf te gaan.
Aan het slot van dit deel, als Van Ostaijen toelicht waarom hij aan het vergelijken
van ieder der Vlaamse expressionisten met Ensor de voorkeur geeft boven een
‘ontwikkelingstheoretiese beschouwing’, spreekt hij - evenals in zijn artikel over
Joostens (Ons Land, 21 april 1917) - weer over het belang van een ‘psychologiese
benadering’. Hij voegt hier echter direct aan toe: ‘doch dan wel te verstaan een
objektieve benadering, die tot aan de verste grenszone van ons begrijpen van de
kunstenaar doordringt en niet een subjektieve psychologie die aan de kunstenaar
een bepaald willen impliceert en die nagaat in hoever dan deze kunstenaar in zijn
schepping dit willen dat gewoonlik het zijne niet is, gerealiseerd heeft.’ Hieruit kan
men opmaken dat het Van Ostaijen om het fenomenologisch begrijpen van de
kunstenaar te doen is. Uit een eerdere opmerking blijkt dat hij het werk wil benaderen
13
vanuit de aldus begrepen kunstenaar en niet omgekeerd: ‘Wilhelm Hausenstein
13
beschouwt Ensor kunsthistories en subjektief. Hij procedeert van de werken uit
Uit wiens artikel Ensor
in Das Kunstblatt, jg. 2, nr.
naar Ensor; d.i. van hem, de toeschouwer, door de werken naar Ensor. Wij
1, Potsdam-Berlin, januari
daarentegen beproefden van Ensor uit naar de werken te gaan.’ Maar om het
werk vanuit de kunstenaar te kunnen benaderen, moet men de kunstenaar leren 1918, blz. 11-23, hij
geciteerd had.
kennen. Dit moet ‘objectief’ gebeuren - wat weer wil zeggen: aan de hand van
de objectieve gegevens, nl. het werk. Ook zijn opmerking dat hij de affiniteit van zijn
vrienden tot Ensor niet wil staven met wat hem daarvan uit persoonlijke gesprekken
bekend is, wijst in die richting: ‘Ons ligt het voor de hand dat wij deze innerlike
verwantschap, deze ‘Einfühlung’ in het Ensorse transcendente met episodiese
bevindingen uit de door ons van zo dichtbij gevolgde ontwikkeling zouden kunnen
versterken. Doch wij hielden ons uitsluitend bij het werk omdat ten slotte dit
anekdotiese materiaal geen voldoende bewijsvoering is.’
De eindindruk is dat voor Van Ostaijen op dat moment kunstwerk en kunstenaar
- in de betekenis van de mens voor zover hij in het kunstwerk her-
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kenbaar is - niet te scheiden zijn, m.a.w. dat het werk voor hem het centrale punt
vormt, maar niet als een statisch resultaat, doch als een creatief proces, wat een
identificatie met de kunstenaar mogelijk maakt. Zo noemt hij ook als tweede
mogelijkheid om expressionistische kunst te begrijpen: ‘een onderzoek te doen naar
de innerlike noodwendigheid van de aangebrachte vormen en kleuren, wat op de
aanpassing van de toeschouwer aan het wezen van het scheppende subjekt
neerkomt.’
In het laatste deel van Ekspressionisme in Vlaanderen behandelt Van Ostaijen
het werk van zijn drie vrienden afzonderlijk. Bij de bespreking van Oscar Jespers
gaat hij weer uit van een theoretische beschouwing - ditmaal over het wezen en de
huidige situatie van de beeldhouwkunst - en komt eerst daarna tot het werk en de
ontwikkeling daarin: ‘Deze wijze kwam ons vruchtbaarder voor dan een gedetailleerd
onderzoek van voorafaan naar de eigenschappen en de ontwikkeling van de beelden
en van beeld tot beeld, met het gevaar daaraan verbonden in een zeer spekulatief
betrachten te vervallen. Nu komen wij onmiddellik tegenover de kunstenaar-mens
O. Jespers te staan, gelijk hij tans ongetwijfeld is; de waarheid en geen perifrase
van de waarheid. Nu wij niet van zijn verleden uit naar de huidige Jespers zijn
opgegroeid, mogen wij van de huidige Jespers uit even zijne ontwikkeling betrachten.’
Voor Van Ostaijen is het wezen van de beeldhouwkunst: de zelfstandige
monumentaliteit. Deze monumentaliteit heeft niets met een bepaalde afmeting of
een noodzakelijk samengaan met de bouwkunst te maken, maar is een ‘psychiese
monumentaliteit’, die objectief bestaat in ‘het onder-bewuste uitbeelden van het
ethos naar zijn kerngedachte’ en subjectief in het scheppen van oorspronkelijke,
niet tevoren reeds gebruikte middelen daartoe. De kerngedachte is voor hem op
dat moment: verinnerlijking en vereenvoudiging, zodat moderne kunst moet zijn:
‘een uitbeelding naar de grootst mogelike éenheid van de ekstensieve (aktie die wij
door vereenvoudiging verstaan) en intensieve (verinnerliking) uitbreiding van ons
leven’, een formulering die overeenkomst vertoont met zijn eerdere opmerking over
14
dynamiek in De stad en het land.
Ook voor Van Ostaijens literaire standpunt zijn enkele voorbeelden die hij geeft, 14Zie blz. 150-151.
van belang. Als hij constateert dat de beide eigenschappen, verinnerlijking en
vereenvoudiging, eerst afzonderlijk hun aanhangers hebben gekend, merkt hij op:
‘Verinnerliking zijn b.v. ook de Jung-Wiener-dichters, doch daar he[u]n de eenvoud
ontbreekt zijn zij voor onze tijd waardeloos.’ En bij zijn aankondiging: ‘Nu komt het
tijdstip der organisatie’, nl. van de harmonische verbinding der twee eigenschappen,
wijst hij erop dat deze verbinding reeds ‘van Whitman tot Tagore’ gegroeid is.
Zijn bespreking van Oscar Jespers' ontwikkeling begint hij met de opmerking dat
deze van het begin af vijandig stond tegenover ‘de esthetiese
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trucs’ en ‘het analyties gepier’ en gekozen had voor ‘de kunst als levensilluzie’, ‘dit
15
levenskrachtig illuzionisme van de ‘blijde wereld’ ’ tegenover de ‘schijnkunst en
15
kunstmatigheid’, zoals hij de tegenstelling eerder geformuleerd had. Deze
Toespeling op Frederik
van Eedens brochure De
formulering van kunst als levensillusie, waar hij verder niet op ingaat, herhaalt
hij in de samenvattende zin: ‘Hij stond vijandig tegenover een aanschouwing die blijde wereld, Reden over
de waarde van het levensilluzionisme ontkende en zich verloor in een spekulatieve mensch en maatschappij,
esthetiek.’ Hierdoor schaarde Jespers zich naast kunstenaars die hun tijd vooruit Amsterdam, 1903.
waren en weer volgen dan reeds eerder genoemde namen, waaronder ook drie
schrijvers: ‘Flaubert, Zola, Dostoiewski, v. Gogh, Ensor, Cézanne.’
De aarzeling die Van Ostaijen tegenover het beeld De fluwelen mantel voelt - ook
reeds uitgesproken in Ons Land van 10 maart 1917 - geeft hij weer in een passage
die ook voor zijn eigen verhouding tot de stad tekenend is: ‘Het beeld zonder daarvan
ook de minste aanduiding te geven, suggereert het milieu der levende grootstad.
En van deze grootstad geeft hij het gans gemoedelik losse, het eroties niet geweldige,
maar toch gans op deze niet geweldige erotiek geconcentreerde leven. Jespers
begrijpt dit alles nog volgens het juiste evenwicht: de grootstad een charme voor
de kunstenaar door dewelke hij zich kan laten meevoeren en, meegevoerd, toch
niet onder gaan. Maar onbewust dreigt er in dit werk toch een gevaar: dat de charme
zich zou uitbreiden en het overweldigende niet geweldige van de grootstad de
rationele ver-dichting van die oppervlakkigheid van de grootstad in de diepte van
de kunstenaar-mens juist kwetsen zou en dat deze wonde de kerngezondheid van
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de kunstenaar zou kunnen ondermijnen, hem louter van behaagzucht en van een
16
uiterlike-esthetiek zou laten leven.’
Bij het beeld De man met de trui brengt Van Ostaijen de vervanging ter sprake
van de klassieke ‘fysieke schoonheid’ door de schoonheid die ‘ligt in de naakte
waarheid van de tastbare menselikheid in de mens’. Hij citeert hierbij, zonder
bronvermelding, uit zijn artikel Over dynamiek 1 en maakt verder een opmerking
waaruit zijn mening over de graficus Félicien Rops, de uitbeelder van de
demi-monde, en Charles Baudelaire blijkt: ‘Onze tijd heeft het voedsel van een
nieuwe schoonheid nodig. Een nieuwe Herakles van Praxiteles zou als uitbeelding
van onze tijd waardeloos zijn. En ook de reaktie daarop, het principieel schoon
menen van het lelike als de dekadentiekunst van Rops en Baudelaire dit deed,
geeft geen uitweg.’
Het uitgangspunt bij de bespreking van Floris Jespers' en Paul Joostens' werk
is het contrast tussen deze twee figuren, waar hij in Ons Land van 21 april 1917
al enige en in Vlaamsch Leven van 9 september 1917 reeds meer aandacht aan
besteed had, maar dat hij nu uitvoerig toelicht. Hij stelt de realiteitszin van Jespers
tegenover de godsdienstige aard van Joostens; de langzame, maar zekere,
ontwikkeling naar het expressionisme van Jespers tegenover het van het begin
af reeds principieel voor het expressionisme ge-

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

16

Vergelijk hiermee ook de
verhouding van Claire tot
de grote stad in het
verhaal De kudde van
Claire of de maagdelike
bommelaarster (VW III,
blz. 146-165), zoals die
o.a. blijkt uit: ‘Haar
omgeving was geen
verleiding. Het was een
precies afgemeten genot.
Zij was rationeel
idealisties: zij verwierp het
genot niet uit princiep,
maar maakte van dit genot
evenmin een ideaal. [...] In
een dol begeren van de
buitenwereld als dusdanig,
zonder daarin haar ganse
wezen om te zetten,
strekte zich de deugd van
Claire uit.’ (VW III, blz.
155). En ook uit: ‘Zij was
kernrein idealisties. Over
de stad legde zij haar
idealisme. Over alle
details van de stad.
Details die op zich zelf
geen betekenis hadden;
echter stenen waren in
een gebouw: synthese,
stadsleven.’ (VW III, blz.
153).
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wonnen zijn van Joostens; het heldere koloriet met de overheersing van rood en
groen bij Jespers tegenover de donkere tonen en de voorliefde voor geel en blauw
bij Joostens. ‘Maar dat twee naar hun psychiese eigenschappen zo grondverscheiden
kunstenaars voeling vonden in de ekspressionistiese beweging, wijst andermaal
daarop hoe deze beweging het gevolg is van de noden van onze tijd; hoe het
ekspressionisme geboren is uit een éenheidsnoodzakelikheid tussen kunst en leven.’
Iets van zijn persoonlijke omgang met deze schilders klinkt door in de karakteristiek
die hij van hen geeft als hij over hun wederzijdse beïnvloeding spreekt: Joostens,
‘die soms in het euvel van de libertijnse bohême valt’, leert tucht van Jespers; deze
laatste, ‘die meer naar het ekstreem van de bourgeois overhelt’, leert van Joostens
de verbeelding als een realiteit waarderen. Eveneens is de ‘woordvoerder die ons
17
de theorie voorhield’ nog even hoorbaar in zijn vermanende woorden aan het adres
17
van Floris Jespers: ‘Ekspressionisties blijft echter de enige grote fout het
Term van Joostens in
Paul van Ostayen
vasthouden aan een bedriegend perspektivisme.’
herdacht, Vlaamsche
Bij de bespreking van hun verschillende werken behandelt Van Ostaijen ook
18
Arbeid, dl. 23, afl. 3-4,
een portrettekening die Jespers van hem zelf gemaakt heeft en geeft hij ten
Brussel, 1928, blz. 168.
slotte de meeste aandacht - tot een voor hem ongebruikelijke weergave van de
18
Deze tekening is niet
voorstelling op het doek toe - aan de Russische madonna van Joostens en de
teruggevonden. Het is Maîtresse van Jespers.
gezien de beschrijving
Het artikel wordt afgesloten door een Nota, waarin hij verklaart onder
hiervan (zie VW IV, blz.
expressionisme de ideoplastiek te verstaan en in deze term het kubisme, futurisme 60) - onwaarschijnlijk dat
en expressionisme te hebben samengevat, zonder hiermee een voorkeur voor
Van Ostaijen doelt op het
dit laatste uit te willen spreken. Voorts weerlegt hij het verwijt van het tijdschrift
frontispice, dat Jespers
Die Aktion dat het expressionisme ‘weer in een loutere esthetiek inzakken’ zou: voor Het sienjaal tekende.
‘Wij hoeven slechts op het werk van Klee, van Archipenko, doch voornamelik van
Marc of van Chagall te wijzen om bij de ekspressionisten op het ondergeschikte
van het speciaal esthetiese aan het algemeen ethiese te wijzen. Moest men het
ekspressionisme een noodzakelike doodloper door zijn begrensdheid binnen de
esthetiek heten, dan zou dit enkel getuigenis van kortzichtigheid zijn.’
Merkwaardig zijn de afwijkingen die de Nota in het bewaard gebleven
kladhandschrift van Ekspressionisme in Vlaanderen vertoont, waaruit blijkt dat de
polemiek met Die Aktion oorspronkelijk concreter en agressiever was gesteld. In de
eerste plaats sprak hij daarin niet van ‘het tijdschrift’ Die Aktion, maar van ‘het niet
bizonder hoog aangeschreven tijdschrift’. En in plaats van de hierboven geciteerde
slotzin van zijn artikel schreef hij oorspronkelijk: ‘Wil echter ‘die Aktion’ moraliseren
dat de kunstenaars hun esthetiek zó te schikken hebben dat deze aan de ethiek
esthetiese ondergeschiktheid onmiddellik door de onderwerpen spreekt, zoals dit
in ‘de Veehandelaar’ van Chagall het geval is, dan zou zulke opvatting enkel [?
moei-
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Door Floris Jespers getekend portret van Van Ostaijen, als frontispice in de luxeeditie van
‘Het sienjaal’ opgenomen.
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lijk leesbaar] op een kortzichtigheid van de kritikus duiden, die daardoor b.v. zou
bewijzen de met Walt Withmann [Whitman] gelijke levensdrang in een ‘Stilleven’
van v. Gogh niet te kunnen ontdekken. In zake kunst houdt Franz Pfemfert overigens
te veel aan een begrensde, bijna marxistiese sociaal-democratie vast.
In zake het ekspressionisten-konflikt ‘der Sturm-die Aktion’ kiezen wij geen partij
en wij hebben eenzelfde eerbied [voor] Sternheim, door ‘die Aktion’ vooropgezet
en Herwarth Walden, de leider van ‘der Sturm’. Waar echter ‘die Aktion’ het
ekspressionisme een noodzakelike doodloper door zijn begrensdheid binnen de
esthetiek heten [heet], kunnen wij dit enkel als een kortzichtigheid bestempelen.’
Over de linksradicale Franz Pfemfert, die zijn in 1911 opgericht politiekliterair
tijdschrift Die Aktion in 1914 slechts voortzetten kon door het politieke aspect daarvan
19
op de achtergrond te houden, schreef Paul Raabe : ‘Ihm stand Werfel näher als
19
Stramm, er liebte das Engagement und nicht die reine Kunst.’ Deze voorkeur
Ich schneide die Zeit
gold voor hem natuurlijk evenzeer in de plastische kunst als in de literatuur, die aus, Expressionismus und
ook in Die Aktion tijdens de oorlog ten nauwste verbonden waren. ‘Für Pfemfert Politik in Franz Pfemferts
rückte so die Dichtung immer mehr in den Dienst der Politik’ en na de oorlog trok ‘Aktion’ 1911-1918,
herausgegeben von Paul
hij hieruit de consequenties en stelde zijn tijdschrift geheel in dienst van zijn
politieke overtuiging. Er bleven slechts enkele kunstenaars nog korte tijd aan zijn Raabe, München, 1964,
blz. 13.
blad meewerken, waaronder de hier - en ook reeds eerder in Over dynamiek II
- met waardering door Van Ostaijen genoemde Carl Sternheim.
Door de bronvermeldingen in zijn studie worden de gegevens over Van Ostaijens
lectuur weer enigszins aangevuld. Zo blijkt uit de later geschrapte handschriftpassage
dat hij niet alleen Die Weissen Blätter, maar eveneens andere expressionistische
tijdschriften als Der Sturm en Die Aktion las. Verder worden door hem nog de
tijdschriften Das Kunstblatt - waaraan hij later een keer zou meewerken - en de
Mercure de France genoemd. Uit het eerste citeert hij Theodor Däublers Acht Jahre
Sturm (jrg. 1917, nr. 2) en het artikel James Ensor van Wilhelm Hausenstein (jrg.
1918, nr. 1) en uit het tweede noteert hij zonder titelopgave een studie over ‘fysieke
schoonheid’. Buiten de reeds eerder door hem genoemde boeken en artikelen,
vermeldt hij - bij zijn uitleg dat de term ‘bourgeois’ in zijn studie niet als aanduiding
van een klasse, maar van een levenshouding dient opgevat - Der Bourgeois (1913)
door Werner Sombart en daarbij aansluitend de namen van de econoom en socioloog
Max Weber en de filosoof Max Scheler. Over Der Bourgeois had Oskar de Smedt
20
enige voordrachten gehouden en in diens bespreking van Music-hall had hij Van
Ostaijen op de aan het expressionisme verwante fenomenologie van Husserl en 20Zie blz. 164.
Max Scheler gewezen. Verderop in zijn artikel noemt Van Ostaijen over ditzelfde
onderwerp nog Die Untaten des bürgerlichen Typus en Die Intellektuellen und die
Geistigen van de veel over jeugdbe-
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21

weging en homoërotiek publicerende essayist Hans Blüher , welk laatstgenoemd
21
boek in zijn bezit was.
De antisemitische
Blüher was een der
Voorts haalt hij uitspraken aan van Julius Meier-Gräfe en Just Havelaar 22
oprichters van de Duitse
waarvan de een in 1912 , de ander in 1915 een studie Vincent van Gogh
jeugdbeweging, waaruit
gepubliceerd had. Aan Havelaar ontleent hij de term ‘constructieve naaktheid’,
zich de ‘Wandervögel’
maar bij een tweede citaat merkt hij over hem op: ‘een essayist, van dewelke wij
ontwikkelden. Die Untaten
overigens begrijpeliker wijze verwijderd staan’. Van de kunsthistoricus Wilhelm
des bürgerlichen Typus
Worringer, wiens proefschrift Abstraktion und Einfühlung hem bekend was,
was opgenomen in Das
ontleent hij o.a. ook een zin aan een verder niet omschreven opstel Von
Ziel, Aufrufe zu tätigem
Transzendenz und Immanenz in der Kunst. Over Ensor heeft hij geraadpleegd: Geist, München, Berlin,
1916, blz. 9-30.
James Ensor, peintre et graveur, opstellen van en over Ensor, verzameld door
22
het tijdschrift La Plume, Parijs, 1899.
Alleen de titel van
Meier-Gräfe's studie staat
Van de futuristen gebruikt hij het Manifeste des peintres futuristes, 1910 en
vermeld op het schutblad
Umberto Boccioni's Manifeste technique de la sculpture futuriste, 1912, beide
van Van Ostaijens
uitgaven van Poesia, Milaan, zoals hij opgeeft, maar deze teksten waren hem
reeds bekend uit Coquiots Cubistes, futuristes, passéistes, waar ze eveneens in exemplaar van Van Goghs
brievenuitgave, zie blz.
voorkomen. Ten slotte put hij nog uit twee recente publikaties van Kurt Hiller,
114, noot 2.
Taugenichts - Tätiger Geist - Thomas Mann, 1917 en Tätiger Geist, zweites der
Ziel-Jahrbücher, 1918, welke laatste uitgave hij onder het schrijven in handen kreeg
en waaruit een artikel van Max Brod, Aktivismus und Rationalismus, zijn eigen
gedachten over de ‘hogere ratio’ bleek te ondersteunen.
Ekspressionisme in Vlaanderen, waarmee Van Ostaijen zijn essayistisch werk
uit de bezettingsjaren afsloot, werd korte tijd na zijn voltooiing in een nieuw tijdschrift,
het ‘algemeen maandschrift voor Vlaanderen’, De Stroom, gepubliceerd. Dit blad,
waarvan het eerste nummer op 15 juli 1918 verscheen, werd uitgegeven door
boekhandel Flandria te Antwerpen. De wapenstilstand maakte, na het verschijnen
van het vierde nummer op 15 oktober, een einde aan deze opzet van vooraanstaande
aktivisten om door samenwerking de taak van culturele en politieke voorlichting ter
hand te nemen.
Onder de redacteuren waren vele bekenden van Van Ostaijen die reeds eerder
werden genoemd: Dr. A. Jacob, Dr. M. Rudelsheim en Herman Vos, de drie
unionisten die uit de Raad van Vlaanderen getreden waren, Mr. Em. Wildiers, de
advocaat die als verdediger in de zaak-Mercier was opgetreden, Dr. J. Denucé,
destijds conservator van het Plantijnmuseum en als secretaris trad Eugène de Bock
op, die toen op de stadsbibliotheek werkzaam was. Verder maakten er deel van uit:
Lode Baekelmans, de hoogleraren Dr. A. Claus, Max Oboussier en Dr. W. de Vreese,
de arts Dr. W. Tamm en de fabrikant H.D. Mommaerts, de laatste vijf op dat moment
nog zittende leden van de Raad van Vlaanderen.
Nadat Eugène de Bock, die de boekbesprekingen van De Stroom grotendeels
voor zijn rekening nam, in het eerste nummer onder de titel Dinamiek over het essay
van Van Ostaijen in De Goedendag had geschreven, werd in de
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drie volgende nummers zijn studie gepubliceerd. Als illustraties werden bij het eerste
deel in nr. 2 van 15 augustus de beelden Beweging, De fluwelen mantel, De man
met de trui en Mia Jespers van Oskar Jespers gereproduceerd. In het volgend
nummer werden Figuur en Russiese madonna van Paul Joostens en Maîtresse en
Soldaat van Floris Jespers afgebeeld en in het laatste nog, ditmaal in kleur.
Ontbijttafel van Floris Jespers.
Dat voor deze bijdrage zoveel plaatsruimte beschikbaar werd gesteld - haast een
derde der laatste drie nummers werd ermee gevuld en bovendien hadden ook alle
illustraties daarin alleen op zijn artikel betrekking - geeft een indruk van het gezag
dat de toen 22-jarige Van Ostaijen zich in deze kringen als woordvoerder van de
moderne kunstenaars verworven had.

17. Verschijning van ‘Het sienjaal’ en laatste activiteiten voor de
wapenstilstand
Omstreeks dezelfde tijd waarin Van Ostaijen Ekspressionisme in Vlaanderen schreef,
heeft hij zijn tweede dichtbundel Het sienjaal samengesteld uit de gedichten die hij
in de laatste drie oorlogsjaren geschreven had. Aangezien er, behalve van Koffiehuis,
geen handschriften uit die tijd bewaard zijn gebleven, is het niet bekend of hij hierbij
meer gedichten terzijde heeft gelegd dan de twee die hij in 1916 gepubliceerd had
in De Goedendag en Ons Land, nl. Guldensporenstoet en Aan de
Noord-Nederlanders. Er is mogelijk nog één uitzondering en wel het kladhandschrift
1
van Bethlehem , een religieus gedicht, waarvan de beginregel aansluit bij het slot
1
van Het sienjaal: ‘Aarde, goede, frisse moeder, gij vruchtbare bal in het heelal’.
Afgedrukt in VWI,
Verantwoording
, blz.
Ook zinsneden als ‘mythos van de scheppende mensheid’ en ‘Hostie van de
275-276.
hunkerende humanitas’ passen in zijn humanitair-expressionistische periode.
Hoewel dit handschrift zich onder de papieren bevond die hij in Berlijn bij zich had,
kan het echter vóór zijn vertrek geschreven en ter voltooiing meegenomen zijn, want
vooral aan het slot maakt het de indruk van een nog niet geheel uitgewerkte opzet.
Van Ostaijen verdeelde de zeven en twintig gedichten die hij in zijn bundel opnam
over drie afdelingen: Liederen van het werkelike leven, Ik en de stad en Het sienjaal,
waarvan hij de tweede ‘Aan mijn broeder Constant’ opdroeg. Deze onderverdeling
is niet chronologisch, daar ieder der delen verzen van 1916 tot 1918 bevat. Ook
binnen de afzonderlijke afdelingen is de volgorde niet strikt chronologisch, maar
toch wel in die mate dat, op een tweetal uitzonderingen na, steeds eerst de gedichten
uit 1916 werden geplaatst, daarna die uit 1917 en ten slotte de verzen die in het
jaar van verschijnen werden geschreven. Evenmin groepeerde hij zijn gedichten
naar de stof: zo nam hij, behalve in de afdeling Ik en de stad, ook twee
‘stadsgedichten’, Zomerregenlied en Avondlied, in de eerste afdeling op; buiten de
‘tijdgedichten’ in de laatste
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Door Van Ostaijen afgekeurd omslag voor ‘Het sienjaal’, getekend door Paul Joostens, en
omslag van ‘Het sienjaal’, linoleumsnede door Floris Jespers.

afdeling, plaatste hij Gulden sporen negentienhonderd zestien in de tweede en alle
‘kunstenaarsportretten’ verzamelde hij in Ik en de stad op Vincent van Gogh na, dat
deel uitmaakt van de Liederen van het werkelike leven. Alleen een analyse van de
bundel als zodanig zou mogelijk de onderverdeling kunnen verhelderen, hetgeen
echter buiten de opzet van deze documentatie valt.
Voor het laten drukken van zijn bundel maakte Van Ostaijen gebruik van zijn
relatie met de Antwerpsche Courant, die over een eigen pers beschikte. Op 17 juli
verscheen reeds een aankondiging van de drukkerij der Antwerpsche Courant:
‘Verschijnt binnenkort ‘Het Signaal’, een nieuwe bundel verzen van Paul van
Ostaijen’, maar het zou nog tot half oktober duren voor de bundel gereed kwam.
Floris Jespers maakte een linoleumsnede voor het omslag en bovendien een portret
van de dichter, dat als frontispice in de vijf en twintig luxe-exemplaren werd
opgenomen. Evenals dit bij Music-hall het geval was geweest, werd Het sienjaal in
een oplage van 200 gewone exemplaren gedrukt. Ditmaal fungeerde echter de
drukker niet tevens als uitgever, maar stond op het titelblad vermeld: ‘Uitgave ‘Het
Sienjaal’, Antwerpen’. De uitgeverij Het Sienjaal had Van Ostaijen niet alleen voor
deze gelegenheid in het leven geroepen, maar hij was toen reeds van plan, zoals
2
Oscar Jespers zich herinnert , in samenwerking met zijn vrienden, meer publikaties
en een eigen tijdschrift door deze uitgeverij onder zijn leiding te laten verzorgen, 2Mondelinge mededeling.
zodat hij tevens als organisator en woordvoerder voor zijn
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vrienden onder de beeldende kunstenaars kon optreden. Ondanks zijn vertrek naar
Berlijn heeft hij deze plannen nog geruime tijd gekoesterd en ten dele zelfs
gerealiseerd, want zowel de door hem ingeleide map Floris Jespers, 6 Linos uit
3
1920 als zijn bundel Bezette stad uit 1921 verschenen als uitgaven van Het Sienjaal.
De verschijningsdatum van Het sienjaal is niet precies bekend. Op 17 oktober 3Zelfs op 1 januari 1927
verscheen een bespreking van de bundel door Raf Verhulst onder het pseudoniem schreef Du Perron uit Nice
aan A.C. Willink over ‘de
Luc. in Het Vlaamsche Nieuws. Dit vrij oppervlakkige artikel, waaruit een
gereserveerde waardering spreekt, begint met de merkwaardige regel: ‘Verleden vijf verhalen in Bij Gebrek
aan Ernst (Roerend Bezit
jaar [dit was echter op 17 mei 1916] wijdden we een waardeerend artikel aan
Music-Hall [...] en we stonden nagenoeg alleen met ons gunstig oordeel.’ Eerst - Claudia - Een tussen Vijf
- Damesportret - Bloempje
na het verschijnen van deze recensie gaf Van Ostaijen exemplaren van zijn
aan 't Eind), die ik apart
bundel aan zijn vrienden, zoals blijkt uit de opdrachten die hij in de
denk te laten herdrukken
luxe-exemplaren voor René Victor en Oscar Jespers schreef en 21 oktober 1918 en uit te geven bij Het
dateerde. Het is mogelijk dat de gewone exemplaren eerder beschikbaar waren Sienjaal (van Ostaijen),
dan de luxe- en ook kunnen er korte tijd voor het verschijnen reeds een of meer misschien vermeerderd
met een soortgelijk
exemplaren ter bespreking verzonden zijn.
verhaal.’
Verdere reacties op Het sienjaal bleven uit doordat de geallieerden eind
september hun succesvol tegenoffensief in België hadden ingezet, de oorlog ten
einde liep, de aktivistische bladen hun uitgave - en dus ook hun besprekingen staakten en na de wapenstilstand een tijd van aktivistenvervolging aanbrak, waarin
een bespreking van een dichtbundel met enkele flamingantische gedichten niet te
verwachten was. Bovendien werd de drukkerij van de Antwerpsche Courant gesloten,
waarbij alle voorraden in beslag zijn genomen. Hoeveel exemplaren van Het sienjaal
zich daaronder bevonden, is niet bekend. De Procureur des Konings van de
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen deelde op 17 augustus 1954 hieromtrent
mede: ‘Bizondere gegevens betreffende geschriften van de dichter komen anderzijds
in de documentatie welke lastens de ‘Antwerpse Courant’ in beslag genomen werd
niet voor, evenmin omtrent het boek ‘Het Signaal’; het dagbladpapier werd
voortverkocht en hetgeen ter griffie alhier werd neergelegd is reeds lang vernietigd.’
Verder meende Van Ostaijen in het najaar van 1919 nog over ongeveer de helft
van de oplage te kunnen beschikken, blijkens een brief die hij omstreeks eind oktober
4
1919 aan E. de Bock schreef . In 1923 was Het sienjaal - zoals duidelijk wordt uit
4
5
Zie blz. 255.
enkele brieven en de herinneringen van Jozef Muls - niet meer verkrijgbaar.
5
Alles lijkt er dus op te wijzen dat de voorraad tot oktober 1919 voor de helft en
In Paul van Ostayen en
de
stad, Vlaamsche
in de daarop volgende drie jaar geheel verkocht is. Het merkwaardige feit doet
Arbeid,
dl. 23, afl. 3-4,
zich echter voor dat de gewone exemplaren van Het sienjaal antiquarisch zeer
6
Brussel,
1928, blz. 137,
zeldzaam zijn , hetgeen in veel mindere mate voor de luxe-exemplaren geldt.
waar Muls zich vergist en
Het is dan ook niet uitgesloten dat vrijwel de helft van de oplage toch bij de
zijn ontmoeting met Van
Antwerpsche Courant in beslag werd genomen en een groot deel van
Ostaijen een jaar te vroeg
plaatst, zie blz 475.
6
Gegevens verstrekt en
gecontroleerd bij andere
antiquariaten door
Antiquariaat Schumacher
te Amsterdam.
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de boeken die tevoren reeds bij de drukker waren weggehaald, door Van Ostaijen
- op grond van de teleurstellende reacties op Bezette stad, waarbij veelal de voorkeur
7
aan Het sienjaal werd gegeven - na zijn terugkeer uit Berlijn werd vernietigd.
Tot het laatst toe heeft Van Ostaijen zijn activiteiten voor de Vlaamse Beweging 7Zie blz. 444-445.
voortgezet. In de feestzaal van het Antwerps Atheneum werd voor de tweede
maal een Kongres der aktivistische Jeugd georganiseerd, waarvoor hij op 18 oktober
een voordracht hield over De nieuwe zending. Hij zette hier zijn denkbeelden uiteen
over de taak van de jeugdbeweging, waarvan hij door zijn lectuur goed op de hoogte
8
was en lanceerde daarbij o.a. ook een aanval op de padvinderij. Gezien een vertaald
8
fragment uit deze toespraak, dat Firmin Mortier op 10 februari 1919 met
Medegedeeld door
medeweten van Van Ostaijen in Die Republik, een radicaal-socialistisch, Berlijns Victor.
9
dagblad onder redactie van Wilhelm Herzog, publiceerde, bleek Van Ostaijen over
de verhouding tussen nationalisme en internationalisme nog grotendeels dezelfde 9F. Mortier, Flandern in
der Weltrevolution, Die
opvattingen te huldigen als in 1916: ‘Unsere Zeit fühlt die Notwendigkeit, den
Republik, jg. 2, nr. 40,
konservativen Nationalismus durch ein gesundes Bewusstsein der ethischen
Berlin, 10 februari 1919.
Differenzen der Rassen zu ersetzen.
Jeder nationalistische Drang ist seinem Wesen nach Konservatismus.
So war der belgische Nationalismus eine Mache der Macht wider den Geist.
Keinen engen flämischen Nationalismus dem belgischen entgegen zu setzen,
sondern einfach das flämische Ethos anzuerkennen und seine Rechte zu verbürgen,
sei die Antwort auf die Frage, was jeder Flame im zwanzigsten Jahrhundert für sein
Volk zu tun habe. Wir sind Flamen; wollen wir die Welt verbessern, so fangen wir
mit Flandern an. Aber aus muss es sein mit der ebenso bösartigen, wie steifköpfigen
Erziehung zu einer Liebe, die nicht von innerem Liebesdrange getragen wird.
Jetzt erleben wir den Bankerott des Staatsnationalismus und den aufblühenden
Volksnationalismus. Der Defaitismus, der überall bestand, hat einen berechtigten
Kern. Das ist sein Gegensatz zum aprioristischen, zum Staate konzentrierten
Nationalismus.’
Niet alleen Victor, Oscar Jespers en andere vrienden vonden evenals Mortier
deze redevoering belangwekkend, maar ook een aantal jongeren, zoals Rob van
Roosbroeck en Jef Duysan. De laatste drong in 1932 bij Burssens aan op een
heruitgave van de tekst - die echter verloren was gegaan - ‘daar ik mij herinner deze
rede inderdaad zeer ‘nieuw’ gevonden te hebben en mijne herinneringen daaraan
10
overeenstemmen met de dito van mijn vrienden’. Aan de andere kant echter vonden
zij de toespraak te lang en als voordracht te droog en eentonig. Ook Van Ostaijen 10Brief van 17 januari
1932.
zelf was na afloop, zoals Victor zich herinnert, ontevreden over het feit dat hij
zijn toehoorders niet had weten te boeien, zodat zij rumoerig geworden waren.
Inmiddels ontwikkelde de situatie zich zo, dat Van Ostaijen het raadzaam
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oordeelde het land te verlaten. De behandeling in hoger beroep van de zaak-Mercier
hing hem nog boven het hoofd en bovendien had hij gegronde redenen aan te
nemen dat hij wegens zijn aktivistische publikaties eveneens vervolgd zou worden.
Dit laatste bleek slechts ten dele juist: niet om zijn aktivistische bijdragen aan Ons
Land en De Goedendag, maar op grond van zijn anonieme medewerking aan de
Antwerpsche Courant zou hij op 17 november 1920 veroordeeld worden.
Andere motieven speelden bij dit besluit eveneens een rol. In de eerste plaats
zijn verhouding met Emmeke. Want ook zij wilde vluchten, omdat ze, volgens haar
verklaring, enige maanden een Duitse vriend had gehad en ook, volgens de vrienden,
nog al eens zeer opvallend in een open calèche, met een grote hoed en parasol,
door Antwerpen had gereden in gezelschap van Duitse officieren. Toen zij haar
plannen aan Van Ostaijen vertelde, stond deze erop haar te begeleiden en met haar
te gaan samenwonen. En ten slotte oefende Berlijn als een der grote centra van
het moderne kunstleven een grote aantrekkingskracht op hem uit.
Tijdens de voorbereiding van zijn vlucht stelde Van Ostaijen zijn vriend Edgar
Denhaene, die een tijd in de gevangenis had doorgebracht, nog voor met hen mee
11
te gaan, maar deze lag met pleuritis te bed en durfde de tocht niet aan.
Op 19 oktober, de dag na zijn lezing, vroeg Van Ostaijen als klerk drie dagen 11Mondelinge en
schriftelijke mededelingen
verlof, nl. van dinsdag 22 t/m donderdag 24 oktober. Door een broer van de
12
van 8 december 1966 en
schilder Von Kardorff hadden Emmeke en hij een papier van de
7 juli 1970. Denhaene was
Militär-Verwaltung gekregen, dat als pas voor Duitsland gold.
als hoofd van een
Bij het afscheid van zijn vrienden had hij aan Floris Jespers reeds op 12 oktober
gemeentelijk
het handschrift van Ekspressionisme in Vlaanderen geschonken met daaronder voedselbedelingslokaal
de woorden: ‘Aan mijn allerbeste Floris Jespers is dit handschrift in de meest
aan de Oever te
trouwe bondgenootschap, dit is de wezenlikste vriendschapsuiting van onze
Antwerpen wegens
strijdende tijd, uit ganser harte gegeven.’ Op 21 oktober gaf hij zijn naaste vrienden onregelmatigheden bij de
distributie in december
een luxe-exemplaar van Het sienjaal, voorzien van een opdracht. Deze voor
1917 tot twee jaar
Victor luidde:
‘Aan mijn allerbeste R. Victor, hem de opdracht bijeen te houden zij die
‘tegen het idealisme, maar voor de inhoud van het ideaal’ zijn’.
Enkele dagen later vertrok hij met Emmeke per trein naar Berlijn, waar hij na een
moeizame tocht, met een oponthoud in Dusseldorp, aan het eind van de maand
aankwam. Op verzoek van zijn vriend had René Victor intussen de volgende
brief aan het stadsbestuur gezonden:
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gevangenisstraf
veroordeeld en kwam kort
voor het einde van de
oorlog ziek uit de
gevangenis. Borms, met
wie Denhaene als pianist
enige malen op tournee
was geweest, heeft mede
de hand in Denhaenes
vrijlating gehad.
12
Aldus een mededeling
van Emmeke. De
bedoelde schilder was de
impressionist Konrad von
Kardorff (1877-1945).
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Den Heer H. Melis Stadssecretaris. Antwerpen, 24 October 1918.
Hooggeachte Heer Secretaris,
Vanwege Paul van Ostayen, klerk bij het Middenbestuur, op het 2e Bureel, heb
ik de opdracht gekregen U te laten weten dat hij in de onmogelijkheid verkeert op
Vrijdag, 25 dezer, bij het einde van zijn verlof, zijn werkzaamheden te hervatten.
Van Ostayen zag zich verplicht, door de dwang van omstandigheden, welke
voortspruiten uit de politieke stroomingen der laatste jaren, voor enkele tijd uit te
wijken naar het buitenland. Het is hem onmogelijk U thans een verklaring van zijn
gedrag voor te leggen, daar deze in de tegenwoordige dagen zeer waarschijnlijk in
een valsch licht zou staan en verkeerd zou beoordeeld worden.
Het lijdt echter geen twijfel dat, wanneer eenmaal de troebele oorlogsatmosfeer
zal zijn opgeklaard, Paul van Ostayen U eene verdediging van zijn handelwijze zal
weten te geven, die U begrijpelijk en aanneembaar zal zijn.
Daarom kom ik U vragen, Mijnheer de Secretaris, in naam van Van Ostayen, zoo
goed te willen zijn aan het College voor te stellen, de beslissing over zijn
dienstverzuim voorlopig uit te stellen, tot wanneer hij in de gelegenheid zal zijn, zich
te verrechtvaardigen.
In de hoop, Hooggeachte Heer Secretaris, dat U het mogelijke zult willen doen
om aan het verlangen van Van Ostayen een gunstig gevolg te geven, bied ik U de
verzekering mijner bijzondere hoogachting aan.
R. Victor
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VI. de berlijnse tijd, 1918-1921
1. Politiek en artistiek klimaat in het naoorlogse Berlijn
Bij hun aankomst in Berlijn betrokken Van Ostaijen en Emmeke de eerste de beste
goedkope kamer die zij vanuit het Potsdamer Bahnhof in het mindere deel van de
Wilhelmstrasse vinden konden. In de herinnering van Emmeke was dit eerste verblijf,
waar ze ruim een half jaar doorbrachten, op zichzelf heel redelijk, maar de sfeer in
het huis was voor haar ‘afschuwelijk’, doordat het grotendeels door
cocaïnesmokkelaars en andere duistere figuren bewoond werd. Geldgebrek maakte
het echter voorlopig onmogelijk naar iets beters om te zien.
De eerste steun ontvingen zij door bemiddeling van een vroegere vriendin van
Emmeke uit Antwerpen, Bylo Claeys, die reeds enige tijd in Berlijn woonde en daar
getrouwd was met de uit Riga afkomstige kunstschilder Arthur Götz. Door dit gezin,
waar ook Götz' moeder en zijn zwakzinnige zuster bij inwoonden, hadden zij
bovendien een pied à terre in de hun volkomen vreemde stad gevonden en Van
Ostaijen kwam al spoedig in contact met verschillende verwante kunstenaars uit de
kennissenkring van deze Arthur Götz, die zelf met grafisch werk aan Die Aktion had
meegewerkt en wiens broer, de dichter Bruno Götz, in Die Weissen Blätter had
gepubliceerd.
Het bleek niet eenvoudig om werk te vinden en de eerste maanden vooral leden
zij bittere armoede. Hieraan kwam een einde doordat ze in december een mecenas,
een zekere Goldmund, leerden kennen, die Emmeke aan een betrekking hielp als
mannequin bij het modehuis Hammer, waar ze op 2
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Bij de familie Götz, augustus 1919. V.l.n.r.: moeder Götz, haar dochter Erica, Arthur Götz
en diens vrouw Bylo (Emmeke) Götz-Claeys, Gustav Specht, Emmeke, onbekende en Van
Ostaijen.

januari 1919 in dienst trad. Gedurende hun gehele verblijf in Berlijn is Emmeke bij
Hammer blijven werken en had daarbij ook nog allerlei bijverdiensten, o.a. als
fotomodel. Ondanks de boutade in zijn Zelfbiografie heeft Van Ostaijen zelf echter
in Berlijn nooit een betrekking gehad.
In deze onzekere begintijd speelde zich te Berlijn de voornaamste gebeurtenissen
van de novemberrevolutie af. Al heeft Van Ostaijen hier niet actief aan deelgenomen,
hij voelde er zich ten nauwste bij betrokken, daar hij in deze tijd, met vele andere
jonge kunstenaars, sterk sympathiseerde met de beweging waar de opstand in
Berlijn voornamelijk van uitging, de Unabhängige Sozialdemokratische Partei
Deutschlands en de daarin gevormde Spartakusbund onder leiding van Rosa
Luxemburg en Karl Liebknecht. De U.S.P.D. had zich tijdens de oorlog afgescheiden
van de meerderheidssocialisten in de S.P.D. uit protest tegen de steun die deze
laatsten aan de oorlogvoering gaven.
Toen tijdens de wapenstilstandsonderhandelingen de keizer eind oktober plotseling
Berlijn verliet en zich naar het hoofdkwartier van het westelijk front te Spa begaf,
aarzelde de S.P.D. onder deze omstandigheden de republiek uit te roepen. Een
muiterij onder de matrozen van de marinebasis te Kiel bracht echter begin november
de revolutie op gang, die zich tussen 5 en 9 november over geheel Duitsland
verspreidde. In talloze plaatsen werden arbeiders- en soldatenraden gevormd naar
het voorbeeld van de Russische
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Fragment van een brief uit april 1919 aan Geo van Tichelen over Van Ostaijens Berlijnse
contacten.

sovjets. Op 7 november droeg de rijkskanselier, prins Max von Baden, de
regeringsleiding over aan de socialist Friedrich Ebert, en de S.P.D.-leiding,
voorstandster van een parlementaire democratie, greep nu snel in om de afkondiging
van een radenrepubliek door Karl Liebknecht nog juist voor te kunnen zijn. Op 9
november werd de keizer in Spa tot aftreden gedwongen en diezelfde dag
proclameerde de socialist Philip Scheidemann in Berlijn de republiek, kort voordat
Liebknecht ditzelfde deed, zodat de meerderheidssocialisten het initiatief in handen
hadden gehouden. Er werd een voorlopige regering van zes socialistische
Volksbeauftragten gevormd, waar drie S.P.D.ers en drie onafhankelijke socialisten
deel van uitmaakten. Nu ontbrandde de strijd tussen de gematigde en radicale
socialisten, over de staatsvorm en het al dan niet doorvoeren van de sociale revolutie.
Doordat Hugo Haase, een der leiders van de U.S.P.D. en een der zes
Volksbeauftragten, tegen een radenregering was, hadden de gematigden de
overhand en besloten zij de algemene verkiezingen voor een nationale,
grondwetgevende vergadering voor te bereiden en in samenwerking met de
legerleiding de rust te herstellen. Dit laatste werd, na het sluiten van de
wapenstilstand op 11 november, opgedragen aan het socialistische rijksdaglid
Gustav Noske, die de opstand in Kiel had weten te bedwingen en op 28 december
tot volkscommissaris was benoemd.
Uit protest tegen de maatregelen van Ebert en de zijnen tegen de linkse
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socialisten trad Haase af als Volksbeauftragte. De Spartakusbund vond dit echter
niet voldoende en verliet rondom de jaarwisseling de U.S.P.D., waarbij zij de naam
aannam van Kommunistische Partei Deutschlands.
Deze nieuwe partij besloot begin januari 1919 in Berlijn een greep naar de macht
te doen en hoewel Liebknecht en Luxemburg tegen deze opstand waren, sloten zij
zich uit solidariteit hierbij aan. Van 10 tot 13 januari volgde de bloedigste periode
van de novemberrevolutie. Met behulp van de overwegend reactionaire,
nationalistische Freikorpse sloeg de volkscommissaris Gustav Noske in hevige
straatgevechten het ‘Spartakistenoproer’ neer. Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht
werden op 15 januari gearresteerd en diezelfde nacht voor het hotel Eden bij de
Tiergarten door soldaten der Freikorpse vermoord. Hierdoor werden de aanhangers
van de sociale revolutie en de radenrepubliek van hun voornaamste leiders beroofd
en hadden de gematigden definitief de overwinning behaald. Bij de verkiezingen
van 19 januari kregen de sociaal-democraten en de middenpartijen een grote
meerderheid, waardoor de betekenis van de nog bestaande arbeidersraden snel
afnam en de nationale vergadering van februari tot juli 1919 in Weimar de grondwet
voor een burgerlijk-democratische republiek zonder noemenswaardige oppositie
kon opstellen. Alleen in Beieren hield de radenrepubliek nog enige tijd na de
verkiezingen stand.
Gelijktijdig met deze politieke ontwikkeling en daar ten nauwste mee verbonden,
bereikte een tweede, beperkte revolutie, die zich in de Berlijnse kunstwereld
afspeelde, haar hoogtepunt: het dadaïsme.
Dada - tijdens de oorlog in het neutrale Zwitserland door een aantal uitgeweken
kunstenaars ontketend - was een revolte tegen alle gevestigde waarden in de kunst,
die als schijnwaarden werden bespot en verworpen. Het was een afrekening met
het idealisme en de vergeestelijking, waarbij de humor, de ongebondenheid en de
provocatie de voornaamste wapens waren en tegelijkertijd was het een zoeken naar
een nieuw, in de chaos van de oorlog houdbaar uitgangspunt. Dit laatste spreekt
1
duidelijk uit de herinnering van Hans Richter : ‘Unsere Provokationen,
1
Demonstrationen und Oppositionen waren nur ein Mittel, den Spiesser zur Wut
Hans Richter, Dada Kunst und Antikunst, Der
und durch die Wut zum beschämten Erwachen zu bringen. Was uns eigentlich
Beitrag Dadas zur Kunst
bewegte, war nicht so sehr der Krach, der Widerspruch und das Anti per se,
des 20. Jahrhunderts, Du
sondern die ganze elementare Frage jener Tage (wie der heutigen) nach dem
Mont Dokumente, Köln,
WOHIN?’
1964, blz. 8.
Daarbij keerden de dadaïsten zich ook tegen eigentijdse stromingen als het
expressionisme, kubisme en futurisme, hoewel velen van hen daaruit voortgekomen
2
en daaraan verwant gebleven waren. In de Dada-Almanach van 1920 schreven
zij: ‘Der Expressionismus wollte die Verinnerlichung, er fasste sich als Reaktion 2Dada Almanach, Erich
gegen die Zeit auf, während der Dadaismus nichts anderes als ein Ausdruck der Reiss Verlag, Berlin, 1920,
blz. 35-36. Herdrukt bij de
Zeit ist.’ ‘Der Expressionismus ist keine Spontan-Aktion. Er ist die Geste der
Something Else Press,
müden Menschen, die aus sich heraus wollen, um
New York, 1966.
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die Zeit, den Krieg und das Elend zu vergessen. Hierzu erfanden sie sich die
‘Menschlichkeit’, gingen skandierend und Psalmen singend durch die Strassen, in
denen die rollenden Treppen fahren und die Telephonapparate schrillen.’ ‘Der
Expressionismus wollte sich vergessen, Dada will sich behaupten. Der
Expressionismus war harmonisch, mystisch, engelisch, Baadrisch-OberdadaistischDada ist das Geschrei der Bremsen und das Gebrüll der Makler an der Chicagoer
Produktenbörse. Vive Dada!’
Door de aanvallen op het expressionisme, zowel van de zijde der dadaïsten als
door Franz Pfemfert in Die Aktion èn tengevolge van de verschillen die zich binnen
het expressionisme zelf aftekenden, was een vrij gecompliceerde situatie ontstaan,
waarbij bovendien nog allerlei combinaties van standpunten en werkwijzen bij de
afzonderlijke kunstenaars voorkwamen.
Het expressionisme had zich duidelijk, doch vrijwel zonder onderlinge discussie,
in twee richtingen ontwikkeld, die Van Ostaijen later het romantische en het
organische expressionisme zou noemen. Het eerste, vervuld van idealisme en
‘Menschheit- und Allgefühl’, legde de nadruk op de ‘boodschap’ die het brengen en
‘het sienjaal’ dat het geven wilde. In dit humanitair expressionisme speelde het
pathos een grote rol en onder de dichters was Franz Werfel hiervan een uitgesproken
vertegenwoordiger. Het organisch expressionisme daarentegen - verwant met het
constructief kubisme in de schilderkunst - was meer op het taalmateriaal van de
dichter en de autonome structuur van het vers gericht, zoals de poëzie van August
Stramm en enkele andere medewerkers aan Der Sturm. En al onderscheidt Lothar
3
Schreyer onder de Sturmdichters weer een romantische, aan het expressionisme
in de beeldende kunst verwante stroming, met Else Lasker-Schüler aan het hoofd 3In: Der Sturm, Ein
Erinnerungsbuch an
en een meer met het kubisme verwante groep o.l.v. August Stramm, beide
Herwarth Walden und die
genoemde dichters rekende Van Ostaijen echter tot de organische
Künstler aus dem
expressionisten, daarbij meer lettend op hun poëtische werkwijze dan op hun
Sturmkreis,
toon, zoals Schreyer doet.
herausgegeben von Nell
De aanval van de dadaïsten op de ‘Verinnerlichung’, de ‘Menschlichkeit’ en
Walden und Lothar
Weltfremdheit van de expressionisten, gold dan ook voornamelijk de humanitaire
Schreyer, Baden-Baden,
vleugel. Met de ‘organische expressionisten’ hadden de dadaïsten echter veel
1954, blz. 168.
gemeen, al lag bij de eersten het accent meer op de constructieve, bij de laatsten
meer op de destructieve houding. Eén van die gemeenschappelijke trekken was de
nuchterheid en zakelijkheid. En al keerde Herwarth Walden zich in Der Sturm tegen
de dadaïsten, die hij ‘formale Nachahmer von Picasso und Kandinsky [...], so weit
4
sie Bilder machen und Nachahmer von Marinetti, so weit sie Literatur treiben’
4
noemde, hij keerde zich ook mèt de dadaïsten, tegen ‘die Internationale des
Herwarth Walden, Die
5
6
Geistes’ van Romain Rolland c.s. En in zijn artikel Kunst und Leben schreef hij Kunst in der Freiheit, Der
- al preluderend op de termen ‘organisch’ en ‘romantisch’ expressionisme -: ‘Wir Sturm, jg. 10, nr. 4, Berlin,
juli 1919, blz. 50.
wollen Politik machen, sachlich und nüchtern. Denn auch die Kunst
5
Herwarth Walden,
Künstler Volk und Kunst,
Der Sturm, jg. 10, nr. 1,
Berlin, april 1919, blz. 12.
6
Der Sturm, jg. 10, nr. 1,
Berlin, april 1919, blz. 3.
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ist sachlich und nüchtern, das heisst organisch. Romantik ist stets Dilettantismus
gewesen. Oder ist der einzelne Mensch nicht sachlich, nicht nüchtern, nicht
organisch, wenn er auf die Erde der Erscheinungen geworfen wird. Durch Trieb. So
ist auch das Kunstwerk. So muss auch das Leben sein. Darum helft, Künstler der
Erde, das Leben zu gestalten.’
Pfemferts aanval op het expressionisme daarentegen was juist voornamelijk op
de ‘organische’ vleugel gericht. Hij verweet de beoefenaars van de zuivere dichtkunst
hun gebrek aan engagement, in de zin van politieke dienstbaarheid, zoals uit de
7
reeds eerder geciteerde woorden van Paul Raabe bleek: ‘Ihm stand Werfel näher
als Stramm, er liebte das Engagement und nicht die reine Kunst.’ Maar al stonden 7Ich schneide die Zeit aus,
Pfemfert en de dadaïsten in hun waardering van Werfel lijnrecht tegenover elkaar, Expressionismus und
op het punt van het engagement stemden sommige Berlijnse dadaïsten met de Politik in Franz Pfemferts
‘Aktion’ 1911-1918,
medewerkers aan Die Aktion van na de oorlog overeen, zij het dat de eersten
weer meer afbrekend te werk gingen - vooral ten opzichte van de zich herstellende herausgegeben von Paul
bourgeoisie - en de laatsten meer positief op sociale hervormingen gericht waren. Raabe, München, 1964,
blz. 13.
Juist door dit engagement kreeg het Berlijnse dadaïsme een eigen karakter, dat
8
duidelijk spreekt uit de woorden van Hans Richter : ‘Dada in Berlin hatte eine ganz
8
andere Klangfarbe als in Zürich und New York. Situation und Ort waren
Hans Richter, Dada grundverschieden. Mit Verachtung konnten die Berliner Dadaisten auf die Züricher Kunst und Antikunst, Köln,
1964, blz. 105.
Kollegen herabsehen, die zwar die Bürger nach allen Regeln brüskiert hatten,
aber doch keinen echten Zusammenbruch der bestehenden Un-Ordnung, keine
Revolution ihrem Konto gutzuschreiben hatten.
In Berlin dagegen hatte man eine rechte Revolution und eine, in die man
einzugreifen beschloss. Es knallte auf den Strassen und von den Häuserdächern.
Nicht nur die Kunst, sondern das ganze Denken und Fühlen, die Politik und die
Gesellschaft, mussten in den Wirkungskreis von Dada hineingezogen werden.’
De gangmaker van het Berlijnse dadaïsme was Richard Huelsenbeck. Deze was
in februari 1916 uit Berlijn naar Zürich gegaan, waar hij aan het zojuist opgerichte
Cabaret Voltaire van Hugo Ball en diens vrienden ging meewerken en zo tot de
eerste dadaïsten behoorde. Toen hij in januari 1917 naar Berlijn terugkeerde zette
hij daar met enkele vrienden zijn dada-aktiviteiten voort.
Met twee van deze vrienden, de schilder Raoul Hausmann, de veelzijdige
‘Dadasoph’ vol zwarte humor, die voor de oorlog aan Der Sturm en tijdens de oorlog
met grafiek aan Die Aktion had meegewerkt en de wilde, ongeremde ‘Ober-dada’
Johannes Baader, vormde Huelsenbeck de provocerende en iedere autoriteit
attakerende stoottroep van het Berlijnse dadaïsme. Daarnaast stond een groep die
meer georiënteerd was op de uiterst linkse politieke bewegingen. In de eerste plaats
waren dat de gebroeders Herzfelde,

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

193
waarvan Wieland redacteur was van een tijdschrift voor expressionisten en
aanhangers der jeugdbeweging, Neue Jugend (1916-1917) en Johann onder de
naam John Heartfield als ‘monteurdada’ bekend werd door zijn satirische
fotomontages. Begin 1917 had Wieland Herzfelde een eigen uitgeverij, der
Malik-Verlag, opgericht, zo genoemd naar de roman Malik van Else Lasker-Schüler,
waarvan ook fragmenten in de Neue Jugend hadden gestaan, maar welk boek nooit
door het Malik-Verlag is uitgegeven, hoewel dit het plan was. Wel verscheen bij dit
Verlag in 1917 Die kleine Grosz-Mappe en naast politieke geschriften volgden later
ook verschillende dadaïstische publikaties als Malik-uitgaven. De tekenaar George
Grosz, die aan Die Aktion, Die Weissen Blätter en Neue Jugend had meegewerkt,
behoorde ook tot de meer politiek geëngageerden, evenals de schrijver Franz Jung,
die reeds in de eerste jaargangen van Der Sturm en Die Aktion had gepubliceerd
en medeuitgever was van de vlugschriften Freie Strasse (1915-1918), waarvan de
zesde en laatste aflevering, Club Dada, Wunder der Wunder!, door Richard
Huelsenbeck werd verzorgd. Met de Aktion-medewerker Carl Einstein en de met
Grosz bevriende schrijver van chansons, Walter Mehring, zijn ten slotte de
voornaamste figuren genoemd die ieder op hun eigen wijze een rol in het Berlijnse
dadaïsme hebben gespeeld.
Nog tijdens het laatste oorlogsjaar trad ‘Berlin-Dada’ reeds in de openbaarheid.
Huelsenbeck hield in februari 1918 zijn eerste Berlijnse dada-rede en in april vormde
hij, met o.a. Johannes Baader, Raoul Hausmann, George Grosz, Franz Jung, Walter
Mehring en de gebroeders Herzfelde, de Club Dada, die in april en juni van dat jaar
de eerste twee van een reeks voordrachtavonden organiseerde. Na de
wapenstilstand bereikten de dada-activiteiten echter hun hoogtepunt. In de eerste
plaats door de verschillende manifestaties waarmee opschudding verwekt werd en
bovendien door de stroom van opzienbarende publikaties.
Zo klom in december 1918 Johannes Baader in het koor van de Berlijnse Dom
om er zijn toespraak of interruptie van de hofprediker Dryander uit te schreeuwen:
‘Christus ist Wurst’, over welk optreden weliswaar verschillende lezingen de ronde
doen, die echter in hoofdzaak op hetzelfde neerkomen. Een tweede opvallende
onderneming was de colportage van het op 15 februari 1919 verschenen tijdschrift
Jedermann Sein Eigner Fussball, uitgegeven door het Malik-Verlag en met bijdragen
van Grosz, Heartfield, Wieland Herzfelde, Mehring en Mynona. Mehring schrijft
9
hierover : ‘Doch darf ich mich rühmen, dass meine Propagandaidee verwendet
wurde, für den Strassenverkauf einen Kremser, wie solche bei Pfingstausflügen 9Walter Mehring, Berlin
Dada, Zürich, 1959, blz.
üblich waren, zu mieten und eine Bläserkapelle, komplett mit Gehröcken und
68.
Zylindern anzuwerben, die bei Veteranenbegräbnissen aufzuspielen pflegte,
während wir, der Redaktionsstab, sechs Mann hoch, hinterdrein schritten, statt der
Kränze die ‘Jedermann sein eigner Fussball’-Pakete am Arm.’ Na
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een lange tocht door Berlijn eindigde het voor de regeringszetel in de Wilhelmstrasse
met een arrestatie van de deelnemers, waarna het blad verboden, maar de
aangeklaagden vrijgesproken werden. In juli 1919 zorgde Baader weer voor de
nodige opschudding door op de stichtingsbijeenkomst van de eerste Duitse republiek
in het Hoftheater te Weimar van het balkon af pamfletten uit te strooien met de
opwekking hem, de Ober-Dada, tot president uit te roepen. ‘Das Gelächter stärkte
10
die Opposition, säte Konfusion und schwächte die Autorität’, merkt Richter over
10
het resultaat op.
Hans Richter, Dada Kunst und Antikunst, Köln,
In 1920 stichtte Mehring een radicaal-links Politisches Cabaret en op 5 juni
van datzelfde jaar werd in Berlijn de eerste internationale ‘Dada-Messe’ geopend 1964, blz. 129.
in de kunsthandel van ‘Finanz-Dada’ Dr. Otto Burchard en ‘veranstaltet von Marschall
G. Grosz, Dadasoph Raoul Hausmann, Monteurdada John Heartfield’, zoals de
catalogus vermeldt. De Dada-Messe noemt Richter het hoogtepunt van de Berlijnse
11
Dada-beweging en over het karakter van deze tentoonstelling schrijft hij : ‘Das
11
‘Anti’, das man vor alles setzte, schien hier viel mehr gegen die ‘herrschende
Idem, blz. 137.
Gesellschaft’ als gegen die Kunst gerichtet zu sein.’
Deze en vele andere activiteiten gingen gepaard met een groot aantal publikaties,
waarvan er verscheidene door het Malik-Verlag verzorgd werden. Na het reeds
vermelde Jedermann Sein Eigner Fussball, verscheen in maart 1919 bij het
Malik-Verlag onder redactie van Wieland Herzfelde het politiek-satirische tijdschrift
Die Pleite, met op de voorzijde steeds een tekening van George Grosz. Behalve de
redacteur werkten aan dit blad Carl Einstein, Grosz, Heartfield en Mehring mee.
April 1919 begon het radicaal-communistische tijdschrift Der Gegner te verschijnen,
met bijdragen van verscheidene Berlijnse dadaïsten. Vanaf begin 1920 tot 1922
werd het blad door het Malik-Verlag uitgegeven. In juni volgde het eerste nummer
van Der Dada, verzorgd en uitgegeven door Raoul Hausmann en met medewerking
van Baader. Aan het eind van 1919 verscheen een tweede nummer met een collage
van Hausmann, Dada siegt!-Tretet Dada bei, op het omslag. Het derde en laatste
nummer van dit tijdschrift verscheen weer bij het Malik-Verlag in 1920 met bijdragen
van Grosz, Hausmann, de gebroeders Herzfelde, Huelsenbeck, Mehring en Francis
Picabia. In september 1919 begon het weekblad Der Blutige Ernst te verschijnen,
dat van het derde tot het zesde en laatste nummer onder redactie stond van Carl
Einstein en George Grosz en, evenals Die Pleite, steeds van een omslagtekening
12
door Grosz voorzien was. Verder noemt Richter nog enkele, na korte tijd verboden
12
of verdwenen tijdschriften op, met titels als Die Rosa Brille, Die Pille en Das
Idem, blz. 112 en 131.
Bordell. In 1920 werd de Dada Almanach ‘im Auftrag des Zentralamts der
deutschen Dadabewegung herausgegeben von Richard Huelsenbeck’. Hieraan
werkten ook vele figuren buiten de Berlijnse kring mee, zoals Hans Arp, Hugo Ball,
Citroen-Dada (= Paul Citroen), Paul Dermée, Vincente Huidobro,
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Francis Picabia, Georges Ribemont-Dessaignes en Philippe Soupault, waaruit het
toenemende contact, vooral met de Franse dadaïsten, duidelijk spreekt. Van
Huelsenbeck verschenen in de loop van 1920 nog verschillende werken over het
dadaïsme, met titels als En avant Dada, Eine Geschichte des Dadaismus; Dada
siegt, Eine Bilanz des Dadaismus en Deutschland muss untergehen!, Erinnerungen
eines alten dadaistischen Revolutionärs.
Ondanks de door Dada geproclameerde anti-kunst, bleef ook het Berlijnse Dada
13
in hoge mate toch een ‘künstlerische Angelegenheit’. Zo merkt Richter b.v. over
13
Huelsenbeck op: ‘[er] machte weiter ‘Kunst’, trotzdem er Anti-Kunst predigte,
Idem, blz. 126.
schrieb Gedichte, die ebenso in die von ihm mit Verachtung überhäufte,
expressionistische Tradition passten wie in irgend etwas, was man als ‘typisch’ für
Dada bezeichnen könnte.’ Aan de andere kant hadden de dadaïstische experimenten
èn het ontnuchteringsproces van het expressionisme versneld èn tot eigen, zij het
niet altijd nieuwe, uitingsvormen geleid. Raoul Hausmann onderscheidt twee
richtingen waarin zich Dada ontwikkelde: ‘die eine neigte zu einer Art satirischem
14
Überrealismus, die andere zur gegenstandslosen Kunst.’ De tekeningen van Grosz
- die heel sterk hun stempel op het Berlijns dadaïsme hebben gedrukt - zijn een 14Idem, blz. 121.
voorbeeld van het eerste, evenals het gebruik van reclameteksten, krantekoppen
e.d. in de manifesten en gedichten. In de literatuur is het ‘Lautgedicht’ of fonetisch
gedicht een resultaat van de tweede richting. Weliswaar heeft het abstracte
15
klankgedicht zijn voorlopers - Hausmann wijst o.a. op een gedicht van Paul
15
Scheerbart in Ich liebe dich, Ein Eisenbahnroman (1897) en Das grosse Lalula
Raoul Hausmann,
van Christian Morgenstern - maar door dadaïsten als Hugo Ball, Raoul Hausmann Courier Dada, Paris, 1958.
Geciteerd uit Hans
en Kurt Schwitters wordt het met nadruk naar voren gebracht. Ditzelfde geldt
15
Richter, Dada - Kunst und
voor hun typografie. Hausmann brengt deze typografie in direct verband met
Antikunst, Köln, 1964, blz.
het ‘Lautgedicht’: ‘Um diese Komponente [des Lautgedichts] typographisch
122-124.
auszudrücken hatte ich kleine und grössere, dünnere und fettere Buchstaben
15
Raoul Hausmann,
verwendet, um ihnen so den Charakter einer musikalischen Schrift zu geben. So Courier Dada, Paris, 1958.
entstand das opto-phonetische Gedicht. Das opto-phonetische und das
Geciteerd uit Hans
phonetische Gedicht stellen den ersten Schritt zu einer völlig
Richter, Dada - Kunst und
nicht-objektgebundenen, abstrakten Dichtung dar.’
Antikunst, Köln, 1964, blz.
Maar deze - niet door de dadaïsten het eerst gebruikte, maar wel het meest
122-124.
toegepaste - afwijkende typografie stond ook in verband met de meest kenmerkende
‘uitvinding’ der Berlijnse dadaïsten: de fotomontage. Deze montages, die de
toeschouwer van de vertrouwde realiteit der foto's vervreemden door de meest
irreële combinaties, hadden een provocerende en satirische werking. De
typografische ‘montages’ hadden dit eveneens, naast hun abstraherende functie
16
als ‘Optophonetik’. Richter legt dan ook op zijn beurt verband tussen de
fotomontages en de typografie van de dadaïsten: ‘So entstanden Dinge, die man 16In Dada - Kunst und
Antikunst, blz. 117.
Fotomontagen nannte. Man klebte Flugblätter
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und Dichtungen zusammen, politische Obszönitäten oder Portraits, erfand
provozierende Buchumschläge und eine neue Typographie, die dem einzelnen
Buchstaben, dem Wort, dem ganzen Satz neue Freiheiten erlaubte, die sie seit
Gutenberg (ausser bei den Futuristen und den Züricher Dadaïsten) nie besessen
hatten. Ein erleuchteter Griff in die Satzkiste des Druckers veränderte die von der
Schule her erlernte ‘Recht’- Schreibung in eine ‘Links’-Schreibung, grosse und kleine
Buchstaben gingen neue Verbindungen ein, tanzten auf und ab, senkrechte und
waagrechte Worte setzten sich in sinnige Beziehung und führten eine Belebung der
gedruckten Seite herbei, die dem Lesenden die neue Freiheit nicht nur erzählte,
sondern sehen und fühlen liess.’
Berlijn heeft Van Ostaijen niet alleen een verruiming en intensivering van zijn
contact met de moderne kunst mogelijk gemaakt, maar hem ook geconfronteerd
met een revolutionaire situatie, zowel op politiek als op artistiek gebied. Bij de schets
die hier van deze revolutionaire situatie gegeven werd, is niet getracht een afgerond
beeld te geven, maar - met behoud van hun samenhang - alleen die elementen
daaruit naar voren te halen, die een aanwijsbare invloed op Van Ostaijen hebben
gehad.

2. Werk en lectuur gedurende de eerste maanden in Berlijn
Reeds vrij spoedig na zijn aankomst te Berlijn begon Van Ostaijen weer te schrijven.
Van 9 tot 14 november ontstond het gedicht De moordenaars en op 20 november
en 2 december schreef hij het aan Paul Joostens opgedragen Maskers, met welke
twee gedichten hij later zijn voor Oscar Jespers met de hand geschreven bundel
De feesten van angst en pijn zou openen.
Het verschil tussen deze eerste Berlijnse gedichten en de laatste verzen uit Het
sienjaal is in vele opzichten opmerkelijk, hoewel bepaalde persoonlijke elementen
daarin, zoals de gelijktijdige ‘drang naar eenheid’ en ‘begeerte naar extremiteiten’,
de neigingen tot identificatie als communicatiemiddel en tot zelfkwelling e.d., hetzelfde
blijven of nog versterkt worden. Het idealisme en profetisme is echter ontnuchterd
en de agressieve, angstaanjagende en destructieve kant van het stadsleven komt
veel sterker naar voren dan in de vroegere stadsgedichten, zowel in het beeld van
de roofmoordenaars op de wijkkermis in De moordenaars als bij de macabere
kindersabbath in de besneeuwde stad van Maskers. Ruim 45 jaar later zou Emmeke
haar herinneringsbeeld van de afschuwelijke sfeer in het huis aan de Wilhelmstrasse
- hoewel ze verder nauwelijks over zijn werk sprak - onmiddellijk aanvullen met de
woorden: ‘daar heeft hij De moordenaars geschreven.’ Uit dit gedicht, waarin hij
zich, na de inleidende regels, met de moordenaars identificeert, spreekt een
sarcastisch ‘Überrealismus’, dat aan tekeningen van Grosz
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Pasfoto voor de vreemdelingenpolitie, opgenomen in het Kaufhaus des Westens te Berlijn.
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doet denken. En al is het niet zeker dat Maskers op een werk van Joostens is
geïnspireerd, dit aan hem opgedragen gedicht toont wel dezelfde fantastiek à la
Ensor, inclusief de maskers, die Van Ostaijen zo bij zijn vriend waardeerde. Ook de
reeds geconstateerde verwantschap met Joostens' verhouding tot de religie, blijkt
uit regels als ‘De laatste van de bende sleept Kristus bij de voeten / die naakt op de
sneeuw zal boeten moeten’, welke verzen zelfs aanleiding geven de, ietwat
vermanende, opmerking van Van Ostaijen over Joostens op zijn eigen Maskers te
betrekken: ‘Dan volgde de tijd gedurende dewelke hij meende het [de] hogere ratio,
zoals Ensor hem dit geopenbaard had, door het toepassen van het formeel bizarre
te benaderen; hij maakte: ‘midinetjes die Kristus kruisigen’’.
Behalve in de achtergrond is het verschil met zijn vroegere gedichten vooral in
de structuur van het werk zelf te constateren: de uitgebreide volzinnen worden
gereduceerd tot elliptische en geconcentreerd op woordkernen, verbindingswoorden
vallen weg, vergelijkingen worden vervangen door directe metaforen, het ritme wordt
strakker en pregnanter, kortom de opbouw wordt in veel sterker mate ‘kubistisch’.
De ‘ritmische typografie’ van de handschriftuitgave dezer gedichten dateert echter
van later tijd (1920-1921), want zowel de eerste typoscripten hiervan als het
handschrift en de publikatie van Maskers in Ruimte, vertonen op dit punt nog het
traditionele beeld.
Aan het eind van 1918 moet Van Ostaijen zijn begonnen aan een al enige malen
geciteerde, autobiografische roman, waarvan hij, blijkens een datering aan het slot
van het eerste cahier, op 11 januari 1919 reeds het eerste hoofdstuk, Het landhuis
in het dorp (26 blz.) en 15 blz. van het tweede, De jongen, voltooid had. Aan de
voortgezette tekst van deze roman in een tweede cahier gaan een tweetal bladzijden
vooraf waarop Van Ostaijen, evenals op de binnenzijde van het vooromslag, in
potlood titels van boeken die hij gelezen had, noteerde en die hij door toevoeging
van de letters L, K, Ph of F en P in de rubrieken ‘letterkunde’, ‘kunst’, ‘filosofie’ en
‘politiek’ verdeelde. Daarboven had hij een tweetal citaten geschreven: ‘Keine
Brüderschaft kann früher sein, als bis tatsächlich ein jeder dem Anderen ein Bruder
geworden ist. (Kor. [of Kar?])’ en ‘Der in der Entscheidung steht weiss nichts, als
dass er zu wählen hat, und auch das weiss er nicht mit dem Denken, sondern mit
dem Sein. Buber.’
Het merendeel van de 38 titels die deze lectuurlijst bevat zijn recente uitgaven,
zes ervan waren zelfs pas in het begin van 1919 verschenen. Als filosofische lectuur
somt hij de volgende werken op: Epikur, Philosophie der Lebensfreude (Schmidt),
Max Wundt, Platon's Leben und Werk, Kakuzo Okakura, Das Buch vom Tee en van
de reeds genoemde medewerker aan de eerste aktivistische Ziel-Jahrbücher, Hans
Blüher: Merkworte für den freideutschen Stand en de twee delen van Die Rolle der
Erotik in der menschlichen Ge-
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sellschaft, nl. Der Typus inversus (1917) en Familie und Männerbund (1919).
Het door Kurt Hiller in 1919 uitgegeven Das Ziel, drittes der Jahrbücher für geistige
Politik, rekent Van Ostaijen zowel tot zijn filosofische als politieke rubriek. Paul
1
Raabe tekent bij deze uitgave aan: ‘Aus dem ‘Bund zum Ziel’, der auch
1
Aktivistenbund genannt wurde, entwickelte sich der Politische Rat geistiger
Paul Raabe, Die
Zeitschriften und
Arbeiter, dessen Vorsitz Kurt Hiller führte. Er trat ein für eine pazifistische, vom
Geist beherrschte soziale Republik.’ Verder geeft Van Ostaijen als politieke lectuur Sammlungen des
literarischen
op: Demokratie oder Diktatur door de tegen het revolutionair-autoritaire
communisme gekante theoreticus en medeoprichter van de U.S.P.D., Karl Kautsky Expressionismus,
Repertorien zur deutschen
en Der Mensch in der Mitte, geschreven door de aktivistische voorvechter van
Literaturgeschichte nr. 1,
‘das humanozentrische Bewusstsein’, Ludwig Rubiner en verschenen in 1917
Stuttgart, 1964, blz. 126.
bij de uitgeverij van Die Aktion, in welk blad al gedeelten van dit boek gepubliceerd
waren.
Van Ostaijens belangstelling voor Japanse cultuur blijkt niet alleen uit Das Buch
vom Tee, maar ook uit twee werken van Julius Kurth, Japanische Lyrik en Japanische
2
Holzschnitte (1909). Van Max Verworn, de schrijver van Ideoplastische Kunst
(1914), die in het januarinummer 1918 van Der Sturm over hetzelfde onderwerp 2In Van Ostaijens
3
4
nagelaten bibliotheek komt
geschreven had , noemt hij Keltische Kunst, dat in 1919 bij Verlag Der Sturm
boek ook voor.
verscheen. De verdere titels in deze rubriek hebben betrekking op de eigentijdse dit
3
Die
Entwicklung der
kunst. In de eerste plaats het door Herwarth Walden eind 1918 uitgegeven
ideoplastischen
Kunst, Der
verzamelwerk van Sturm-kunst, Expressionismus-Die Kunstwende. Voorts
Sturm,
jg.
9,
nr.
10, Berlin,
5
Waldens Die neue Malerei (1919), Theo van Doesburgs Drie voordrachten en
januari 1918, blz. 126-128.
ten slotte de eerste drie delen van de sedert begin 1919 tot in 1923 door Kasimir 4Het eerst aangekondigd
Edschmid geredigeerde reeks Tribüne der Kunst und Zeit, nl. Edschmid, Über
in het februarinummer van
den Expressionismus in der Literatur und die neue Dichtung (twee redevoeringen), Der Sturm.
Wilhelm Hausenstein, Über Expressionismus in der Malerei en Theodor Däubler, 5In het juninummer 1919
Im Kampf um die moderne Kunst. Meer dan de helft van de titels die Van Ostaijen van Der Sturm onder de
noteerde, heeft betrekking op de letterkunde. Uit de vermelding van Gogols Der werken die ‘Ende Juni
Mantel - met de toevoeging ‘herlezen’ - en Dostojevski's Erzählungen (Die Wirtin erscheinen’
aangekondigd. De
en Helle Nächte) en Die Brüder Karamasoff blijkt, dat zijn reeds vroeg
lectuurlijst werd dus
gesignaleerde interesse voor de Russische letterkunde nog steeds bestond.
bijgehouden tot in de
Verder las hij Johan Doxa (1917) van Herman Teirlinck en een drietal Franse
zomer van 1919.
boeken, Le journal d'une femme de chambre (1900) door Octave Mirbeau, Le
feu (1917) door Henri Barbusse en Sur la pierre blanche (1918) door Anatole France.
Het merendeel der boeken echter behoort tot de eigentijdse Duitse literatuur. Van
Gerhart Hauptmann las hij Festspiel en van Leonhard Frank de, tijdens de oorlog
in Zwitserland verschenen, novellenbundel Der Mensch ist gut (1918), die Edschmid
6
‘das einzige Dokument der deutschen Dichter gegen den Krieg’ noemt . Verder Der
6
Taifun (1919), een postuum verschenen sleutelroman over Der Sturm van
Kasimir Edschmid, Die
Hermann Essig, die met Herwarth Walden bevriend was geweest maar zich later doppelköpfige Nymphe,
Aufsätze über die Literatur
van hem had afgekeerd en de prozabundel Dada
und die Gegenwart, Berlin,
1920, blz. 127.
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(1919) van Adolf Knoblauch met een houtsnede van Lyonel Feininger. Twee figuren
nemen op Van Ostaijens lijst een uitzonderlijke plaats in, August Stramm en Paul
Scheerbart. Van de eerste vermeldt hij vier bundels, alle als Sturm-Bücher
verschenen: Sancta Suzanna (1914), Die Haidebraut (1914), Erwachen (1915) en
Die Unfruchtbaren (1916). Van de in 1915 overleden Scheerbart, de ‘Vorläufer und
7
Weggefährte der neuen Dichtung’ , die zijn fantastische verhalen eerst in zijn eigen
7
Verlag der Phantasten - gesticht in 1889 - uitgaf en vanaf de eerste jaargang in
Paul Raabe en H.L.
1910 aan Der Sturm meewerkte, las Van Ostaijen in deze tijd de volgende boeken: Greve, Expressionismus,
Der Aufgang der Sonne, Hausmärchen (1903), Revolutionäre Theaterbibliothek Literatur und Kunst
1910-1923, Eine
(1904, 22 stukken in 6 delen), Katerpoesie (1909), Das grosse Licht, Ein
Ausstellung des
Münchhausenbrevier (1912) en Lesabéndio, Ein Asteroiden-Roman (1913).

3. Contacten met Berlijnse figuren

deutschen Literaturarchivs
im
Schiller-National-museum,
Marbach a. Neckar, 1960,
blz. 162.

Van Ostaijens contact met de eigentijdse kunst en politiek, bleef echter niet zoals in Antwerpen - hoofdzakelijk tot zijn lectuur en zijn deelneming aan de
Vlaamse Beweging beperkt. Hij leerde, door de uitbreiding van zijn kennissenkring
en zijn bezoeken aan verschillende kunstcentra, ook verscheidene figuren kennen
die een rol in de Berlijnse avant-garde speelden. Hierbij bleef hij zelf echter op de
achtergrond, een gesloten vreemdeling die de tijd afwachtte dat hij door eigen
prestaties al of niet op zou vallen, zonder zich daarbij op te dringen, zoals hij ook
in Antwerpen had gedaan toen hij velen van zijn vrienden met zijn eerste bundel
Music-hall verraste, waar hij tevoren nauwelijks over gesproken had.
Het meest bevriend raakte hij met de schilders Fritz Stuckenberg, Lyonel Feininger
1
en Arnold Topp. Door Bylo en Arthur Götz leerde hij Stuckenberg kennen. Na diens
1
opleiding aan de Kunstgewerbeschule te Weimar (1903-1905) en de Akademie
Medegedeeld door
in München (1905-1907) had Stuckenberg vijf jaar in Frankrijk gewerkt, waarna Emmeke, 1964.
2
hij steeds sterk Frans georiënteerd bleef . In 1912 trok hij naar Berlijn, waar hij zich
bij de Sturmkunstenaars aansloot. Van 1914 tot 1916 woonde hij in München en 2Zie de bijdrage van
Walter Mehring aan de
raakte daar bevriend met Marc en Campendonk. Na zijn terugkeer naar Berlijn
catalogus Fritz
werd voor het eerst werk van hem door Der Sturm getoond op de 47ste
Stuckenberg 1881-1944,
Sturmtentoonstelling, die gewijd was aan Duitse expressionisten (december
van het Landes-museum
3
1916). Vanaf het maartnummer 1917 van Der Sturm werd hij vermeld op de lijst
für Kunst und
van schilders die door de Sturm-Galerie vertegenwoordigd werden en het
Kulturgeschichte te
4
augustusnummer 1917 van dit blad verscheen met een tekening van Stuckenberg Oldenburg,
op het titelblad. Voorts exposeerde hij op de 59ste Sturmtentoonstelling (januari augustus-september 1961,
1918) samen met Alexander Archipenko en Georg Muche en op de 60ste (februari ongepagineerd.
3
Jg. 7, nr. 12.
1918) met Georg Schrimpf en Maria Uhden. Eind 1918 verbrak
4

Jg. 8, nr. 5.
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hij, na een financieel conflict met Herwarth Walden, zijn relaties met Der Sturm,
5
zodat hij sedert januari 1919 ook niet meer voorkwam op de lijst van
5
vertegenwoordigde schilders. Na deze breuk ontwikkelde Stuckenberg zich als
Der Sturm, jg. 9, nr. 10.
schilder meer in abstracte richting. In 1919 vertrok hij naar Seeshaupt in Beieren,
waar ook Campendonk woonde. Walter Dexel noemt Stuckenberg in die tijd ‘der
6
erste Tachist’ en schrijft : ‘Sowohl Stuckenberg als Arnold Topp malten vor und in
6
jenen Jahren rein tachistische Bilder und zwar sehr schöne Bilder - übrigens
In de catalogus Fritz
unabhängig von einander, wenn ich nicht irre - aber beide kaum ohne den Anstoss Stuckenberg 1881-1944,
Oldenburg, 1961,
durch Kandinsky, was Stuckenberg übrigens nicht gerne hörte. Kandinsky war
ongepagineerd.
natürlich nie Tachist. [...] Stuckenberg war aber damals wirklich Tachist. Er
arbeitete ohne vorgefassten Plan und Regel. Er malte fliessend ‘aus dem Nassen’
und ‘fand’ dann im Kleeschen Sinne sozusagen zufällig seine Motive und sein Bild.’
Ook Arnold Topp was bevriend met de Götzen en eveneens met Stuckenberg. Hij
7
was gymnastiekleraar en leraar tekenen in Brandenburg , doch bezocht geregeld
Berlijn. Der Sturm exposeerde zijn werk voor het eerst op de 36ste tentoonstelling 7Medegedeeld door
8
van december 1915, die gewijd was aan moderne grafiek. Vanaf april 1917 werd Emmeke, 1961.
8
hij in Waldens tijdschrift vermeld als een door Der Sturm vertegenwoordigd
Der Sturm, jg. 8, nr. 1.
kunstenaar en in diezelfde maand exposeerde hij samen met Nell Walden op de
51ste Sturmtentoonstelling. Verder exposeerde hij nog in mei 1918 (63ste
tentoonstelling) met Nell Walden en Hans Sittig en in december 1919 (81ste
9
tentoonstelling) alleen. In de 9de jaargang van het tijdschrift Der Sturm werden drie
lino's en acht houtsneden - waarvan twee op het omslag - van hem afgedrukt en 9Van april 1918 tot en met
10
in de 10de jaargang nogmaals drie houtsneden, waarvan één op het titelblad. maart 1919.
In tegenstelling tot Stuckenberg bleef Topp dus ook na de oorlog aan Der Sturm 10Van april 1919 tot en
11
met maart 1920.
verbonden. De oudste en bekendste der vrienden was Lyonel Feininger , die
door zijn ouders - in Amerika wonende Duitse musici - voor een muzikale opleiding 11Geboren 17 juli 1871 te
New York.
naar Duitsland was gestuurd, maar achtereenvolgens in Hamburg, Berlijn en
Parijs een opleiding tot beeldend kunstenaar had gevolgd. Aanvankelijk als
karikaturist, later als schilder, werkte hij afwisselend in Berlijn en Parijs en sloot zich
steeds meer bij de kubisten aan met een toenemende neiging naar
abstract-constructief werk. Reeds vòòr de oorlog behoorde hij tot de illustratoren
van Die Aktion en in 1913 werd hij door de ‘blauen Reiter’ uitgenodigd met hen
tentoon te stellen in de Eerste Duitse Herfstsalon, die Der Sturm van september tot
november had georganiseerd. Hierop volgden nog een tweetal tentoonstellingen
bij Der Sturm, in juni 1916 (42ste) met Paul Kothar en Felix Müller en in september
12
1917 (55ste) van hem alleen. Eveneens in september 1917 werden in het tijdschrift
Der Sturm vijf tekeningen van hem - waarvan een op de titelpagina - opgenomen 12Jg. 8, nr. 6.
en bovendien een Zwiesprache tussen hem en Adolf Knoblauch over zijn werk
en de kunst in 't algemeen. In 1919 verliet Feininger Berlijn om aan het juist
opgerichte
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Bauhaus van Walter Gropius te Weimar les te gaan geven, van welke instelling hij
de trouwste medewerker is gebleven.
Behalve dat de vrienden elkaar geregeld bezochten, kwamen ze ook bijeen in
het Café des Westens op de hoek van de Joachimsthalerstrasse en de
Kurfürstendamm, welk kunstenaarscafé ook Van Ostaijens stamcafé werd. Bovendien
woonde Van Ostaijen soms politieke vergaderingen bij en is hij met Emmeke
verschillende malen naar Sturmbijeenkomsten geweest, zoals openingen van
tentoonstellingen en enkele der wekelijks op woensdagavond georganiseerde
13
14
Sturm-Abende, waar Rudolf Blümner expressionistische dichtkunst voordroeg.
13
Bij deze gelegenheden ontmoette hij vele kunstenaars die hem voor een deel
Voor biografische
gegevens over de
reeds uit zijn lectuur bekend waren en waarvan hij sommigen slechts vluchtig,
meesten der genoemde
anderen vrij goed leerde kennen. Zo blijkt uit zijn brieven dat hij Else
15
Lasker-Schüler maar één keer heeft gezien en de schilder van de Brückegroep figuren zie: Paul Raabe en
H.L. Greve,
16
(1905-1913), Erich Heckel , slechts enkele malen bij Feininger, doch voldoende Expressionismus, Literatur
17
om met hem plannen voor een nooit verwezenlijkte uitgave te smeden. Verdere und Kunst 1910-1923,
18
Marbach a.N., 1960 en:
oppervlakkige ontmoetingen had hij met de dichters Ernst Blass - een
Kurt Pinthus,
expressionist van het eerste uur als medeoprichter van Kurt Hillers Neue Club

Menschheitsdämmerung,
mit Biographien und
Bibliographien neu
herausgegeben, Hamburg,
1959.
14
Mondelinge
mededelingen van
Emmeke uit 1961 en
1964.
15
Emmeke meent dat zij
haar later, in 1920-1921,
nog enkele malen bij
Däubler hebben ontmoet.
16
Heckel was tijdens de
eerste wereldoorlog in
België en leerde daar
Ensor kennen en
waarderen.
17
Zie blz. 207-208.
18
Blass had aan vele
expressionistische
tijdschriften meegewerkt,
zoals Der Sturm, Die
Aktion, Die Weissen
Blätter, Das Neue Pathos
en redigeerde zelf het
Heidelbergse blad Die
Argonauten (1914-1916
en 1921).
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in Berlijn met het daardoor van 1910 tot 1912 georganiseerde Neo-pathetisches
19
Cabaret - en de minder bekende Hendrik Goverts.
Bij Der Sturm maakte hij, behalve met de actieve leider van deze groep,
Herwarth Walden, ook met de spirituele filosoof, Salomo Friedländer, kennis, die
onder het pseudoniem Mynona talrijke grotesken, zowel in tijdschriften, o.a. Der
Sturm, Die Aktion en Die Weissen Blätter, als in boekvorm gepubliceerd had.
Deze vroegere vriend van de in die tijd eveneens door Van Ostaijen ‘ontdekte’
Paul Scheerbart, werkte na de oorlog ook aan dadaïstische bladen mee, zoals
20
Jedermann Sein Eigner Fussball en Der Blutige Ernst. Al schrijft Mehring over
hem dat hij ‘mit dem Dadaismus zwar heftig flirtete, aber ohne sich mit ihm zu
identifizieren. Als Philosoph der ‘Polarität’ legte er sich auf nichts fest.’, toch stelt
21
Hans Richter vast: ‘Seine philosophischen Grotesken gehörten zur Dada-Diät.’
Hoewel Van Ostaijen hem - ook als causeur in het Café des Westens - enthousiast
bewonderde, herinnert Emmeke zich dat zij toch nooit echt bevriend met hem
22
zijn geraakt, daar de afstand te groot en hij in hun ogen een ‘oude man’ was .
Wel gingen zij geregeld om met Walter Mehring, een leeftijdgenoot van Van
23
24
Ostaijen en de jongste der Berlijnse dadaïsten, ‘der Pupi-Dada’ die gedurende
één jaargang, van april 1918 tot februari 1919 met toneelschetsen en gedichten
aan Der Sturm had meegewerkt. Door Mehring kwam Van Ostaijen weer in
contact met diens bewonderde vriend George Grosz, in ‘Café Grössenwahn’,
zoals Mehring het Café des Westens noemt. Een indruk van het gezelschap in
25
dit café geeft Mehring als hij over zijn droomvoorstellingen schrijft : ‘im ‘Café
Grössenwahn’ (‘Alten Café des Westens’) jeden-
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Medewerker aan
naoorlogse
expressionistische en
aktivistische tijdschriften,
zoals de naoorlogse
Aktion. Zie voor de
medewerking der
genoemde literatoren en
beeldende kunstenaars
aan expressionistische
tijdschriften: Paul Raabe,
Die Zeitschriften und
Sammlungen des
literarischen
Expressionismus,
Stuttgart, 1964.
20
Walter Mehring, Berlin
Dada, Zürich, 1959, blz.
42.
21
Hans Richter, Dada Kunst und Antikunst, Köln,
1964, blz. 116.
22
Geboren 4 mei 1871 te
Gollantsch, Posen.
23
Mehring werd op 29 april
1896 in Berlijn geboren. In
een brief van 2 november
1957 aan Borgers deelde
hij mee, dat hij Van
Ostaijen goed gekend
heeft, doch zich,
tengevolge van een
amnesie, ‘verursacht
durch Exile, Lagerhaft,
Verfolgungen’ tijdens de
tweede wereldoorlog,
geen bijzonderheden meer
kan herinneren.
24
Der Dada, nr.3,
Malik-Verlag, Berlin, 1920.
25
Walter Mehring, Berlin
Dada, Zürich, 1959, blz.
14-15.
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falls, wurden sie einstimmig akzeptiert von allen sich sonst befehdenden Stilcliquen
und politischen Sekten; von Nietzscheanern; von Herwarth Waldens Sturm- und
Franz Pfemferts Aktion-Expressionisten; von Fürst Kra[o]potkin-Nihilisten; von den
Max Stirner-Individualanarchisten; von den ‘Asphaltliteraten’; und den Poeten des
‘Vers libre’; von den Mme. Blavatsky-Theosophen: wie Theodor Däubler, unserem
Triestiner Dante, und den ‘Neopathetikern’, wie Carl Einstein.’
Hier leerde Van Ostaijen ook de twintig jaar oudere dichter en kunstcriticus
26
27
Theodor Däubler in persona kennen. Diens werk was hem nl. al bekend en vooral
de theoretische geschriften van deze veteraan, ‘einer der grossen Mittler zwischen 26Geboren 17 augustus
28
1876 te Triest.
Literatur und bildender Kunst in der expressionistischen Periode’ , zou Van
27
In Ekspressionisme in
Ostaijen tot in zijn rede van september 1925, de Proeve van parallellen tussen
Vlaanderen
citeert Van
moderne beeldende kunst en moderne dichtkunst, met instemming blijven citeren.
Ostaijen
o.a.
uit Der neue
Emmeke herinnert zich ook dat zij Däubler niet alleen in het café ontmoetten,
Standpunkt en begin 1919
maar hem meermalen thuis een bezoek brachten.
leest hij Im Kampf um die
Ten slotte zijn door mededelingen van Emmeke en de bewaarde
moderne Kunst (zie blz.
correspondentie nog enkele namen uit de Berlijnse kennissenkring bewaard
199). Voor citaten zie: VW
29
gebleven, zoals die van de dichter Gustav Specht - een vriend van de Götzen, IV, blz. 18, 19, 185, 227,
die voor de oorlog aan Die Aktion meewerkte, maar daarna weinig of niets meer 230 en 241.
publiceerde - en Adolf Knoblauch, die met Feininger samen de reeds genoemde 28Zie: Paul Raabe en H.L.
Zwiesprache schreef, zijn laatste bijdrage aan Der Sturm, aan welk blad hij ook Greve, Expressionismus,
reeds in januari 1911 (1ste jrg.) en tussen september 1914 en september 1917 Marbach a.N., 1960, blz.
102.
30
(in de 5de t/m 8ste jrg.) had meegewerkt. Voorts Adolf Behne, die tijdens de
29
Specht werkte mee aan
oorlog zowel aan Die Aktion als Der Sturm meewerkte en wiens opstel Zur neuen
Die Aktion in 1913
Kunst als zevende der Sturm-Bücher in 1915 verschenen was. In het
(speciaal nummer
Lyrische Anthologie), aan
Der Mistral, eine lyrische
Anthologie,
Berlin-Wilmersdorf, 1913
en de bloemlezing Der
neue Frauenlob,
Berlin-Wilmersdorf, 1919.
30
De bijdragen Gereut
(proza, jg. 8, nrs. 2 tot en
met 4, mei-juli 1917),
Ramas Klagen (vertaalde
poëzie, jg. 8, nr. 5,
augustus 1917) en
Zwiesprache (jg. 8, nr. 6,
september 1917) staan
niet vermeld in Nell
Walden en Lothar
Schreyer, Der Sturm,
Baden-Baden, 1954,
Alphabetische Verzeichnis
der Mitarbeiter, blz.
226-227. Van Knoblauch
verschenen bij het Verlag
Der Sturm de dichtbundels
Die schwarze Fahne, 1915
en Kreis des Anfangs,
1916.
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maartnummer 1918 van Der Sturm had Herwarth Walden hem nog verdedigd,
toen hij o.a. op zijn uitlating ‘Der Idealismus in der modernen Kunst ist der
Kubismus’ werd aangevallen. Kort daarna raakte Behne in conflict met Walden,
32
33
die hem in Der Sturm van december 1918 en nogmaals in juli 1919 voor een
‘Kleinbürger’ uitmaakte, als repliek op Behne's verwijt in Die Freiheit dat Der
Sturm verburgerlijkt zou zijn en nog slechts uit epigonen zou bestaan. Behne,
34
die als voorstander van het kubisme ook het werk van Feininger, Topp en
35
Stuckenberg bewonderde - over Stuckenberg schreef hij in 1919 twee artikelen
-, was bovendien voorzitter van de Arbeitsrat für Kunst in Berlijn en als zodanig
een van de weinige politieke relaties van Van Ostaijen. Volledigheidshalve dient
hier nog vermeld, dat Emmeke stellig meent te weten dat Hermann Goering niet de toneelschrijver Reinhard Goering - in het begin van hun Berlijns verblijf
overdag bij hen kwam slapen en 's nachts naar het vliegveld Johannisthal ging,
waar hij onduidelijke affaires had af te handelen. Hij was verslaafd aan de cocaïne
en Emmeke wist toen nog niet dat Van Ostaijen ook nog steeds cocaïne gebruikte.
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Jg. 8, nr. 12, blz.
189-190.
32

In Ableger, Der Sturm,
jg. 9, nr. g.
33
In Die Kunst in der
Freiheit, Der Sturm, jg. 10,
nr. 4.
34
Zie ook: Paul de Vree,
Paul van Ostaijens
Berliniale, De Tafelronde,
jg. 11, nr. 1, Antwerpen,
januari 1966, blz. 17.
35
In Der Cicerone, jg. 11,
1919, blz. 281-286 en in
Ja! Stimmen des
Arbeiterrates für Kunst in
Berlin, Berlin, 1919, blz.
107-109.
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4. Contacten met Antwerpse vrienden
Ook met de Antwerpse vrienden hield Van Ostaijen in deze tijd contact. Enkelen
hiervan, zoals Firmin Mortier, Peter Baeyens en Karl Mayer, trof hij in Berlijn. Mortier
was er in januari 1919 heengegaan, woonde in Charlottenburg en bleef daar tot in
1
maart . Hij trok toen veel met Van Ostaijen op, die niet door vaste werkzaamheden
1
gebonden was. Samen wandelden zij naar het hotel waar Liebknecht en
Deze en de volgende
gegevens
berusten op
Luxemburg vermoord waren, bezochten vergaderingen van de Unabhängige
mondelinge
mededelingen
Sozialistische Partei Deutschlands en hoorden daar o.a. Hugo Haase spreken,
van
Firmin
Mortier
uit
ontmoetten Mehring in het Café des Westens en zochten Stuckenberg in diens
1958.
atelier op. Hoewel Mortier geen belangstelling had voor beeldende kunst, was
Van Ostaijen er van overtuigd dat het werk van Stuckenberg, waar hij zich
enthousiast over uitliet en dat hij kristalhelder noemde, zeker door zijn vriend
geapprecieerd zou worden. Toen deze echter een ‘kruisafneming’ in het atelier
bewonderde, kreeg hij te horen: ‘Mein Lieber, das ist ein erotisches Stilleben!’ Met
2
meer succes gaf Van Ostaijen Kafka's Die Verwandlung (1917) aan Mortier te lezen.
Eén keer heeft Mortier bij de Van Ostaijens overnacht. Zij bewoonden slechts 2Vóór de publikatie in
boekvorm verschenen in
éen kamer, waar hij op de divan werd geïnstalleerd. Emmeke had echter
Die Weissen Blätter, jg. 2,
bezwaren, o.a. tegen de was waar ze mee opgescheept werd en de volgende
morgen kreeg hij van Van Ostaijen te horen dat hij hun intimiteit stoorde en beter nr. 10, Leipzig, oktober
1915, blz. 1177-1230.
elders kon gaan slapen. Verder herinnert Mortier zich dat Van Ostaijen hem in
deze tijd cocaïne aanbood. Zij bezochten gezamenlijk concerten en Van Ostaijen
nam dan een paar uur tevoren een snuifje cocaine, hij deed dat steeds heel
‘methodisch’ en ging daarna enige tijd slapen. Mortier en Van Ostaijen kwamen in
deze tijd ook in contact met het revolutionair-socialistische dagblad Die Republik,
3
waar Wilhelm Herzog hoofdredacteur van was. In het nummer van 10 februari 1919
3
werd hierin een artikel van Mortier opgenomen, Flandern in der Weltrevolution,
Herzog had voor de
oorlog
meegewerkt aan
waarin deze het reeds vermelde fragment uit Van Ostaijens lezing voor het tweede
Die
Aktion,
was
aktivistische jeugdcongres in Antwerpen van oktober 1918 verwerkte. Het doel
medeoprichter
van het
van dit opstel was: ‘Das revolutionäre Deutschland über die Zustände aufzuklären,
politiek-literaire
tijdschrift
die nach dem Rückzug der deutschen Truppen zum Terror gegen die Flamen
Pan in november 1910,
geführt haben’. Impliciet wilde Mortier echter door dit artikel - evenals Van
waaruit Van Ostaijen in
Ostaijen, zodat het ook voor diens standpunt van belang is - zijn politieke vrienden
Ons Land van 10 maart
in Berlijn duidelijk maken dat het aktivisme noch een pan-germaanse, noch een 1917 Franz Marc citeerde
beperkt-nationalistische beweging is, doch Vlaanderens ‘weg naar het socialisme’. en had in april 1914 het
Mortier geeft in zijn stuk toe dat enkele flaminganten op dwaalwegen zijn geraakt tijdschrift Forum opgericht,
en dat ‘Mangel an politischer Geschicktheit und auch die Meinung, der
dat in augustus 1915
verhängnisvolle alldeutsche Einfluss werde sich schon nachher beseitigen lassen, wegens zijn pacifistische
inhoud verboden werd. In
während die
oktober 1918 werd het als
zuiver politiek,
linksradicaal tijdschrift
opnieuw uitgegeven. Adolf
Behne behoorde tot de
medewerkers aan Forum.
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Gefahr der belgisch-französischen Bürgerkoalition akut war, einzelne von ihnen
irregeführt hat.’ Maar dan wijst hij erop - zoals Van Ostaijen in Nasionalisme en het
nieuwe geslacht van juni 1916 reeds gedaan had - dat voor een groep jongeren het
aktivisme beslist geen eng-nationalistische taalbeweging was gebleven: ‘Anderseits
lebte auch im Aktivismus seit 1916 eine sehr starke Strömung, die ihr Ziel auf ganz
anderem Wege zu erreichen strebte. Besonders seine sozialdemokratischen und
jugendlichen Anhänger standen dem bis dahin fast ausschliesslich
bürgerlich-demokratischer Bedeutung bewussten Aktivismus wenn nicht feindlich,
so doch ablehnend gegenüber; während sie eine rein ökonomische Bewegung
deshalb nicht billigten, weil sie einen ethisch begründeten Flamingantismus als den
einzig zweckmässigen betrachteten. Ihnen dankt vornehmlich der Flamingantismus
seinen internationalen Einschlag. Sie bildeten die ‘Minderheitsfraktion der belgischen
4
Arbeiterpartei’ und vertraten auch auf rein sozialem Gebiete das radikalste
Programm.’ En, na het citeren uit Van Ostaijens redevoering, eindigt hij zijn artikel 4Zie: Activisten, Gent,
1919, blz. 88 tot en met
met ‘Denn der Aktivismus ist die Weltrevolution in Flandern.’
Na deze publikatie hadden Mortier en Van Ostaijen samen een Manifest over go. Organen van de
Vlaamsche Socialistische
de Vlaamse revolutionaire beweging aan Die Republik gestuurd, waarnaast of
Arbeidersgemeenschap
5
waarin zij ook nog geschreven hadden tegen het ‘frasen-internationalisme’ van
waren De Socialistische
Romain Rolland en Barbusse, maar door een tijdelijk verbod van Die Republik
Vlaming en De Nieuwe
is deze bijdrage nooit verschenen.
Tijd.
6
5
Een eerdere politieke uiting tijdens de revolutiedagen was het Gedicht dat
Zie: Nasionalisme en het
Van Ostaijen op 9 januari 1919 schreef over de immobiliteit van het Vlaamse
nieuwe geslacht in De
volk, welk gedicht enigszins een intermezzo in zijn poëtisch werk vormde en zich Goedendag, jg. 22, nr. 8,
weer nauw bij de tijdverzen uit de laatste afdeling van Het sienjaal aansloot. Het Antwerpen, juni 1916. Ook
Walden keerde zich met
werd gepubliceerd in De Toorts van 5 april 1919, een in Utrecht verschijnend
‘staat- en letterkundig weekblad voor Holland, Vlaanderen en Zuid-Afrika’, onder zijn artikel Künstler Volk
und Kunst in Der Sturm
redactie van Prof. Dr. H.D.J. Bodenstein, René de Clerq, Mr. W.J.L. van Es en
(jg. 10, nr. 1. Berlin, april
A.J. van Vessem. Kennelijk had een van de Antwerpse kennissen of de naar
1919, blz. 10-13) tegen de
Utrecht uitgeweken Bob van Genechten dit Gedicht in handen gekregen en het ‘Internationale des
- al dan niet op verzoek van Van Ostaijen - aan De Toorts doorgezonden, want Geistes’rondom Rolland.
de inleiding die in dit blad aan het Gedicht voorafgaat, begint aldus: ‘Men schrijft 6VW I, blz. 280.
ons van Vlaamsche zijde: Uit Duitschland, waarheen hij om aan de vervolging
van de activisten te ontsnappen, uitgeweken is, bereikt ons van Paul van Ostayen
een gedicht dat wij aan de lezers van De Toorts mededeelen.’ Al te goed is deze
Vlaamse inzender niet op de hoogte van het werk van Van Ostaijen. Hij noemt het
in De Stroom gepubliceerde Ekspressionisme in Vlaanderen opstellen over ‘zijne
dynamische verzen’ en vermeldt dat Het sienjaal ‘ook door de oudere critici
buitengewoon gunstig ontvangen’ werd en geeft als voorbeeld alleen Raf. Verhulst,
die echter de enige is die de bundel besproken heeft. In
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De Toorts was het Gedicht gedateerd ‘8-9 Januarie '19’.
Van de twee andere genoemde Antwerpenaren die hij in het begin van zijn
Berlijnse periode ontmoette, werkte Karl Mayer als journalist voor een Zweeds
persagentschap in de Duitse hoofdstad en zocht Peter Baeyens, die niet onbemiddeld
was, zijn vriend zo nu en dan vanuit Antwerpen op, waarbij hij dan tevens als
leverancier van cocaïne optrad. Het is niet bekend wanneer Baeyens de eerste keer
naar Berlijn kwam en de mededeling ‘Van Peter Baeyens heb ik vernomen’ in een
brief van begin april 1919 kan zowel op een bezoek als op een ontvangen brief
slaan. Want na enkele maanden kwam Van Ostaijen ook weer in schriftelijk contact
met zijn in Antwerpen achtergebleven vrienden en verwanten.
Veel van deze correspondentie is echter verloren gegaan. Zo zijn er geen brieven
aan zijn ouders teruggevonden, zodat ook niets bekend is over hun eerste reactie
op zijn plotseling vertrek. Ook de correspondentie met zijn broer Constant is (nog)
niet teruggevonden en van de overige brieven aan zijn vrienden zijn er slechts
weinige bewaard gebleven.
De vroegst bekende brief uit Berlijn is gericht aan de naaste vrienden, René Victor
(‘Fik’) en Van Ostaijens ‘weggenoten’ in de kunst, de gebroeders Floris en Oscar
Jespers en Paul Joostens, die tezamen ‘de bond zonder gezegeld papier’ vormden.
Gezien de inhoud is het kennelijk Van Ostaijens eerste levensteken aan deze
vrienden, geschreven in antwoord op een bericht waarin o.a. de geboorte werd
gemeld van een zoon van Olympe en Flor Jespers op 7 december 1918:

[17 januarie 1918 [1919].]
Beste Fik, Flor en de anderen.
Ik heb uw brief goed ontvangen en dank u allen hartelik voor het nieuws. In de
eerste plaats de gelukwensen van Emma en mij voor Olympe en Flor. Wij zijn blij
dat het een jongen is en ik ben bizonder in mijn schik dat het Paul heet. Is Paul
Joostens peter (peter in brede zin) of heb je soms ook aan mij gedacht? Dat zou ik
waarlik een prachtig idee v. Olympe en Flor vinden. Ik hoop de kleine Paul Jespers
spoedig te zien en een gedicht te schrijven voor de zoon van mijn reeds meesterlike
weggenoot Floris Jespers. Voor de rest moet ik kort zijn. Mannen, ik ga steeds
vooruit, mijn levens-kunstkonceptie wordt absoluter en duideliker. Ik hoop (o met
zulke sterke hoop!) dat de bond die wij zonder gezegeld papier gesloten hebben
niet zal te niet gaan. Gij ook hoop ik hebt uw[u] verder op de baan van het enig
heiligmakend expressionisme ontwikkeld. Vooral lees en herlees, studeer en
herstudeer ‘Le Cubisme’ van Jean Metzinger. Gelijk ik tans gezien heb is het Kubisme
de duidelikste, meest exakte richting. Zij moet de nieuwe wereld de nieuwe
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Karikatuur bij de geboorte van Paul Jespers door Paul Joostens. V.l.n.r.: Stan van Ostaijen
als van het IJzerfront teruggekeerd soldaat, Paul Joostens als Sint Franciscus, Floris, ‘Joppe’
en Olympe Jespers, Van Ostaijen als de Paus van Halensee en Emmeke.

stijl brengen. Kandinsky is een groot, overheerlik kunstenaar. Geen ogenblik hoopt
men tegenover deze werken zijnde er iets in terug te vinden. Men wordt gans
overweldigt[d] door hetgeen men er vindt. De hoogste rijkdom van kleur en vorm.
Van de futuristen zijn Boccioni en Carra veruit de beduiden[d]ste. Paul Joostens
heeft het meeste verwantschap met de futuristen. - Oscar, mijn bewondering voor
uw werk is hier nog gestegen. Archipenko is nog verder, maar buiten hem zijt gij de
expr. beeldhouwer die ik het hoogste schat. De anderen zijn veel minder dan gij
7
beiden. Gij moet natuurlik zonder aarzelen voortgaan op de weg van het ‘Konijn’,
7
8
Zie: VW IV, blz. 181-182.
‘Bas-Relief voor vader’ en ‘Verrières’; daar alleen, in een verdere ontwikkeling,
8
ligt de verwezeliking van uw groot kunstenaarstemperament. Niet bang zijn:
Onder de titel De dode
naturele (niet natuurlike) wel naturele vormen, d.i. vormen die hun eigen geboorte (1918) afgebeeld bij José
Boyens, Oscar Jespers,
en hun eigen leven hebben scheppen naar uw ethos. Vooral, o mijn vrienden,
Jeugd en Cultuur, jg. 11,
mijn vrienden, niet bang zijn! Mijn idealen staan sterker dan ooit. Nooit heb ik
nr. 5, Brussel, maart-april
mijn [mij] zo volledig een doel willen wijden, als tans. - ‘Allons travailler’!
1966, blz. 207. Mevrouw
Wij hopen dit jaar hier een kollektieve arbeid, ‘Werk’ geheten, uit te geven.
José Raming-Boyens
Werk van plastiese en lyriese kunstenaars - honderd bladzijden druk en 50 bl.
deelde in een brief van 5
prachtvolle reprodukties op origineel-grote [grootte]. Enkel tekeningen en
februari 1971 aan Borgers
houtsneden, linoleumsneden (originele afdruk) komen in aanspraak. De beste[n] voorts mede, dat Oscar
werken mee (Hekkel [Heckel], Lyonel Fey[i]ninger)
Jespers tegenover haar
ten stelligste ontkende ooit
een beeld ‘Verrières’
gemaakt te hebben.
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Zegt het u iets moest ik daarvoor zorgen dat ook tekeningen van u daarin kwamen,
alsook mogelik linoleumsneê's van Flor? - Doch dan zoudt gij mij de originelen (die
9
ik u later terug bezorg) moeten sturen hier te Utrecht . Zulke tekening gelijk b.v. ‘de
9
liggende vrouw (Olympe)’ van Flor zou zeer goed passen (dit om de maat aan
Deze woorden geven de
indruk
dat Van Ostaijen op
te duiden, ook iets groter)
dat
moment
in Utrecht - bij
Ik schrijf een roman. D.w.z. van een roman aan dewelke ik begonnen ben zijn
Van
Genechten?
- zou
tans 47 bladzijden af.
zijn,
maar
het
woord
‘hier’
Oscar het zou me groot plezier doen je ‘Konijn’ en je Bas-relief te krijgen in
is moeilijk leesbaar,
foto. Kan dat?
doordat een perforatie in
Flor vergeet niet vele groeten thuis te doen, a.u.b. Was moetje niet blij toen
het briefpapier er
ze hoorde dat je kind Paul heette?
gedeeltelijk doorheen is
En weest overtuigd, mijn vrienden, dat deze brief geschreven is in de warmste aangebracht.
overtuiging der waarheid van onze idealen. Voor Olympe en de kleine Paul
wensen wij de beste gezondheid. Voor allen betrouwen, rotsvast betrouwen in onze
arbeid.
Je zeer getrouwe vriend
Paul v. Ost.
De uitgave van Werk is wegens de abnormale financiële omstandigheden in Duitsland
aanvankelijk uitgesteld, zoals uit de volgende brief blijkt en daarna nooit meer
gerealiseerd. Wel is Van Ostaijen in Berlijn steeds doorgegaan met het verzamelen
van reprodukties, zoals de aan Oscar Jespers gevraagde foto's, om het werk van
zijn Antwerpse en Berlijnse vrienden aan elkaar bekend te maken en zo het
wederzijds contact te stimuleren. Voorts blijkt uit deze brief dat hij sedert 11 januari
10
zes bladzijden in het tweede cahier met de tekst van zijn autobiografische roman
10
gevorderd was.
Zie blz. 198. De
Ruim een maand later schreef hij de tweede brief aan de Antwerpse vrienden zevende der beschreven
bladzijden van het tweede
die bewaard is gebleven. Afgezien van zijn behoefte de ‘gemeenschap’ der
Antwerpse kunstenaars bijeen te houden en hieraan in theoretisch opzicht leiding cahier begint met de
woorden: ‘Voorbeelden
te geven, die hier vooral uit spreekt, komen door deze brief ook weer enkele
persoonlijke gegevens aan het licht. Zo toont hij zich dankbaar voor het contact ook stelde zich Cor
voortdurend.’ (Zie Paul
dat Floris Jespers met zijn moeder onderhoudt en is hij verheugd dat de vrienden
van Ostaijen, Het landhuis
zijn broer Constant hebben leren kennen. Hij blijkt kort tevoren zelf reeds
in het dorp en De jongen,
geschreven te hebben aan ‘Stan’, die na de wapenstilstand van het IJzerfront
's-Gravenhage, 1971).
was teruggekeerd. De nieuwsgierigheid naar de mening die ‘den ouwen’, zoals
Constant in de familie genoemd werd, over hem had, toont duidelijk aan hoezeer
11
Van Ostaijen op zijn broer gesteld was. Volgens Léonard kwam Constant, die aan
het front nooit meer dan soldaat had willen worden, terug als een aanhanger van 11Mondelinge mededeling.
de Frontbeweging. Hij werd al spoedig - als vele ‘fronters’ - een propagandist
voor de interna-
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tionale, anti-militaristische Clarté-beweging , die in Vlaanderen radicaal
Vlaamsgezind werd, zodat Van Ostaijen van hem geen kritiek op zijn aktivisme
13
hoefde te vrezen, welke hij misschien wel van zijn ouders te verduren had
gekregen. Ten slotte blijkt uit dit tweede bericht aan de vrienden dat hij in ruim
14
vijf weken slechts twintig bladzijden aan zijn autobiografische roman had
toegevoegd.

[25 Februarie 1919.]

Zo genoemd naar de
roman Clarté van Henri
Barbusse, die ook de
stichter van deze
beweging was. Daarnaast
ontstond vrijwel gelijktijdig
de verwante
‘Internationale de l'Esprit’
van Romain Rolland. De
Clarté-beweging was
echter meer politiek
gebonden en ging later in
de communistische partij
op, terwijl Rolland
principieel ‘suprapolitique’
bleef.
13
Volgens een mededeling
van mevr. D.M.
Goossens-Van Ostaijen in
1959.
14
Zie noot 10.
15
Niet geïdentificeerd.
Deze brief werd eerst na
de dood van Joostens ter
inzage gegeven, zodat het
hem niet meer gevraagd
kon worden.

Beste Flor en Olympe, ook aan de anderen.
Ik heb al uw zaken wel ontvangen waarvoor ik u herhaaldelik dank zeg. Namelik
ben ik in het bezit: 1e) van een brief van de Flor, 2e) een brief van Paul Joostens,
3e) de foto's van Oscar. - Nu moet ik op dit alles antwoorden en mogelik nog wat
nieuws meedelen voor zover zulks voorhanden is. Niet gemakkelik. 1e) Brief van
de Paul. Die is kort, wat niet verheugend is, doch in vergoeding enige
gemakkelikheden bij het beantwoorden biedt. Ten eerste geeft hij mij het adres
15
van Zijlman .
Wat ik daar moet mee beginnen weet ik niet juist. Gaat die mens me ook al
helpen? Ik heb tans zoveel mensen leren kennen die je helpen willen, dat ik daar
enig[s]zins skepties tegenover sta. En ten tweede heeft hij wel de relaties? In
alle geval ik zal hem schrijven, de groeten doen van u, Paul, en vragen of-t-ie
soms iets voor mij doen kan. Le moins illustre est parfois le plus aidant. Verder
belooft de Paul me foto's te sturen, waarbij ik me reeds bij voorbaat verheug. Ik
hoop dat je [doorgestreept] hij het niet zult vergeten. Ten slotte drie regels over
Paul's huidig leven. Hij is bommelaar geworden, schrijft hij (La Tentation de St.
Antoine, dus, - Ik heb het toch reeds geschreven! - ziet ge wel dat ik gelijk had! Gaudeamus). Daarna zou hij een rein wezen geworden zijn, volgens zijn eigen
mededeling (Tristitia post). Ik zou echter graag een langere brief van Paul hebben.
Niet minder van Fik, Oscar, en V.T. [Van Tichelen] 2e) Brief van de Flor. Prachtig!
Ik ben zo gelukkig van tijd tot tijd de woorden van een mens, - nog wel een zó rijk
levend mens, - te horen, beter te lezen. Flor, jongen je weet het niet, maar je brief
is een brok wonderschone poëzie! Zoiets b.v.: [‘]Hij doet geweldig denken aan een
paterken (wanneer hij gegeten heeft) en ruikt gelijk een melkkalfken of een nest van
jonge fox-terriers!’ - Geweldig dicht bij de grote Vincent, staat gij, Flor en een zuivere
vertegenwoordiger van vlaams (pantheisties) ethos zijt gij. Dit alles schrijf ik niet uit
vleierij (zelf zult gij zoiets niet veronderstellen), doch wel uit de grote eerbied die
tans in mij voor mijn vrienden groeit. Ik wil mijn uiterste best doen om de goeden bij
mekaar te houden; dat weze een deel van mijn arbeid. Het zal misschien ook
gebeuren dat ik scherp en hard optreed (zo eens met de zaak Paul J. +
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Flor), maar geloof me dat alles doe ik slechts uit sterke reaktie wanneer ik slechts
een mogelike aanval op onze gemeenschap bespeur. Maar jij, Flor, - om op de zaak
terug te komen, - bent een superbe Brabander! Prachtig land, levensweelde van
de Schelde tot de hoeren van de Burchtgracht toe! En hoe goed ben-je tegenover
moeke. Jij kunt geven, want jij bent rijk. - Het verheugd[t] me verder dat je Stan hebt
leren kennen. Hoe staat-ie tegenover jullie en tegenover mij? In alle geval het is
toch een mens (misschien veel onbewust) van onze tijd. Stel je voor hoe graag ik
hem zou spreken. Maar dat hij tans dikwels met jullie verkeert is mij toch een grote
vreugde. Ik hoop dat hij geen valse gedachten over mij hebben zal. Jullie zult hem
overigens wel inlichten.
Ik schreef hem reeds een brief, waarop ik antwoord verwacht.
Verder stelt gij mij een vraag die mij verveelt. Gij veronderstelt dat ik geschreven
had: jij zou de minste van de drie antwerpse ex[?]pressionisten zijn! Hoe kom je op
dat te denken! Overigens ik vergeleek u niet ondereen maar wel met de kunstenaars
hier. Ik schreef dan dat Oscar en Archipenko de toekomst-plastiekers waren; jij, Flor
meer verwantschap had met kubisten en Paul meer met futuristen en dat gij beiden
niet in het minste tegen de buitenlandse kunstenaars ten achter stond. Wel dat gij
beiden, zowel als Oscar dus, op de allereerste rijen te plaatsen waart.
Of wou-je dat ik dat nog eens herhaalde? Vanitas.
Dat wat je over de kubisten schrijft is groo[o]teliks waar. Er is veel verder te gaan
16
dat Le Cubisme . - Doch hier dient men te onderscheiden.
16
Namelik heel eenvoudig in twee groepen: goed - immateriëel cubisme en het
Bedoeld is Du ‘cubisme’
van Gleizes en Metzinger.
minder goed - nog sterk naturalisties cubisme. Voorbeelden: slecht cubisme is
17
b.v. Marine van Metzinger, datgene dat in ‘Inzicht in de kunst’ gereproduceerd
17
was. Dat doek is niets meer dan, - de kritiek is van Feininger - naturalistiese
Bedoeld is Herwarth
Walden, Einblick in Kunst,
episoden uit het zeeleven schematies naast mekaar gezet. Ook oppervlakkig
18
cubisme is ‘Le Port’ (Le Cubisme gereproduceerd) en los [?] cubisme: L'homme Expressionismus,
Futurismus, Kubismus,
19
20
au Balcon van Gleizes. Maar sterk cubisme is ‘Nu’ van Metzinger ; ‘Modèle
Berlin, 1917, waarin op
21
nue dans un atelier’ en ‘Contraste des Formes’ van Léger en het werk van
blz. 95 Marine van Jean
Braque en Picasso, dat ik tans heb leren hoogschatten. Dat is ver. Dat is stijl,
Metzinger staat afgebeeld.
daardoor toekomst. Deze werken zijn in alle geval veel sterker dan ‘de lach’ van 18Le port van Jean
Metzinger is
gereproduceerd in Du
‘cubisme’ van Gleizes en
Metzinger op blz. 71
(ongepagineerd).
19
Dessin pour ‘l'Homme
au balcon’ van Albert
Gleizes is eveneens in Du
‘cubisme’ gereproduceerd
op blz. 83
(ongepagineerd).
20
Gereproduceerd in Du
‘cubisme’, blz. 63
(ongepagineerd).
21
In Waldens Einblick in
Kunst staan van Léger op
blz. 99 Kontrast der
Formen en op blz. 101
Nacktes Modell afgebeeld.
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Boccioni , (van verre na geen goede Boccioni). Dit laatste werk is immers toch ook
noch [nog] sterk naturalisties. Het zijn toch ook weer in grote mate naturalistiese 22In Hermann Bahr,
Expressionismus,
episodes schematies naast mekaar gesteld, - daaruit moet dan de beweging
groeien. Het is niet aldus de Beweging van de lach absoluut gegeven, maar wel München, 1916, tegenover
relatief, in onderdelen, door analyse werkend, meer dan door synthese. - Synthese blz. 96, staat Das Lachen
van Boccioni
23
is ‘L'Etudiante’ van Picasso en ‘Nu’ van Metzinger. - Doch ook hier is nog verder
gereproduceerd.
te gaan. L'effusion pure,
23
l'Etudiante is als
Studentin (1910)
gereproduceerd tussen de
blz. 112 en 113 van Max
Raphael, Von Monet zu
Picasso, Grundzüge einer
Ästhetik und Entwicklung
der modernen Malerei,
München, 1913.
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natuurlik. ‘Nu’ echter staat reeds dicht bij l'effusion pure. Niet het feit van een
onderwerp te kiezen of er een te denken is van primaire waarde, wel de wijze waarop
de kunstenaar tegenover hetgeen hij scheppen gaat, staat. Menselik is het zo te
formuleren: niet de daad zelve, maar de liefde waarmee wij een (ook oppervlakkige
geringe) daad volbrengen is voor de mens maatgevend. Men kan even scheppend
staan wanneer men een ‘Nu’ behandelt, dan wanneer men een abstraktie ‘contraste
des formes’ schept. Zaak is het zien. Zaak is het het kleine voorwerp tot het hoogste
te verbreden. ‘Il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que de petits artistes’ zei een
toneelspeler.
Verder maak u geen illuzies: de humaniteit zingt hier nog niet haar zegelied. Maar
de stroom is er. Dat is het voornaamste.
Uw diskussie met Paul Joostens versta ik niet goed. Is het zo: Kandinsky en Marc
zijn, naar uwe mening, beide[n] dekoratief (evenwicht). Het onderscheid tussen
beiden zou volgens uw mening, niet van principie[ë]len aard (dekoratief of
niet-dekoratief) zijn, maar wel van subjektieven aard, beiden dekoratief doch met
andere middelen. Paul J. zou enkel Marc als dekoratief erkennen, om het uiterlik
24
lineair dekorativisme. Is het zo? Het andere werk met F. is wat verschoven. Tot
24
de omstandigheden normaler zijn. Roman: 67 bladzijden af. 't Gaat langzaam,
Gedoeld wordt op de
uitgave Werk, die Van
maar toch betrekkelik regelmatig. Ik zoek vooral konstruktie. 'K zou graag zien
dat mijn roman in een zat gelijk ‘L'e[é]tudiante’ van Picasso. Verder is de stof die Ostaijen met Feininger
ik in mijn roman wil bijeen brengen zo uitgebreid, God...! Maar daar ik traag werk wilde verzorgen, zoals uit
heb ik tijd, veel tijd na te denken en zo dwaalt, geloof ik, het gebouw niet van zijn de voorafgaande brief is
gebleken.
25
schip af.
25
Nu ten derde. De foto's van Oscar. Eerstenvooral dient dit voorop gezet te
De betekenis van deze
worden: op plasties gebied is er in het Futurisme-kubisme-expressionisme nog uitdrukking kon niet
niet zoveel gepresteerd als op gebied: schilderkunst. Duidelik komt het mij voor achterhaald worden.
dat Boccioni (nu gevallen) de meest beteken[en]de beeldhouwer was. Archipenko
is de kunstenaar die nog volledig in de storm van zijn zoeken staat. Het werk is
onrustig, - zoals iemand die vreest zijn menselike taak niet te volbrengen. Deze
twee beeldhouwers zijn de enige[n] waarmee rekening te houden is, de anderen
zijn onbeduidend. Hiermee wou ik enkel betonen dat voor Oscar het arbeidsveld
relatief (d.i. dus slechts in vergelijking met de andere kunstenaars; absoluut blijft
zijn taak even eindeloos als de uwe) meer braak ligt. Dit deed ik voorafgaan om
onmiddellik daarbij mijn oordeel te voegen over de laatste foto's, zoals ik het hier
zegde. Ik schreef reeds in vorige brief dat Archipenko en Osc. de enige beeldhouwers
met toekomst (met betekenis voor de toekomst) waren. Het is mij nu alsof ik in de
tijd toen ik dit schreef besefte hoe goed Oscar aan 't werken was. Bij het ontvangen
der foto's zegde ik aan Mortier en aan een paar kunstenaars die ik dezelfde
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dag zag: [‘]Ik heb van Oscar Jespers foto's ontvangen; het kan zijn dat hij slechts
zo sterk is als Archipenko, doch naar mijn mening is hij de beduiden[d]ste plastieker.’
- Vooral: ik spreek hier niet om landgenoten te bevoorrechten, noch[nog] minder
om te vleien. Nog minder is het aan te nemen dat ik tegenover mezelf stijfhoofdig
zou zeggen Osc. is de beste, wanneer zoiets enkel op persoonlike sympathie
berustte. Neen ik meen het. Objektieve redenen daarvoor zijn: Het meer overwogen,
rustige, rijpe van Oscar. - Meer gesloten konstruktie. - Een rationeel weten van
datgene wat hij bereiken kan. (Dat voornamelik is merkwaardig bij Osc. - Elk beeld
is natuurlik een stap, doch de stap is juist zover als en niet meer dan hij nemen kan.
Vergelijking: Archipenko heeft geweldig tempo. Doch zijn tempo verbrandt hem
soms. Daaruit dit: wat hij maakt is niet zó groot als datgene wat hij wil. Naturalistiese
vergelijking: Archipenko neemt grotere stappen als Osc. - maar zijn opmarsj is
daardoor onrustiger. Zijn hart klopt geweldig, maar zijn hand is niet vast. - Oscar
neemt de stap die hij nemen kan. Dat is geen burgerlike wet bij Oscar, integendeel
het is ratio. Ik schreef overigens reeds: Osc. was de meest rationele kunstenaar in
Vlaanderen. Deze overtuiging schroeft zich tans vaster in mij. Nog spoedig een kort
26
oordeel: ‘De Trage Dans’ (vrouwefiguur) schijnt konstruktief veruit het beste
(Daarvan zijn 3 foto's naar ik meen); De ‘jongeling, - sexuele extaze’ schijnt meer 26Afgebeeld bij José
27
elan. Post = in het eerste; tempo: in het tweede. Ik weet niet wat ik kiezen moet. Boyens, Oscar Jespers,
De jongeling is meer abstraktie, maar de vrouw is zo'n prachtige konstruktie. Ten Jeugd en Cultuur, jg. 11,
slotte kies ik de vrouw. Omdat ik hou van degelikheid, vastheid, rythme in al de nr. 5, Brussel, maart-april
1966, blz. 208, waar
détails. Maar ik schrijf Oscar straks persoonlik meer.
echter als jaar van
't is sluitingsuur.
ontstaan 1920 wordt
Groeten van mij aan Olympe

kussen van ons getweeën Paulken

Kussen van Emma aan Olympe
groeten van ons getweeën aan de Flor,
de Fik, de Oscar, Paul, V.T. Mia

Paul

opgegeven. Mevr. J.
Raming-Boyens vermoedt
dat met het volgende
‘jongeling-sexuele extaze’
gedoeld wordt op
Sensuele dans, een
abstracte voorstelling,
waartoe Jespers volgens
zijn mededeling
geïnspireerd werd door op
jazzmuziek dansende
negers, die hij eens in een
café zag.
27
Moeilijk leesbaar.
Waarschijnlijk is ‘tristitia
post’ bedoeld.

Half april beantwoordde Van Ostaijen vervolgens een brief van zijn vriend Geo
van Tichelen. Deze had de laatste jaren van de bezetting in Gent gewoond en
aan de vernederlandste universiteit medicijnen gestudeerd totdat de Duitse
capitulatie voor hem en zijn vierhonderd medestudenten een einde aan hun
studie maakte. Enkele maanden na de wapenstilstand was hij naar Antwerpen
teruggekeerd. Hoewel hij tijdens zijn studie geregeld met Van Ostaijen, René
Victor en de anderen was blijven omgaan, had hij de vrienden in de korte en verwarde
tijd na zijn terugkomst nog nauwe-
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lijks ontmoet. De veronderstelling in Van Ostaijens brief dat hij ‘de vrienden of de
anderen [hem] schuwden’ bleek niet juist, want het geringe contact was uitsluitend
28
een tijdelijk gevolg van de omstandigheden.
28
In zijn antwoord gaat Van Ostaijen eerst in op Van Tichelens verslag over de
Mondelinge mededeling
van
Van Tichelen in 1967.
toestand in Vlaanderen tijdens de aktivistenvervolging, waarbij hij opmerkt dat
de desillusie voor zijn vriend en Bob van Genechten - die in Gent rechten had
gestudeerd en naar Nederland was uitgeweken - groter moest zijn dan voor René
29
Victor en hem, die altijd meer sceptisch ingesteld waren geweest.
29
Juist in de dagen dat Van Ostaijen deze brief schreef, werden ook de te
Zie b.v. Het eeuwige
onvoldane
in de
verwachten maatregelen tegen hem zelf als stadhuisklerk bekend. Op 29 oktober
Kanttekeningen
bij diverse
1918 - vijf dagen nadat zijn aangevraagd verlof was verstreken - had het college
onderwerpen
,
De
van Burgemeester en Schepenen bepaald: ‘M. Paul Van Ostayen, klerk 2de
Goedendag, jg. 24, nr.
Bureel, die onregelmatig van zijn dienst afwezig bleef, wordt tot nader bevel
5-6, Antwerpen, mei-juni
geschorst zonder wedde.’ Op 6 december volgde het besluit: ‘Herzien het
1918, blz. 53.
collegiaal besluit van 29 October 1918, zal aan den Raad voorgesteld worden
M. Paul van Ostayen, klerk 2de Bureel, die om redenen van aktivistischen aard het
land verliet en alzoo ongewettigd van zijn dienst afwezig bleef, uit zijne bediening
te ontslagen.’ De gemeenteraad aanvaardde dit voorstel op 3 februari 1919, zoals
blijkt uit het volgende verslag:

Gemeenteraad

[Zitting van Maandag, 3 Februari 1919.]
Proces-verbaal - Uittreksel
Aangezien er genoegzame vermoedens bestaan dat Mr L.A. Van Ostaeyen, klerk
bij het Middenbestuur, zich tijdens de vijandelijke bezetting heeft plichtig gemaakt
aan aktivistisch bedrijf;
Aangezien hij op 25 October 1918 zijn ambt verlaten heeft zonder regelmatig
verlof aan te vragen;
Aangezien hij zich sinds dien datum niet meer op zijn bureel heeft aangeboden
en bijgevolg niet kan aanhoord worden;
Om deze redenen, stelt de Raad Mr. L.A. Van Ostaeyen uit zijn ambt af, beslist
dat deze afstelling volgens de wet zal onderworpen worden aan de goedkeuring
der Bestendige Deputatie.
Gedaan in zitting als hierboven.
Bij verordening: De Secretaris, a.i.
A. Cornette
De Burgemeester-Voorzitter
Jan de Vos
Nog voordat de Bestendige Deputatie haar goedkeuring had verleend, werd Van
Ostaijen door een brief van het college van B. en S., gedateerd 14
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februari 1919, op de hoogte gebracht van het ontslag, welke brief echter als
onbestelbaar terug kwam met een aantekening op de envelop: ‘afwezig voor
onbepaalde tijd / terug aan den afzender / 15/2/19 / Den briefdrager [handtekening].’
De goedkeuring der Bestendige Deputatie werd vervolgens op 21 maart verleend,
waarbij o.a. de volgende, steeds zwaardere argumenten, werden aangevoerd:

2e al. Aangezien inderdaad uit de stukken van het dossier blijkt dat de heer Van
Ostaeyen tijdens den duur van den oorlog aan zijne vaderlandsche plichten te kort
is gekomen;
3e al. Dat hij om redenen van activistischen aard het land verlaten heeft en alzoo
ongewettigd van zijnen dienst afwezig gebleven is sedert 25 October 1918;
5e al. Aangezien dit verlaten van het Land reeds een klaar bewijs is dat de heer
Van Ostaeyen zich plichtig erkent en gevlucht is om aan de bestraffing te ontsnappen;
7e al. Aangezien die handelwijze en het optreden van den heer Van Ostaeyen
tijdens de oorlogsjaren, niet anders kunnen opgevat worden dan als het gevolg
eener feitelijke instemming met de maatregelen door den vijand ingegeven en
opgedrongen aan lieden die openlijk op de verdeeling van het Land aanstuurden
en die, als werktuigen der bezettende macht de veiligheid van den Staat trachtten
in gevaar te brengen;
8e al. Aangezien alzoo de houding van den heer Van Ostaeyen gedurende de
vijandelijke bezetting opspraak en ergernis verwekken moest bij de trouw gebleven
bevolking en die houding des te meer af te keuren is, daar zij van wege een openbaar
beambte geenszins kan geduld worden en dus niet voor verschooning vrij te pleiten
is;
Op 7 april 1919, één dag voor Van Tichelen zijn brief aan Van Ostaijen schreef,
werd ten slotte de ontslagbrief bij zijn ouders afgegeven, vergezeld van een
gezegelde deurwaardersverklaring - door vader Van Ostaijen voor ‘gezien en kopij
ontvangen’ ondertekend - met de volgende inhoud:

[Ten jare 1900 negentien, den zeven april.-]
Ten verzoeke der Stad Antwerpen etc. etc.
Ik ondergeteekende Emile Van Roy, deurwaarder etc. etc.
Heb beteekend en met deze kopij gelaten aan den Heer L.A. Van Ostaeijen, klerk
bij het gemeentebestuur wonende en gehuisvest te Antwerpen, Consciencestr. 63.
van een besluit uitgesproken door de Bestendige Deputatie des
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Provincieraads van Antwerpen, in dato 21 Maart 1919 etc. etc.
Doende deze beteekening voor zijne kennisgeving en onderricht ten zulke einde
als naar recht.
En opdat de beteekende hiervan niet onwetende zou zijn, heb ik hem gelaten,
zijnde in zijne woning en er sprekende met zijn vader etc. etc.
Intussen was ook het beroep tegen de veroordeling tot drie maanden gevangenisstraf
en een geldboete, wegens smaad aan kardinaal Mercier, in behandeling genomen.
Het Hof van Beroep te Brussel bevestigde dit vonnis door arrest van 28 maart 1919,
uitgesproken bij verstek, zodat ook Van Ostaijen - zij het op veilige afstand - ‘enige
‘treffers’ bekomen’ had.
Uit de tweede alinea van zijn brief aan Van Tichelen blijkt, dat hij inmiddels in
schriftelijk contact met zijn broer gekomen was, die hem Clarté had aanbevolen,
30
evenals de poëzie van Frédéric Lefêvre en bovendien, dat de Franse letterkunde
op dat moment nog moeilijk toegankelijk voor hem was. Zijn verwerping van het 30Lefêvre werkte mee aan
Die Weissen Blätter.
traditionele werk van François Porché en zijn voorkeur voor de humanitaire
31
schrijvers Pierre-Jean Jouve en Marcel Martinet berustte nog op zijn lectuur tijdens
31
de oorlog. Beide laatstgenoemden had hij leren kennen uit Duitse tijdschriften
Later, in zijn Proeve van
(zij werkten o.a. mee aan Die Weissen Blätter en ook aan Das Forum van Wilhelm parallellen (VW IV, blz.
Herzog). Over Jouve's Vous êtes des hommes had hij al in De Goedendag van 243), rekent Van Ostaijen
hen onder de ‘romantiese
juni 1916 (Nasionalisme en het nieuwe geslacht) geschreven.
Het grootste deel van zijn brief is gewijd aan de beschrijving van de verwarde ekspressionisten’.
situatie in de Berlijnse kunstenaarswereld en de figuren die hij daarin heeft leren
kennen. Hoewel zijn ironische toon uit de desillusie bij menige persoonlijke
32
kennismaking te verklaren is, merkt Nico Rost op dat zijn typering van Walden,
32
‘zeer autoritair, meer tempo dan de anderen, maar jood en exploiteur van
In Kritiek op een van
Ostayen-kommentaar,
kunstenaars’, evenwel ‘niet door de beugel’ kan. Deze klakkeloze en
kleinburgerlijke uiting van latent antisemitisme (nu scherper opvallend dan toen, gepubliceerd in het
maar nog steeds in Antwerpen en daarbuiten te beluisteren) is bij Van Ostaijen Gentse dagblad Vooruit
minder dan bij velen van zijn tijdgenoten te verwachten, daar hij juist hiermee in van 18 augustus 1966,
zijn grotesken de spot drijft, zoals in Intermezzo en het, waarschijnlijk omstreeks blz. 6.
die tijd geschreven, Portret van een jonge maeceen, waar hij de geborneerdheid
33
van de kunstenaarsexploiteur duidelijk maakt door hem te laten zeggen : ‘Ik heb
33
gevoel voor kunst want ik ben geen jood.’ Zoals gewoonlijk berust zijn uitlating
VW III, blz. 127.
evenmin op persoonlijke ervaringen, want Van Ostaijen en Van Tichelen hadden
verschillende Joodse vrienden, zowel in de Vlaamse Beweging - o.a. de reeds
genoemde M. Rudelsheim en Sally Kok, die eveneens lid van het Antwerpse bestuur
van het Algemeen Nederlandsch Verbond was -, als tijdens hun nachtelijke
34
zwerftochten met ‘de bende van Friedmann’.
34
Iets anders, maar ook in de richting van een burgerlijk conformisme, ligt de
Zie blz. 78.
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daar direct aan voorafgaande reactie van de aan uiterlijke verzorging gehechte Van
Ostaijen op de bohémienne en zwerfster Else Lasker-Schüler: ‘een klein, vuil jodin’.
Al is dit niet hetzelfde als ‘vuile jodin’, het staat in een besmette omgeving.
Ook over zijn politieke activiteiten licht Van Ostaijen zijn vriend in. Met zijn
pogingen om bij de linkse groeperingen begrip te wekken voor de Vlaamse Beweging
had hij weinig succes: de combinatie van nationalisme en internationalisme bleef
voor hen een moeilijke zaak. De Vlaamse Beweging was in hun ogen o.a.
gecompromitteerd door het optreden van de Brusselse handelaar A. Brijs, die namens
Jong Vlaanderen lid van de Raad van Vlaanderen was geweest en sedert december
1917 algemeen secretaris was geworden van de Commissie van gevolmachtigden.
In juli en augustus 1918 had Brijs met E. Verhees en J.D. Domela Nieuwenhuis een
lezingentournee door Duitsland gemaakt, waar deze pangermanistisch ingestelde
sprekers o.a. het woord voerden voor de conservatieve Vaterlandspartei en daarbij
35
de nadruk legden op de nauwe verbondenheid van Vlaanderen met Duitsland. Dit
had bij de progressieve Duitsers de indruk gewekt dat de hele Vlaamse Beweging 35Zie: Les archives du
Conseil de Flandre,
een conservatief-nationalistische stroming was, die door het imperialistische
36
Bruxelles, z.j., blz.
Alldeutsche Verband in het leven was geroepen, hoewel slechts enkele
449-453.
Jong-Vlaamse aktivisten met dit Verband sympathiseerden en zeker niet de
36
Over de ‘alduitsers’ zie:
Antwerpse jongerengroep. Een uitspraak van de Vlaamse socialisten ten gunste
A.W. Willemsen, Het
van de Vlaamse Beweging zou Van Ostaijen dan ook ‘reusachtig helpen’ bij zijn
Vlaams-nationalisme
pogingen om aan te tonen dat ‘der Aktivismus die Weltrevolution in Flandern’ is, 1914-1940, Groningen,
zoals Mortier had geschreven. Als een der weinigen met begrip voor deze situatie 1958, blz. 15.
noemt hij Prof. G.F. Nicolai, die tijdens de oorlog aan Die Aktion, Die Weissen
Blätter en de onder redactie van Ludwig Rubiner uitgegeven derde jaargang van
Zeit-Echo had meegewerkt en van wie in 1919 het door Romain Rolland ingeleide
boek Die Biologie des Krieges verscheen.
Uit het gedeelte waar hij over zijn financiële toestand schrijft, is op te maken dat
hij als gewezen journalist in Berlijn ondersteuning heeft ontvangen en ook met een
vertaling wat heeft verdiend. Wat en voor wie hij vertaald heeft, is echter niet bekend.
De ondersteuning als journalist is hem waarschijnlijk door bemiddeling van Karl
Mayer bezorgd, die toen secretaris van de Verein der ausländischen Presse in
37
Berlijn was.
Ten slotte schrijft hij over zijn eigen werk, waar hij zich geheel aan wijden kan. 37Mondelinge mededeling
van Karl Mayer.
Van zijn autobiografische roman heeft hij ‘een 80-tal bladzijden’ (om precies te
zijn: 75) voltooid, ‘doch laat dat nu wat rusten’. De laatste dertien bladzijden van
zijn tweede cahier zijn echter nooit meer beschreven. Hij werkt aan een ‘novelle
waarin ik de mensen probeer voor de aap te houden’. Deze novelle is De kudde
van Claire of de maagdelike bommelaarster, waarvan het handschrift gedateerd is
‘Maart-Mei 19’. Of het ongedateerde Por-
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tret van een jonge maeceen - eveneens in een schrift geschreven - voordien
ontstond, is niet aan de hand van uiterlijke gegevens vast te stellen. In ieder geval
begint in deze tijd de lange reeks van groteksen, die hij in zijn Berlijnse periode zal
schrijven. Dit moment valt samen met de ontdekking van ‘de grootste duitse schrijver’
Paul Scheerbart, waarvan hij buiten de titels op zijn lectuurlijst, ook Immer mutig!
38
inmiddels gelezen moet hebben. De ondertitel van dit tweedelige werk luidt nl. ‘Ein
38
phantastischer Nilpferderoman mit dreiundachtzig merkwürdigen Geschichten’
Verschenen in Minden,
Westfalen, 1902.
en in zijn brief vermeldt Van Ostaijen: ‘Hij schrijft prachtige Nijlpaarden-[Immer
mutig!] Asteroïden-[Lesabéndio] en andere romans.’
Van zijn gedichten - met zekerheid zijn dat De moordenaars en vooral Maskers
39
uit 1918, maar mogelijk ook de eerste opzet van Gnomedans , - hoopt hij dat de
afstand tot zijn vroeger werk groot zal zijn, al ziet hij ook een voortzetting daarvan: 39Weliswaar gedateerd
‘fantastiek in de zin van ‘Babel’ versterkt.’ Ook heeft hij op dat moment nog geen ‘15-17 Mei 1919’, maar dat
kan op de definitieve
neiging zich van Het sienjaal te distanciëren, integendeel, hij vraagt zijn vriend
wat deze er van denkt exemplaren hiervan aan de pers te versturen, in de hoop vormgeving slaan. Zo
dateert hij ook een
alsnog besprekingen over deze door de omstandigheden nauwelijks
gerecenseerde bundel te krijgen. Aan de andere kant realiseert hij zich dat er na handschrift van Barbaarse
dans (Zie VW I, blz. 288)
de oorlog nog geen belangrijke Vlaamse tijdschriften zijn verschenen en vraagt
‘Juli Okt 1919’, hoewel hij
in dat verband honend waar passivisten als August Vermeylen blijven.
er al in een brief van 22
Terwijl uit zijn eerste brief aan de vrienden, van 17 januari, vooral de vreugde juni 1919 over schrijft.
over zijn steeds duidelijker ‘levens-kunstconceptie’ sprak - het kubisme, de
autonomie van Kandinsky's werk, - overheerst in de nu volgende brief de teleurstelling
in de hem omringende wereld: ‘De mensen zijn niet waard gekritiseerd te worden’
en ‘De natuurlike wereld interesseert me niet meer zó sterk ook niet in aktivistiese
zin.’ Hij ziet echter deze desillusie als een drijfveer voor de nieuwe richtingen die
hij met zijn werk inslaat, de ‘burleske’ richting in zijn proza en die van de ‘fantastiek’
in zijn poëzie, zodat er voor hem als kunstenaar eerder van een bevrijdende dan
van een verlammende uitwerking sprake is.

[april 1919]
Beste Geo,
Ik dank je hartelik voor uw brief van 8 april. Ben blij wat van je te vernemen,
40
niettegenstaande de brief niet enthousiasties is. Je bent wel echter onder de man
40
door de gebeurtenissen. Voor mij moet je brief een maatstaf zijn. De toestand
‘Onder de man zijn’ = er
schijnt dus bijna hopeloos. Wij zijn ‘geleverd’. Moet ik het zó begrijpen? Zonder slecht aan toe zijn.
licht, absoluut? Wij zijn nu eenmaal op het ongelukkigste stuk van de aardbodem
geboren. Dat zal wel de waarde van een axioom hebben. Nu geloof ik ook dat gij
en Bob u vroeger de
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toestand te rooskleurig hebt voorgesteld. Fik en ik waren, geloof ik, meer
geïntimideerd. Wij vallen niet van dezelfde hoogte als gij. Ik weet niet of het juist is.
Ik geloof het. En dan nog die faktoren: je lief en kost verdienen! 't Is miserabel. Laat
ons toegeven dat het fransq. sisteem goed in mekaar zit. En dat de Vlamingen
quantitatief 4 miljioen[miljoen] zijn. Van de franse boeken waarover gij schrijft ken
ik weinig. Ik wacht nog altijd op mijn toelating tot de rijksbibliotheek. Suarès' ‘La
nation contre la race’ heb ik even ingezien. Ik voel juist Wagner vertegenwoordiger
van het ras, niet van de natie. Met Suarès' opvatting van natie zal ik het waarschijnlik
niet eens zijn. Evenmin als met Wagneriaanse muziek. François Porché veel
akademie. Beter zijn: Pierre-Jean Jouve en Marcel Martinet. Mijn broer schreef mij
ook dat ‘Clarté’ van Barbusse en ‘gedichten’ van Lefèvre goed zouden zijn.
Je schrijft mij dat men zich te Antw. voorstelt: ik leef te midden van de beweging.
Dat is niet juist. Hier is geen beweging. Zelden ontmoet men hier twee mensen die
mekaar lijden kunnen. Stiekem maken ze mekaar dan nog uit. Vreselik onoprecht
en geniepig zijn het grootste procent. Esteten maken zógezegd politieke dichters
uit en omgekeerd. Verder: esteten maken elkander af. Verder is die voorstelling niet
juist omdat ge u hier feitelik sterk opdringen moet en dat doe ik niet. Deed ik ook
niet in Vlaanderen. Ik ben heel gerust. Laat hier de tijd werken zoals bij ons. Relaties
heb ik betrekkelik goed: schilders, literaten, weinig politici. (Verschrikkelik hoe hier
de Beweging gekompromitteerd is door Brijs enz.) Beste relaties met schilders
natuurlik, literaten zijn hier zowel als bij ons strebers. Schilders die ik veel
frequenteer: Lyonel Feininger, de beduiden[d]ste kubist, een heel zacht mens, maar
ook zwak. Hij is invloedrijk, maar lam. Door hem zal ik waarschijnlik over de vrienden
41
een opstel in Kunstblatt kunnen schrijven. Stuckenberg, ‘die absolute Malerie[ei]’,
41
zijn aquarellen zijn wonderschoon; Goetz, uit Riga met een zeer lieve vlaamse
Van dit artikel in Das
vrouw getrouwd, schonk mij een aquarel en ik krijg er nog wel; Grosz, een soort Kunstblatt, onder redactie
van de door Walden fel
gigolo, enorme culot, zijn werk is goed, alhoewel het reeds een journalisties
bestreden Paul Westheim
element in de schilderkunst brengt; Arnold Topp, groot werk sterk Chagall
(in: Ableger, Der Sturm, jg.
beïnvloed, klein werk schoon, een zeer levendige verschijning; Erich Heckel,
9, nr. 9, Berlin, december
ontmoette ik bij Feininger. Het meest ga ik om met Goetz, Stuckenberg en
1918, blz. 114) is nooit iets
Feininger. Literaten: Daü[äu, passim]bler die heel vriendelik is, maar erg fransdol.
gekomen. Wel publiceerde
‘Prenez une sèche, monsieur, je vous en prie’ dan is Daübler voor een half uur
Van Ostaijen later zijn
gelukkig. Hij is zwaar ziek geweest. Uitzicht: een held van de boerenoorlog,
studie Heinrich
korpulent en volbaard. Hij heeft furunculose gehad, doch gaat tans beter. Else
Campendonk in dit blad.
Lasker-Schüler ontmoette ik éénmaal bij Daübler; een klein, vuil jodin, nu in
Zwitserland.
Herwarth Walden zeer autoritair, meer tempo dan de anderen, maar
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Else Lasker-Schüler.
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42

jood en exploiteur van kunstenaars. Hans Blüher, precies Frans Pije[Peij], zelfde
rosbaardje, vurige ogen, glinsterende tanden, rolt de ‘r’, zelfs zelfde pakje. Wonder 42Frans Peij was een
zo'n verwantschap; schrijft ook over schilderkunst, waar hij geen knop van weet; gemeenschappelijke
Adolf Knoblauch, dichter vroeger in de ‘Sturm’-groep, (de kunstenaars verlaten Antwerpse kennis,
lithograaf van beroep, die
allen een na een ‘der Sturm’) heeft enkele bladzijden uit Expressionisme in Vl.
op 8 oktober 1914 door
vertaald; Dr. Behne die mij als vertegenwoordiger voor Vlaanderen in de
gebrek aan werk in
arbeidsraad voor Kunst moet binnenloot[d]sen, maar ook geweldig lam is, en
stadsdienst ging en als
verder nog enkele esteten: Ernst Blass, Walter Mehring, Hendrik Goverts dichters
‘pompier’, brandweerman,
bij gods genade!- C'est tout.
optrad, in welke
Ik ben natuurlik het meest op de schildersateliers. Schilders zijn verstotelingen hoedanigheid de vrienden
zówel als ik: Seelenverwant[dt]schaft.
hem in music-halls e.d.
Ik heb hier reeds beproefd voor de Vl.B. te ageren, met de linker-groepen,
ontmoetten. Peij, die
maar de mensen denken dat Vl.B. een Mache der alduitsers is. Slechts enkele[n] volgens Victor sterk tegen
zijn logies en konsekwent, zo b.v. Prof. Georg Fr. Nicolaï. Er is van Mortier een moderne kunst gekant
artiekel over Vl.B. in het dagblad Republik verschenen. Een antwoord van Mortier was, werkte de laatste
en mij (Mortier is nu weer vertrokken) op Rolland, Barbusse enz. verscheen nog twee jaar van de bezetting
naast Van Ostaijen op het
niet. Ik laat echter niet af. In het algemeen wordt[word] ik fel gehinderd door de
2de bureel.
vroegere politiek van de Raad v. Vl. - Oneindig nuttig zou het zijn wanneer b.v.
de Antw. socialisten een verklaring aflegden in zake het nationaliteitenvraagstuk en
ten gunste Vlaanderen. Dat begrijpt ge natuurlik direkt. Of wanneer de revolutionaire
beweging in België hand in hand ging met de vlaamse. Dat zijn gewichtige
momenten, maar mogelik ook hersenschimmen van mij ik weet niet. Het belangrijkste
geloof ik toch is de socialistiese partij voor de beweging te winnen. Dat zou mij hier
ook reusachtig helpen.
Wat mijn brieven aan de vrienden betreft weet ik niet of zij je interesseren zullen.
Het gaat gewoonlik over schilderijen. In elk geval verzocht ik in de brieven om
mededeling aan allen. Uit je brief komt het me voor alsof jij de vrienden of de anderen
u schuwden. Is dat zo? Wat denkt gij er van te beproeven een exemplaar van het
Sienjaal aan ‘Vaderland’ en ‘Volksgazet’ ter recensie te zenden. Is het de moeite
waard? Ja, kan mijn broer of Fik mogelik wel de exemplaren bezorgen. Fatsoenlike
tijdschriften verschijnen in Vl. wel niet. Wat doen nu zo'n mannen als Vermeylen en
konsoorten?
Van Peter Baeyens heb ik ook vernomen dat je wel enige ‘treffers’ bekomen hebt.
Is je lief nog in Gent? Als je Antw. verlaat neem dan je lief mee, met tweeën verdien
je gemakkeliker de kost als alleen.
Emma heeft een plaats in een groot modehuis. Van de journalisten- vereniging
heb ik al een aardig sommetje ondersteuning los gemaakt.
Heb een stuk vertaald en daar wat mee verdient[d]. Ontmoet van tijd tot tijd rijke
mensen die Emma of ik vroeger gekend hebben en klagen
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soms met goed gevolg onze nood. De Oostenrijker Schoenberg (van de bende
43
Friedmann) is ook hier en trakteert dikwels met theaterbiljets, soupeke. Ook Karl
43
Mayer is hier als vertegenwoordiger der zweedse pers en is kapitaalkrachtig. Ik
Niet de componist
Arnold Schönberg, maar
heb zijn hulp nog niet ingeroepen, doch hij heeft reeds uit eigen beweging zich
een Antwerpse kennis uit
bereid verklaard. Ik werk aan mijn eigen werk. Tout va bien.
de oorlog, de
Aan een roman ben ik begonnen heb een 80-tal bladzijden doch laat dat nu
diamanthandelaar Maurice
wat rusten. Schrijf een novelle waarin ik de mensen probeer voor de aap te
Schoenberg, die na de
houden. Positieve kritiek: bral. Ik voel tans voor novellen waar je zo heerlik in
oorlog voor zaken in
kunt zwansen. De mensen zijn niet waard gekritiseerd te worden. Enkel stof voor
Berlijn was en van wie
burleske novellen.
Van Ostaijen volgens de
Pas op. In mijn verzen ben ik fantast geworden! Ik de man die zo'n onschuldig mededeling van Emmeke
tijdverdrijf had uitgekozen als schoon kostumekes te laten maken, ik ben en route behalve theaterbiljetten en
naar het ‘Spookschimmig land van Weir’ (vertaling van P. Meyblom = R. Baeseleer een ‘soupeke’ ook wat
44
Jr.) Fantastiek in de zin van ‘Babel’ versterkt. Mijn nieuw boek verzen dus weer geld toegestopt kreeg. De
‘bende van Friedmann’
en marche. Of de afstand groot zal zijn? Hoffentlich! De natuurlike wereld
interesseert me niet meer zó sterk ook niet in aktivistiese zin. De grootste duitse was een gezelschap
waarmee Van Ostaijen en
schrijver is Paul Scheerbart. Hij schrijft prachtige Nijlpaarden- Asteroïden- en
Van Tichelen tijdens de
andere romans. Ontzaggelik menselik en kosmies.
bezetting de Antwerpse
In de hoop wel spoedig iets van je te vernemen
nachtlokalen bezochten.
Hartelik
je trouwe, Paul.

5. Het werk uit de eerste helft van 1919 en verder contact met
Antwerpse vrienden
Ruim twee maanden later, op 22 juni, schreef Van Ostaijen zijn volgende brief
aan Geo van Tichelen. Intussen had hij, na het afbreken van zijn autobiografische
roman in het begin van het jaar, zijn eerste prozawerk, De kudde van Claire, in
mei voltooid. Dat hij, in deze voor hem nieuwe vorm, er op uit was de mensen
‘voor de aap te houden’, zoals hij berichtte, is slechts één kant van de zaak. Want
deze eerste groteske is er dadelijk een sprekend voorbeeld van hoe hij op
ironiserende en relativerende wijze een voor hem essentiële en absolute opvatting
of visie zonder zwaarwichtigheid, maar ook zonder concessies over weet te
brengen. In zijn verhalen blijft de gedachtegang, de zienswijze, de
levensbeschouwing, kortom het ideële aspect, centraal, waarbij de personages
niet zozeer door een beschrijving tot een afzonderlijk en eigen leven worden
gewekt, maar door een synthetische typering meer als dragers van deze ideeën
fungeren. Met deze werkwijze sloot hij zich ook
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Vooral met Mosje
Friedmann zelf, eveneens
diamanthandelaar, die
zich in hun nachtelijke
gesprekken als een
kenner van het
expressionisme ontpopte,
gingen zij geregeld uit.
44
Het ‘spookschimmig
land van Weir’ slaat op
een vertaling van Poe's
Ulalume, die door een
zoon van de schilder
Richard Baseleer onder
pseudoniem P. Meiblom
in De Goedendag van
1910, jg. 17, nr. 1, was
gepubliceerd. Van
Ostaijen citeert hier uit het
hoofd, want Baseleer had
in zijn vertaling
geschreven over het
‘schimspokende woudland
van Weir’.
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als prozaïst bij het expressionisme aan.
In De kudde van Claire is het vooral de verhouding tussen de creatieve figuur en
de buitenwereld die centraal staat. Na op raillerende toon een psychologische
achtergrond voor zijn hoofdpersoon te hebben geschetst door een typering van het
ouderpaar, beschrijft hij het optreden in het stadsleven, met zijn ‘vieux-marcheurs’
en ‘rastaquouères’, van de ‘rationele idealiste’ Claire. Voor haar geldt hetzelfde wat
1
hij in Ekspressionisme in Vlaanderen ‘het juiste evenwicht’ had genoemd, nl. dat
1
zij bezeten is van ‘een dol begeren van de buitenwereld als dusdanig, zonder
VW IV, blz. 55. Vergelijk
2
ook blz. 176.
daarin haar ganse wezen om te zetten’. Het stadsleven blijft voor Claire een
2
decor, waar ze van geniet, maar niets van verwacht, doordat haar werkelijke
VW III, blz. 155.
verwachting, onkwetsbaar, daar buiten ligt: ‘Zij stond niet superieur tegenover
het dekor, want zij had toch het dekor uit zich geprojekteerd. Duidelik was het: zij
verwachtte de man die zij zou liefhebben. Die man zou niet uit dit dekor kunnen
opwassen. Dit dekor immers had zij zelf geschapen. De man die daaruit kwam zou
nooit superieur kunnen zijn. Doch in haar levensdolheid greep zij naar al de
manifestaties van het leven. De interlope samenleving had zij als massa lief, omdat
3
zij nooit deze samenleving gekristalliseerd in één individu zou kunnen liefhebben.’
In dit verhaal over het thema ‘Ik en de stad’, komen evocaties van het stadsleven 3VW III, blz. 149.
4
voor die sterk doen denken aan de stadsgedichten uit Het sienjaal.
4
Ook had Van Ostaijen, buiten het reeds vermelde Gedicht dat in De Toorts
VW III, blz. 156-160.
werd gepubliceerd, in het eerste halfjaar van 1919 nog een tweetal gedichten
5
gemaakt. Van 15 tot 17 mei schreef hij Gnomedans en een week later, van 23 tot
5
6
VW II, blz. 157-159.
26 mei, Fritz Stuckenberg. De met Maskers ingeslagen richting wordt in deze
6
gedichten doorgetrokken en naast de reductie tot woordkernen wordt, vooral in
VW I, blz. 280-282.
Gnomedans, de rol van het ritme en de klankwerking nog verder versterkt,
waardoor dit werk grote verwantschap gaat vertonen met de door Schreyer
7
‘kubistisch’ genoemde Stramm-richting in de Sturm-poëzie. Opvallend in beide
7
gedichten is ook het kosmische karakter, niet in de zin van het humanitaire
Nel Walden en Lothar
Schreyer, Der Sturm, Ein
Allgefühl, maar in die van een zuiver ruimtelijke uitbreiding van het onderwerp.
8
Het eerste handschrift van Gnomedans (daar nog Dans der gnomen getiteld) Erinnerungsbuch an
Herwarth Walden und die
bevat nog niet de opdracht aan Heinrich Campendonk, welke schilder Van
Künstler aus dem
Ostaijen op dat moment ook nog niet kende.
Sturmkreis, Baden-Baden,
In Fritz Stuckenberg, dat geen portret van de schilder, maar een reactie op
1954, blz. 168.
diens werk is, en waarvan het begin als een kubistisch schilderij plastische
8
Zie VW I, blz. 280 en VW
attributen als cirkels en pyramides gebruikt, neemt het beschouwende en zelfs
II, blz. 258-259.
het groteske element, dat in Gnomedans geheel ontbrak, weer een plaats in.
Naar de inhoud sluit het tweede gedicht zeer nauw aan bij de verbinding van de
9
stad en de kosmos, zoals deze op enkele plaatsen in De kudde van Claire voorkomt
9
en ook in zijn gedicht verklaart hij zich uitdrukkelijk een stadsVW III, blz. 158
bovenaan en de overgang
van blz. 159 naar 160.
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Fritz Stuckenberg, ‘Bildnis P. und E. van Ostaijen’, 1919. Olieverfldoek, 129.5 × 100 cm.
Coll.: Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Oldenburg.
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mens: ‘Men kan alleen wonen op de heide. Zeker men kan het. / Ik kan het niet. /
Djing-djing! Elektriese, metro's, mensen rond mij, veel mensen.’
Niet alleen heeft Van Ostaijen over of naar aanleiding van het werk van zijn vriend
geschreven, maar ook Stuckenberg heeft op zijn beurt een kubistisch schilderij
Bildnis P. und E. van Ostaijen, gemaakt, dat thans in het bezit van het
10
Landesmuseum Oldenburg is. Of dit ongedateerde doek in de tijd dat Van Ostaijen
10
zijn gedichten Gnomedans en Fritz Stuckenberg schreef, werd geschilderd, is
Afgebeeld op het
11
omslag
en als
niet bekend. Geen van beide gedichten heeft Van Ostaijen later in zijn
kleurenreproduktie
in de
handschriftbundel De feesten van angst en pijn opgenomen.
catalogus
Fritz
Uit het begin van Van Ostaijens tweede brief aan Van Tichelen is te lezen dat
Stuckenberg 1881-1944,
deze hem op zijn vraag ‘Wat doen nu zo'n mannen als Vermeylen en konsoorten?’
Oldenburg, 1961 en aldaar
een kort verslag over de culturele situatie heeft gegeven. Van Ostaijen duidt deze onder nr. 16 vermeld.
situatie aan met ‘Kunst en Geest in Vlaanderen’, de titel van twee bundels
11
Een in december 1968
opstellen van Karel van de Woestijne uit 1911, welke schrijver hij, evenals Maurits verschenen catalogus,
Sabbe, tot de groep-Vermeylen rekent.
Deutsche Kunst im XX.
Verder blijkt uit zijn spotten met de Vlaamse strijd van de
Jahrhundert, van het
volksliederen-componist Emiel Hullebroeck, dat hij in Berlijn de Nieuwe
Landesmuseum für Kunst
Rotterdamsche Courant las en zich daarmee ook van het nieuws over Vlaanderen und Kulturgeschichte te
Oldenburg maakt dit wel
op de hoogte hield.
In zijn verslag over het Berlijnse muziekleven deelt hij mee dat ook een organist waarschijnlijk. Het doek
(nr. 105) wordt daar
12
Rothenberg tot de groep intimi behoorde. Maar noch deze musicus, noch hijzelf gedateerd: 1918/19.
had blijkbaar enig contact met moderne muziek, gezien Van Ostaijens antwoord 12
Over deze Rothenberg
13
dat er volgens hem op dit gebied niets gebeurde, hoewel Arnold Schönberg en zijn geen verdere
Anton Webern toch reeds uitgevoerd werden en in Frankrijk de schrijvers tijdens gegevens bekend.
14
de oorlog al samenwerkten met Igor Strawinsky , Erik Satie, Darius Milhaud e.a. 13In 1912 verscheen b.v.
Al bezocht Van Ostaijen op dat moment, en ook later nog, regelmatig concerten, Schönbergs Pierrot
de aansluiting met de nieuwe muziek van zijn tijd is niet veel verder gegaan dan lunaire.
14
De uitvoering van diens
de jazz, die hij buiten de concertzaal hoorde en die voor zijn eigen werk van
Sacre
du printemps (1912)
betekenis is geweest. Behalve gebrek aan contact, zal hierbij ook wel het feit
in
1913
te Parijs had een
een rol hebben gespeeld dat hij niet erg toegankelijk voor de nieuwe
schandaal verwekt.
muziekontwikkeling was.
Het geringe succes dat hij had, toen hij Rothenberg ‘timied’ op ‘de klavierstukken
van Chopin’ wees, schrijft hij zonder meer toe aan diens afkeer van de piano als
instrument. Van Ostaijen zelf bleef tot het eind van zijn leven een groot bewonderaar
van Chopin.
Van moderne componisten kende hij alleen het werk van Herwarth Walden, die
in Italië en Berlijn muziekwetenschappen had gestudeerd, een Lisztstipendium had
ontvangen voor zijn pianospel en bij Der Sturm verscheidene van zijn composities
had uitgegeven. Maar dit vond van Ostaijen noch goed, noch modern.
Als Van Ostaijen in zijn brief komt te spreken over de contemporaine Vlaamse
dichters die hij voor de vertegenwoordiger van het Jatho-Verlag
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moest opsommen, noemt hij uitsluitend medewerkers aan studententijd-schriften,
echter zonder ze te kunnen ‘empfehlen’: Geert Bardemeyer (pseudoniem van Victor
J. Brunclair), Oscar de Smedt en Flora de Lannoy, die allen aan De Goedendag
hadden meegewerkt, Wies Moens, die in Aula publiceerde en Gaston Burssens,
die in beide tijdschriften gedichten geplaatst had en waarvan in 1918 de eerste
bundel Verzen verschenen was.
Over de Berlijnse vrienden en hun werk licht hij Van Tichelen verder in. Hoewel
hij duidelijk maakt dat hij onder de prozaïsten Scheerbart en Mynona prefereert ook voor Mynona persoonlijk heeft hij veel waardering - noemt hij geen dichters die
zijn voorkeur hebben. Wèl heeft hij rigoureus met een aantal schrijvers, allen
medewerkers aan Die Aktion en Die Weissen Blätter, als ‘zogenaamde
expressionisten’ afgedaan. Kasimir Edschmid, Friedrich Markus Huebner, Franz
15
Werfel, Walter Hasenclever en Alfred Wolfenstein - het is ‘alles larie’ voor hem.
Of zijn bezoek aan Ludwig Rubiner, waarvan hij Der Mensch in der Mitte juist 15Hiermee sluit hij zich
gelezen had en die in 1919 de twee bloemlezingen Kamerade der Menschheit, aan bij de opvattingen van
Der Sturm. Rudolf
Dichtungen zur Weltrevolution en Die Gemeinschaft, Dokumente der geistigen
Weltwende, had uitgegeven, ooit is doorgegaan, is niet bekend. Korte tijd later, Blümner publiceerde twee
op 26 februari 1920, is Rubiner te Berlijn overleden. Daarentegen staat wèl vast jaar later Der Geist des
dat zijn reis naar het zuiden en zijn ontmoeting met Campendonk (of hij toen Klee Kubismus und die Künste,
Verlag Der Sturm, Berlin,
ook ontmoet heeft is niet bekend) enkele weken later plaats vond. De mededeling
1921, waar hij in noot 2 op
over René Schickele is waarschijnlijk een antwoord op een vraag van zijn vriend blz. 67 schreef:
of hij deze redacteur van Die Weissen Blätter ook reeds had leren kennen.
‘Impressionistische
Uit de groeten die hij Van Tichelen, behalve aan Paul Verbruggen en Eugène Dichter, die Ahnungslose
de Bock, ook aan René Victor, de gebroeders Jespers en Paul Joostens laat
für Expressionisten halten,
sind: Hasenclever, Werfel,
doen, blijkt dat het contact tussen Van Tichelen en de vrienden weer hersteld
Becher, Georg Kaiser,
was.
Ten slotte blijkt ook uit deze brief dat hij de politieke ontwikkeling in Vlaanderen Sternheim, Edschmid und
bleef volgen: hij is enthousiast over de ‘drie vans’, nl. de katholieke kamerleden die ganze dazu gehörige
Gefolgschaft.’
Van Cauwelaert, Van de Perre en Van de Vijvere, die op 14, 15, 21 en 22 mei
1919 zeer moedig in deze tijd van repressie - overigens zonder direct succes geïnterpelleerd hadden over de taaltoestanden aan het front tijdens de oorlog en
16
de vervolging van de flaminganten daarna.
16

[22 Junie 1919.]
Beste Geo,
Spijts de hyperbeknoptheid van je brief, - overigens het enige verwijt! - heb ik
recht veel plezier daaraan gehad. Laat ons zeggen: qualitatief.
De oude Napoleon zei reeds iets dat ongeveer zo moet luiden: [‘]un petit croquis
m'en dit plus qu'un long récit.’ Je kon dit gezegde eventueel als
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motto gebruiken zoals l'Excelsior de Paris dat doet. Laat me je danken voor de klare
kijk die je ‘petit croquis’ me geeft, waar er spraak is van ‘Kunst en Geest in
Vlaanderen’ (Carletto v.d. Woestijne). Deze laatste moet volgens ik vermoed behoren
tot ‘Aug. Vermeylen en consoorten’ die, immer aan de hand van je petit croquis,
‘natuurlik geen snars doen’. De volbloedidiotie van Maurits Sabbe imponeert me.
(Citaat over Barbusse). Eveneens imponeert me de glorierijke carrière van Em.
Hullebroeck, alsmede zijn vlaamse actie waarvan ik in de Rotterdammer de trouwe
spiegel vind (‘Ik ga in de Metropole te Br en bestel in 't vlaamsch’ - ‘Je ne comprends
pas’ (de garçon) - Hullebr.: [‘]Geen vl. geen centen.’) Zulke energie moet geeerd
worden. Waarom denk ik aan Leonidas die met 300 man de Thermopylen verdedigde
of aan Epaminondas en de bond der ware griekse vaderlanders? Mucius Scaevola
die zijn hand in het vuur stak om Porcell[nn]a (?-) de schrik op het lijf te jagen,
Coriolanus enz. Dat schijnt me klein bier tegenover de rechtgeaarde Vaderlander
en Vlaminck Emiel Hullebroeck. Het doet me dan ook genoegen te vernemen dat
zijn liederen van langs om meer populair worden ‘Gij zult uw Vaderland’... of
‘a...héros, la patrie reconnaissante.’
Alleluja!! Het daghet in den oosten!!! Hosannah! Leve Lode Baekelmans!? Leve
Phoibos Apollo! Leve Emiel Hullebroeck!! Zij zullen haar niet hebben de schone ziel
van 't kind...!...!
Beste Geo, je vraagt me ook op de hoogte [te] blijven van muziek-evenementen.
Dat doe ik natuurlik. Nu staat hier de zaak zó dat de moderne literateurs en schilders
immer hun leedwezen daarover uitdrukken dat hun beweging geen enkel goed
musicus omvat. De muziek van Walden is niet goed en bovendien heeft zij met
nieuw niets te maken. Ik was gister nog met een orgelspeler te samen (iemand die
zo van tijd tot tijd naar Bresl. reist om zijn force te beproeven op het bekende
17
Riessen[Riesen]orgel ); ik vertelde dat ik een brief ontvangen had en dat daarin de
17
wens naar informaties over muziekev. werd bekend gemaakt.
Het Riesenorgel in
Daarom maakte hij ook een bedenkelik gezicht en zegde dat er werkelik niks Breslau bevond zich in de
‘los’ was. Hij verzekerde mij dat hij wel wist hoe de moderne muziek zou moeten Jahrhunderthalle, die in
1913 aan de stadsrand
zijn, - de reine klanken, afschaffen van modulering en nuancen, terug naar de
gebouwd was.
zuivere melodie, hoog de vòòr-Palestrina primitieven, - maar dat hij verder niet
wist hoe hij dat alles prakties realiseren moest. Waarbij hij diep zuchtte, en de hoop
uitdrukte dat misschien iemand de weg vinden zou en hij dan slechts zou te volgen
hebben. Hij speelt noch[nog] Bach's preludiën, maar zijn ‘Fugen’ hangen zijn voeten
uit. Van de rest is hij geblaseerd. Ik noemde even timied... klavierstukken van Chopin.
Hij echter voelt geloof ik niets voor klavier als instrument. Zaak van smaak.
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Ik heb hier ook een opvoering der Meesterzangers van N[e]urenberg bijgewoond
in de beroemde opera. Ik schrijf dit enkel als bewijs daarvoor dat ik m'n universaliteit
nog niet prijsgegeven heb. Verder moet ik bekennen dat ik in 't vervolg geen stap
verzet om deze muziek te aanhoren. Dit ook is niet bizonder mededelenswaard.
Naar Wagner gaan en besluiten er niet meer naar toe te gaan is een zeer gewone
opvolging van schuld en boete. Verder heb ik ook kennis gemaakt met de
muziek-uitgever Dr. Jatho, wiens uitgave je waarschijnlik wel kent (Jatho-Verlag).
Zijn literaire bijraad Dr. Rosieu, die zich een vlaamse afstamming ontdekt heeft, wil
tans een serie buitenlandse autoren uitgeven en wou ook mijn ‘oeuvre!’
daarinbrengen. Nadat ik een paar maal telef. aangeroepen was geweest, waarbij
mij verzekerd werd dat het voor mij een mooie zaak kon worden, had ik een
onderhoud betrekkelik deze uitgave. De man zegde dat hij veel belangstelling had
voor Vl. Dat was zijn begin. Hij vroeg mij eens eerlik op te biechten, zonder van
mezelf te spreken, wat hij zoal zou kunnen uitgeven uit de vl. literatuur. Iets zeer
contemporain, zeitgemäss, zeide hij. B.v. Novellen. - Waarom bleef ik perpleks?
Het moet niet expressionisties zijn, hielp hij mij, als het zoiets is als Dostoievski of
Withmann[Whitman] dan klopt het. Ik dacht: Johan Doxa is reeds vertaald en verder
is er niets. - En poëzie? - (Ik mocht niet voor mezelf spreken, ik was me bewust van
de taak die op me rustte en vond voor-me-zelf-spreken bij zulke celeste opgave
ploertig) Ik antwoordde dus: Geert Bardemeyer, Moens, Osc. de Smedt, Flora de
Lannoy, Burssens er timied aan toevoegend dat ik ze toch niet ‘empfehlen’ kon. Daarop hij (Dr. Rosieu): Kunt[kent] ge geen vers van die lyriekers.
Ik citeerde van Bardemeyer:
[‘]De zonnebol
hervat zijn knikkerend gerol’
ofwel: ‘de gevels brokkeltanden naar het suikergoed der wolken’.
Enfin hij zou dan iets van mij uitgeven. Hij had reeds de luxusuitgave van het S.
gezien. Maar nu zei de man dat hij absoluut proza wou. Of ik proza had?...
‘Selbstverständlich, heb ik proza; ik vind het echter wat extravagant mij naar proza
te vragen.’ De man bleef op zijn stuk en wou proza van mij. Waarop ik dan deze
uitweg vond: [‘]onder ons, mijn verzen dat is feitelik maar proza. Also...’ Nu heeft hij
enige vertaalde verzen van mij in studie. Of hij er zal op ingaan weet ik niet. Ik ben
tegen proza, omdat dit veel moeiliker te vertalen is als verzen.
Deze laatste vertaal ik zelf.
De gazet aan dewelke wij het antwoord aan R.R. en Barbusse hadden
medegedeeld is gedurende 2 maanden geschorst geweest. Antwoord dus om zeep.
Ten minste vernam ik er niets meer van.
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Salomo Friedlaender, die onder het pseudoniem Mynona grotesken publiceerde, omstreeks
1920.

Wij amuseren ons dikwels op zeer kinderlike wijze. Onze groep omvat: Fr.
Stuckenberg, schilder, naar mijn mening met Fey[i]ninger en Klee op het ogenblik
wat hier het beste is, (vroeger bij de Sturm, tans om twist over finanties verdwenen);
Arnold Topp, schilder bij de Sturm; Rothenberg de orgelman; Mehring, dichter,
kommunist, een der leiders der dadaïsten en puceau; Goetz, een schilder uit Riga,
nog veel te leren. Somtijds daarenboven: Grosz, die sterk americaniseert, wat naar
mijn mening snel bourgeoiseren zal worden. Grosz komt weer met een soort nieuw
naturalismus op politiek schilderij voor de dag en daar opposeren zich Stuckenberg
en ik. Wij dulden naturalisme zoals b.v. bij Kokoschka, maar admitteren het niet
meer als proberen. Ik geloof dat Grosz langzamerhand meer en meer ‘normaal
naturalisties’ zal worden en zijn hang voor het karikaturale zich met flauwe
typieseringen zal vergenoegen.
Volgende grap werd gister door Rothenberg met de maagdelike Mehring
uitgedacht. Zij spreken twee wijven aan en gaan in 't Park (Tiergarten) enzovoort.
De wijven verdwijnen. Roth. komt er toe de jongeling te overtuigen dat hij niet zou
durven zweren op de gezondheid van de beminde van deze laatste. ‘'n kleine
mondsyphilis wie weet’. Gelaat des jongelings: kameleon. Om 2 uur ['s]nachts wordt
apotheker opgebeld, deze weigert onder voorwendsel dat deze jongeling ‘wohl
verrückt geworden ist’, - de nodige hulp. Radeloosheid. Wat moet hij doen?
Onmiddellik,
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zo niet te laat. - ‘Hebt ge waterstof superoxyde te huis?’ - Natuurlik heeft de jongeling
dat niet. Dan is er nog een middel. Een uur zeep kauwen en van tijd tot tijd duchtig
doorspoelen. De jongeling stort in huis naar het zeepbakje zijn enige redding. Kauwt
een uur lang de afschuwelikste oorlogszeep.
Met Mynona heb ik tans beter kennis gemaakt. Het is een prachtig mens.
Binnenkort organiseren wij een paar feestjes. Ken je iets van hem onder zijn naam:
Dr. Friedlaender of Mynona? Binnenkort hoop ik Klee en Campendonk die in het
Zuiden (Mun[chen]) nog op te zoeken.
Muziek: immer Wagner en Strauss. Strauss is de held van het massapubliek;
Busoni van de estheten.
Rubiner ga ik toekomende week eens bezoeken. Misschien. Hij heeft te veel
jannestreken[?]. ‘Veel arbeid, kom eens van 8½ tot 10 'smorgens?[’] Ik denk hem
te laten verrekken. Schickele nog steeds in Zwitserl.
Met de zog. express. als ‘Edschmid, Hübner, enz.[’] heb ik afgehandeld.
Alsook met Werfel, Hasenclever, Wolfenstein. Dat is alles larie.
Prachtig is Scheerbart. Ik schrijf louter rytmiese fantastiese zaken: Dans der
Gnomen, dans der Barbaroï enz.
Vele groeten aan de Fik, de Floris, Oscar, Paul V., Paul J. 't Bokske.
Gelukwensen aan de drie vans voor hun schitterende interpellatie.
Zeker, au revoir
18

beste groeten v. Em!
Hartelik Paul

18

Deze regel in
handschrift van Emmeke.

6. Eerste bezoek aan Seeshaupt, zomer 1919
Eind juni of begin juli reisde Van Ostaijen met Emmeke, die vakantie genomen had,
naar Beieren. Door een kennis was hij uitgenodigd naar Seeshaupt aan de
Starnberger See te komen, waar toendertijd Stuckenbergs vriend, de schilder
Heinrich Campendonk woonde, die hij van plan was een bezoek te brengen.
Campendonk was van 1905 tot 1909 leerling van Johan Thorn Prikker geweest
op de Kunstgewerbeschule te Krefeld. Door zijn klasgenoot Helmut Macke had hij
diens broer, de schilder August Macke, leren kennen, die met Franz Marc bevriend
was. Deze relatie had tot gevolg dat Campendonk in 1911 naar Sindelsdorf
verhuisde, de woonplaats van Marc, en zich daar als jongste bij Der blaue Reiter
aansloot. In maart 1912 nam hij met deze groep aan de eerste Sturmtentoonstelling
deel en hij bleef sindsdien lange tijd aan Der Sturm verbonden. In november 1912
exposeerde hij er weer, samen met Jan Gauguin en Arthur Segal en van september
tot november 1913 was hij ook vertegenwoordigd op de door Walden georganiseerde
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Ersten deutschen Herbstsalon. Daarop volgde in de laatste twee maanden van 1914
een expositie met Jacoba van Heemskerck en in de eerste twee van 1915 met
Kokoschka en Marc. Ook in de verzameltentoonstellingen, zoals die van juni-juli
1915 (grafiek) en juli-augustus 1916 (expressionisten), werd werk van Campendonk
getoond. Op uitnodiging van Walden maakte hij in deze tijd tal van houtsneden voor
het tijdschrift Der Sturm en in oktober 1916 werd de 45ste Sturmtentoonstelling
geheel aan zijn werk gewijd. Het laatst exposeerde hij er met Walter Dexel in
september 1918, dus kort voor de komst van Van Ostaijen naar Berlijn.
1
In 1916, toen hij uit militaire dienst kwam en Marc gesneuveld was, keerde
Campendonk niet naar Sindelsdorf terug, maar vestigde zich in Seeshaupt, waar 1Marc, die op 8 februari
hij tot in 1922 bleef wonen en er als schilder een zeer produktieve tijd doorbracht. 1880 te München geboren
was, sneuvelde 4 maart
Bij de eerste ontmoeting met Van Ostaijen was Campendonk, zoals dikwijls
1916 voor Verdun. August
tegenover vreemden, zeer afwerend, en de vrouwen, Adelheit(‘Adda’)
Campendonk en Emmeke, moesten de situatie redden. Maar na enige tijd vonden Macke, geboren 3 januari
1887 te Meschede in
zij elkaar in hun gesprekken over schilderkunst en hun beider werk. Uit dit
Westfalen, was al eerder,
moeizaam tot stand gekomen contact ontstond een wederzijdse waardering en
op 26 september 1914, bij
vriendschap die tot Van Ostaijens dood bleef voortbestaan.
Perthes-les-Hurlus in
2
Campendonk herinnerde zich dat Van Ostaijen, die in gezelschap was van
Champagne, gesneuveld.
2
de schilder Jean Boé Niestlé, eveneens een lid der ‘blaue Reiter’-groep, hem
Mondelinge
zijn gedicht Gnomedans voorlas. Nu was de wijze waarop Van Ostaijen zijn werk mededelingen uit 1954.
voordroeg in deze tijd reeds zeer opvallend. Volgens Emmeke, aan wie hij in zijn
Berlijnse tijd haast alles wat hij schreef liet horen, las hij zijn gedichten niet, maar
zong ze eigenlijk, waarbij hij sterk geëmotioneerd raakte en soms huilde. De
beschrijving van Campendonk stemt hier volkomen mee overeen. Hoewel deze de
tekst niet geheel kon volgen, werd hij sterk getroffen door de klank. Aanvankelijk
werd het plan opgevat om het gedicht met illustraties van Campendonk uit te geven,
3
later zou hij de gehele tekst ‘in kleur en vorm omzetten’. Van Ostaijen schreef het
3
gedicht voor Campendonk over, droeg het daarbij aan hem op en voegde er
Formulering van
4
bovendien een Duitse vertaling van zijn hand aan toe. Van een uitgave is echter Campendonk, 1954.
4
nooit iets gekomen, maar na Van Ostaijens dood heeft Campendonk wel diens
Voor dit handschrift, zie:
5
VW II, blz. 255-258. De
gedicht Melopee op de bedoelde wijze verwerkt in een aquarel , een gouache
hierbij weergegeven tekst
6
en een onvoltooid achterglasschilderij.
van de Duitse vertaling is
Aan het eind van hun eerste bezoek aan Zuid-Duitsland probeerde Van Ostaijen echter bij ongeluk niet aan
de vakantie van Emmeke nog met een week te verlengen. Op de achterzijde van het handschrift, maar aan
het eerste blad met het handschrift van Barbaarse dans, welk gedicht gedateerd Muls' uitgave hiervan
was juli-oktober 1919, staat een conceptbrief aan Emmeke's patroon. Of deze
ontleend, op welke
poging ook gelukt is, weet zij zich niet te herinneren.
vergissing Reinhard
Schmidt Supprian de
tekstverzorger, met het
oog op een eventuele
herdruk, gewezen heeft.
5
In het bezit van Günter
Pfeiffer te Mainz.
6
Beide in het bezit van
Edith Campendonk-Van
Leckwijck te Amsterdam.
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Heinrich en Adda Campendonk.
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Sehr geehrter Herr Hammer,
Die 14 Tage Ferien sind nicht glücklich und wenig zur Erholung eigen gewesen.
Erst 2 Tage ist das Wetter besser. Es wäre mir eine grosse Freude[,] wenn Sie mir
drei [drei doorgestreept en vervangen door noch] Wochen [eine Woche?] Urlaub
7
genehmigen würden. [hierachter doorgestreept: wie [ihn] auch Fräulein Stepanek
7
bekommen hat.]
Een collegaverkoopster
van Emmeke.
Mit besten[m] Dank zu[m] voraus.
Hochachtungsvoll
Bij hun terugkeer kregen zij - zoals uit een brief aan Campendonk van een jaar later
blijkt - moeilijkheden met de kamerverhuurster, zegden hun huur op en verhuisden
van de Wilhelmstrasse naar de Joachim Friedrichstrasse, waar de moeder van een
van Emmeke's collegae-mannequins hun twee kamers verhuurde.

7. Het werk uit de tweede helft van 1919
Het gedicht Barbaarse dans, waar Van Ostaijen, blijkens zijn laatste brief aan Van
Tichelen, al eind juni aan begonnen moet zijn en waarvan hij het eerste deel
(oorspronkelijk met de ondertitel Inleiding en Anitra's dans) op reis bij zich had, heeft
hij, na zijn terugkeer in Berlijn, pas drie maanden later voltooid. Intussen was hij
echter zeer produktief en schreef tot begin oktober een zestal verhalen en het
uitvoerige gedicht De marsj van de hete zomer.
In augustus ontstond zijn tweede groteske, Camembert of de gelukkige minnaar,
die in zekere zin een tegenhanger van De kudde van Claire genoemd kan worden.
Claire immers was de ideale figuur, die haar zelfstandigheid tegenover het stadsdecor
wist te handhaven, Camembert echter is de optimistische rasta, die geheel door het
stadsleven bepaald wordt en zich daar, met zijn onuitputtelijk aanpassingsvermogen,
ook nog gelukkig bij blijft voelen. Ditmaal is dus de hoofdpersoon, de mens die door
zijn beperktheid gelukkig is, het voorwerp van zijn ironie. Camembert is een
1
uitwerking van wat in De kudde van Claire reeds over de rasta werd geschreven :
‘de rasta liegt nooit; enkel ziet hij door een prisma dat het doel in plaats van het 1VW III, blz. 150.
resultaat zichtbaar maakt. Deze optiek maakt hun het leven gemakkelik te dragen’.
2
En over dit prisma van de rasta schreef hij in ditzelfde verhaal verder : ‘Iemand heeft
geschreven: ‘Geluk is waan’. Zó op zichzelf geheel vals. Geluk is toestand. Waan 2VW III, blz. 152.
is een methode. Bij elk konkreet feit opnieuw toe te passen. Omschept
verhoudingen, omschept oppervlakkig (dit wil zeggen in de meeste gevallen meer
dan voldoende) de realiteit. Waan is dus ook een prisma. Geluk gaat over een
louteringsberg. Hij die het geluk wil zonder inspanning, grijpt naar

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

233
het prisma van de waan. Elk konkreet geval legt hij onder dit prisma. Noodzakelike
methode. Zo deden de rasta's.’
Zo is deze tweede groteske van Van Ostaijen over de immuniteit van de optimist
al veel meer polemisch - zij het volkomen speels, maar daardoor des te doeltreffender
- dan de eerste. Ook hier een ontnuchteringsproces of, om van Ostaijens woorden
3
tot Victor te gebruiken: Camembert is meer ‘tegen het idealisme’ geschreven, terwijl
3
De kudde van Claire nog een pleidooi ‘voor de inhoud van het ideaal’ was.
Zie blz. 185.
In dezelfde maand schreef hij nog een drietal kleine grotesken. Op 18 augustus
Geschiedenis, zijn eerste sociale satire, tenzij Portret van een jonge maeceen eerder
ontstond. En op 30 augustus zowel De fijne roman, een crescendo of een
decrescendo als De overtuiging van notaris Telleke. In De fijne roman wordt, evenals
in Camembert, een thema uit De kudde van Claire uitgewerkt: de liefde in het
buiten-restaurant met zijn bedwelmende omgeving. Maar ook hier hetzelfde verschil:
de toon is ditmaal uitsluitend raillerend en het decor is voor deze gelieven - anders
dan voor Claire - onontkoombaar. De bekrompen hoofdpersoon in de korte schets
De overtuiging van notaris Telleke, die ten onder gaat aan zijn angst voor de
sneltrein, speelt nogmaals een rol in de ongedateerde groteske De kaset, waar hij
het slachtoffer wordt van de onmaatschappelijke, ruimere denkwijze van een inbreker.
Later zou Van Ostaijen beide Telleke-verhalen bij elkaar plaatsen in zijn bundel
Vogelvrij, maar het is niet bekend of ze ook in dezelfde tijd zijn ontstaan. De
overtuiging van notaris Telleke publiceerde hij in het najaar van 1920, tezamen met
4
Geschiedenis en De fijne roman, in het tijdschrift Ruimte - zijn eerste publikatie van
4
grotesken -, terwijl De kaset pas op 10 juni 1923 in het zondagsblad van De
Jg. 1, nr. 8-9, Antwerpen,
1920.
Schelde werd opgenomen.
Intussen was hij ook reeds begonnen aan De marsj van de hete zomer, welk
gedicht hij op 6 september voltooide. Deze Marsj vertoont een verdere ontwikkeling
van het ritmisch-muzikale taalgebruik der voorafgaande gedichten, evenals van de
kubistische visie en structuur, die er hier en daar zelfs expliciet in tot uiting komt.
Het narratieve en explicerende element ontbreekt vrijwel geheel, het is opgebouwd
uit tot hun essentie gereduceerde, dikwijls in één woord opgeroepen beelden, die
door tegenstellingen, herhalingen, omkeringen, accentueringen e.d. het grondthema,
de verheviging van de lichamelijke beleving der tegengestelde levensdriften, tot
uitdrukking brengen. In dit gedicht is niet zozeer sprake van angst of beklemming
als wel van intensiveren en tot het uiterste opvoeren van ‘het gebeuren’. Dit is vooral
in het landelijk begin het geval, waar de brandende zon het sexuele gebeuren coitus, orgasme, bevruchting en baring - verhevigt, alsook in het middenstuk, dat
de verzengende, steriliserende uitwerking van de hitte op de stad verwoordt. Ten
5
slotte brengt de ‘niet geweldige erotiek’ van zomers geklede vrouwen en
5
caféterrassen een ontspanning en verfrissing, die
VW IV, blz. 55. Zie ook:
De kudde van Claire, VW
III, blz. 158.
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overgaat in de avondstad en via een verlicht kruisbeeld eindigt in de rust van de
zomeravond op het land. Het is opvallend hoeveel elementen uit vroeger en later
6
werk in deze Marsj verenigd zijn , zodat dit de indruk versterkt met een zeer centraal
6
gedicht in Van Ostaijens poëtische ontwikkeling te maken te hebben.
Voor een tweetal
voorbeelden
van
Dit gedicht nam Van Ostaijen in 1921 als derde op in zijn handschriftbundel
thematische
De feesten van angst en pijn. Het oudste handschrift hiervan - waar alleen de
overeenkomst tussen de
tweede helft van het gedicht met een nog traditionele typografische vorm in
voorkomt - bevat na het slot nog acht doorgestreepte regels die betrekking hebben Marsj en De kudde van
op het Vlaamse land. Ten slotte publiceerde hij het middenstuk over de verzengde Claire, zie: Paul de Vree
en Henri-Floris Jespers,
stad op 10 april 1924 nog eens afzonderlijk in het tijdschrift 7Arts onder de titel
Paul van Ostaijen, Brugge,
Fragment uit ‘De Marsj van de hete Zomer’.
Antwerpen, 1967, blz.
Na de Marsj schreef hij weer een Gedicht dat ten opzichte van het voorgaande 84-85.
en de daarna voltooide Barbaarse dans volkomen uit de toon valt, evenals dit
met het Gedicht van 9 januari 1919 het geval was. Het zijn drie vierregelige rijmloze,
doch traditioneel gebouwde strofen over de onbereikbaarheid van God in dit leven
en de enige mogelijkheid zijn ‘zeilen zo [te] leggen / dat zij vergaren uw wind die
mijn boot de vaarkracht geeft / en ook de richting’. Het klinkt als een berouwvolle
inkeer na de intensiteits-explosie van de Marsj. Het beeld van ‘mijn boot takelen en
op zee gaan’ doet denken aan het laatst geschreven gedicht uit Het sienjaal, het
Lied voor mezelf en ook enigszins aan het ruim een maand later gedateerde
Fatalisties liedje, dat zich echter wèl bij zijn andere gedichten uit deze tijd aansluit.
De datering van dit nooit gepubliceerde Gedicht staat echter niet geheel vast. Op
twee handschriften staat aangegeven: ‘18 Sept. 18’, maar een typoscript vermeldt:
‘18 september 19’. Door de plaats die het in het cahier met de gedichten uit deze
7
tijd inneemt , nl. tussen de Marsj en Barbaarse dans, is het echter wel waarschijnlijk
7
dat dit laatste jaartal het juiste zal zijn.
Zie VW I, blz. 284.
In september werd ook de ‘dialoog te midden auto's’, Jus primae noctis,
8
geschreven. Het is niet uitgesloten dat een ontmoeting met de in Music-hall als
Grete voorkomende Marguerite, die inmiddels met een vliegenier was getrouwd 8Medegedeeld door
en in deze tijd juist tegenover Van Ostaijen in de Joachim Friedrichstrasse kwam Emmeke in 1964.
te wonen, de uiterlijke aanleiding tot het schrijven van deze dialoog is geweest.
Uit de woorden van de man in Jus primae noctis spreekt duidelijk wat Walter H.
9
Sokel ‘the impotence of the heart’ der expressionisten heeft genoemd en tevens
9
de onmacht om de geconstateerde zinloosheid van het leven ook geheel te
Walter H. Sokel, The
writer in extremis,
aanvaarden, de verlangde vernietiging ook werkelijk te voltrekken, zoals uit de
10
beide volgende citaten blijkt : ‘Ik zoek vernietiging. Of beter, gans onbelemmerd, Expressionism in
zou ik die willen zoeken. Nu ben ik niet onbelemmerd en nu zoek ik slechts mijn twentieth-century German
literature, Stanford, 1959.
verlangen naar vernietiging anderen mede te delen. Zo word ik natuurlik gans
10
VW III, blz. 185 en 186.
excentries en vlak. Pessimisme-voor-zich als
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levensbeschouwing zou mij een verlossing zijn. En een grote rijkdom. Die kan ik
niet bezitten. Alles is bij mij vlak geworden omdat ik niet konsekwent het abstrakte
verlangde. Zie dit pessimisme met naar de buitenwereld georiënteerde vergelijkingen.
Alles is zo'n ellendig miskraam.’ En een bladzijde verder: ‘Ik zeg je: het leven is
doelloos. Niet omdat het leven reëel doelloos is en omdat wij door de schijn steeds
van het wezen worden vervreemd, ben ik pessimist. Enkel om de valse kennis die
is de blote konstatering van deze doelloosheid. Hoor mij wel: dat het leven doelloos
is, dit te weten is een heilvol weten en zou ons moeten voeren naar het geluk van
het abstrakte beschouwen. Ik ben ellendiger dan dit doelloze leven, omdat ik mij
vermei in de konstatering van deze doelloosheid.’
De spanning tussen de verwachte bevrijding door een volledig afstand doen van
11
alles, door het betrachten van de ‘schöpferische Indifferenz’ en de angst voor de
11
volkomen ‘versterving’ die dit nihilisme eist, is een thema dat hem sterk bezig
Mynona had onder zijn
eigen naam, S.
ging houden.
Zijn volgend prozawerk, Tussen vuur en water, geschreven van 6 tot 9 oktober, Friedländer, de studie
Schöpferische Indifferenz
is eigenlijk een essay over de bewuste en onbewuste gedachtearabesken, dat
(München, 1918)
vervat is in een zeer summier, inleidend en afsluitend verhaal. Hiermee is het
theoretiserende element, dat ook reeds in zijn eerdere grotesken en nog sterker gepubliceerd. Zie ook het
citaat uit Mynona's
in Jus primae noctis een rol speelde, geheel gaan overheersen. Deze uiteenzetting
handschrift, handelend
over de ‘gesluierde arabeske’, waarin een onbewuste wensvervulling bewust
over zijn grotesken en de
ervaren en gecontroleerd kan worden, is ook verhelderend voor de werkwijze
‘schöpferische Indifferenz’,
12
in Expressionismus,
die Van Ostaijen dikwijls bij het schrijven toepast. Overigens brengt hij zelf in
Literatur und Kunst
dit verhaal de ‘gesluierde arabeske’ niet in verband met zijn werk, doch alleen
met een - grotesk - treinavontuur. In zijn betoog verwijst hij weer naar Poe's The 1910-1923, Marbach a.N.,
1960, blz. 165-166.
murders in the Rue Morgue en ook betrekt hij, niet zonder restricties, de
12
Hierop werd reeds
psycho-analyse en Freuds opvattingen uit Die Traumdeutung (1904) erin.
gewezen
in de inleiding
Eerst na het schrijven van de genoemde zes verhalen en twee gedichten, werd
van de bloemlezing
de in juni-juli begonnen Barbaarse dans voltooid. Deze dans is een lichamelijke
Music-hall (Den Haag,
beleving van de uiterste tegenstellingen, van de ‘harmonie van destruktie en
Antwerpen, 1955, blz. 15)
13
scheppen’ , met de nadruk op de ondergang als facet van het leven. Het eerste en in die van De bende
deel sluit zich het meest direct bij de titel aan, beginnend en eindigend met
van de Stronk (Den Haag,
Antwerpen, 1957, blz. 7,
primitieve, de dans begeleidende klanken en roept een junglewereld op met
noot). Daarna vestigde H.
slangen en gebiologeerde duiven. In enkele regels wordt hierbij het thema
verklaard als de vrees voor, en tegelijk het verlangen naar het ten onder gaan in Uyttersprot in
de hypnotiserende wereld, ‘de wereldzijnde slangeogen’. In het tweede deel gaat Kanttekeningen bij Van
Ostaijen en het verzameld
het beeld van de slang over in dat van de vrouw en in de hypnose van haar
werk, Spiegel der
geslacht, dat in de dans alle tegenstelling van ‘lichte dood en donker leven’ oplost. Letteren, jg. 3, nr. 3-4,
Daarna wordt de danseres de ik-figuur in het gedicht, die zichzelf aan zichzelf
Antwerpen, 1959, blz. 231,
beleeft, die danseres en toeschouwer beiden is: ‘Ik die schouw het lief dat danst hier nogmaals de
/ en dat ben ik / die
aandacht op.
13

De kudde van Claire,
VW III, blz. 160.
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danst hem die schouwt / en dat ben ik’. Ook de dubbele functie van het lichaam in
de dans, nl. als instrument èn als bespeler, leidt hiertoe. In haar dans komt zij tot
het aanvaarden van alle tegenstellingen als behorend tot het eigen ‘zijn in de wereld’,
beleeft de absolute, oorzaakloze vreugde èn de zelfvernietiging, het sterven als
ervaring binnen het leven: ‘draag mij weg zolang mijn lijf warm is’, want het sterven
is een onderdeel van haar dans en zij sterft doordat haar dans sterft en niet
andersom.
Hoewel in Barbaarse dans, evenals in de Marsj van de hete zomer, nog weinig
sprake is van ‘angst en pijn’, stijgt in dit gedicht de spanning tussen de reeds eerder
genoemde ‘drang naar eenheid’ en ‘begeerte naar extremiteiten’, een spanning die
in daarop volgende gedichten wel tot ‘angst en pijn’ als thema zou leiden. Duidelijk
is dit reeds het geval in Fatalisties liedje, dat hij op 29 oktober schreef en waarin de
uitgemergelde mens zich als een wrak dood worstelt tegen het triomferend, steeds
terugkerend ‘schommelend lied/ ik en gij / ebbe en vloed / leven en doodgaan’ van
de wereldzee. Aan dit liedje over de onafwendbare ondergang in de dualiteit wordt
reliëf gegeven door een contrasterend herinneringsbeeld van de vroegere
eenheidsbeleving: ‘schoon was het eens / iemand speelde Bach in / de buurkamer’,
waartussen in het eerste handschrift nog de later geschrapte regel stond: ‘bij Plato
goede rust’.
Intussen was hij in diezelfde maand aan de uitgebreide groteske De generaal
begonnen, die hij op 21 november zou voltooien. Het verhalend element is hierin
nog sterker gereduceerd dan in Tussen vuur en water, al geeft het in zijn beknoptheid
een suggestieve tekening van de sfeer in de nachtkroegen der artisten. Maar het
dominerende, in extenso weergegeven betoog van de Peruviaanse ex-generaal
over de absolute martialiteit tegenover het relatieve militarisme, is geen ‘ernstig’
essay als in het voorafgaande verhaal, maar een groteske die zich niet in de
beschreven gebeurtenissen, maar in de weergegeven redenering ontwikkelt. Door
een consequent doortrekken van een bepaalde gedachtegang laat hij de logica en
de gangbare opvattingen aan zichzelf ten ondergaan in de absurditeit, in welke
absurditeit anderzijds de absolutistische opvattingen gehandhaafd kunnen blijven.
Zo vinden de pacifistische ik-figuur en de oude generaal, voor wie de martialiteit
‘een ding van laatste einde is in de mens’, elkaar in hun gemeenschappelijk
anti-militarisme. Ook hier weer een ontnuchteringsproces met behoud of tot behoud
van ‘de inhoud van het ideaal’. De generaal ontvouwt in zijn gesprekken een plan
voor het ideale leger, dat niet zal worden ingedeeld naar de streek van herkomst,
maar naar de erotische aanleg van de manschappen (homosexuelen als keurtroepen,
sadisten voor de aanval, masochisten voor de verdediging, fetischisten als artilleristen
enz.) en waarvoor alle hulpmiddelen, zoals de narcotica, dienen te worden
ingeschakeld. Hierbij bespreekt hij de uitwerking van kola, cocaïne, ether en opium
en de voor- en nadelen
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die aan de toepassing hiervan verbonden zijn. Dit is de derde maal dat narcotica in
Van Ostaijens werk een rol spelen, zij het deze keer voor het eerst uitvoerig: in
Maskers luidde de voorlaatste regel: ‘dan lachen de kindertjes nemen morfium en
spelen baccarat’ en in de eerste publikatie van De overtuiging van notaris Telleke
kwam de regel voor ‘Na een half uur deed hij een etheromane na’, welke regel hij
later, bij het opnemen van dit verhaal in de bundel Vogelvrij, heeft laten vervallen.
Eveneens in november schreef Van Ostaijen zijn eerste Berlijnse opstel over
kunst, nl. het Voorwoord bij een map met zes linoleumsneden van Floris Jespers.
Deze map zou, na Van Ostaijens bundel, de tweede publikatie worden van uitgeverij
Het Sienjaal, de particuliere onderneming der vrienden uit ‘de bond zonder gezegeld
papier’. Evenals reeds in zijn brief aan de Antwerpse vrienden van januari 1919,
blijkt Van Ostaijen er in zijn Voorwoord van overtuigd, dat het kubisme de stijl van
de toekomst is, die, als iedere werkelijke stijl, de kloof tussen kunst en samenleving,
ontstaan sedert het einde van het rococo, zal overbruggen. De moderne kunst is
niet zonder traditie, zij sluit aan bij de kunst vòòr de renaissance, want al is de religie
nu anders, de religiositeit is dat niet: ‘de scheppende idee is dezelfde en staat boven
alle empiriese leven verheven, zoals Plato reeds leerde.’ Het verschil tussen de
nieuwe, maar niet traditieloze, ideoplastiek en de fysioplastiek van de onmiddellijk
voorafgaande periode, formuleert hij, hierop aansluitend, als volgt: ‘Voor de
fyzioplastiek lag de esthetiek in het schoonvolmaken van de buitenwereld. Deze
esthetiek is van de buitenwereld afhankelik; zij is wisselvallig. Voor de ideoplastiek
ligt de esthetiek in het uitbeelden volgens het onwankelbare begrip schoonheid,
begrip dat het oorspronkelik gebied der ziel is en langzamerhand in de herinnering
14
opdoemt.’
14
Vervolgens preciseert hij stijl als ‘het estheties realizeren van een
VW IV, blz. 67.
wereldaanschouwing’. Deze nieuwe levensaanschouwing is - en hier citeert hij
zijn tweede filosoof - ‘geboren uit de menselike drift, die Schopenhauer, de
metafyziese behoefte noemde’. In de nieuwe stijl gaat het erom het ‘transcendent
regelmatige’ te ontdoen van het ‘empiries wisselvallige’ van de buitenwereld: ‘In het
schouwen van de idee ligt het enige geluk, leert de wijsgeer van de
levensaanschouwing waarvan het kubisme de esthetiese realizering is: Plato.’ Het
is opvallend hoe Van Ostaijen hier als theoreticus zonder enige terughouding van
het Platonische idealisme uit blijft gaan, kort nadat hij in Fatalisties liedje ‘bij Plato
goede rust’ had geschreven - en weer geschrapt.
Evenals in zijn Antwerpse artikelen blijft hij de vraag of er ‘volledig of betrekkelik’
met de objecten van de buitenwereld gebroken wordt, van ondergeschikt belang
vinden en impliciet spreekt uit zijn toelichting hierbij weer dezelfde bewondering
voor de abstrakte Kandinsky, die hij in zijn reeds genoemde brief aan de vrienden
openlijk had uitgesproken: ‘Er ligt geen on-
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verzoenbare kloof tussen Kandinsky en Picasso. In de algemeen kubistiese stijl,
waarvan het streng kubisme de norm, is Kandinsky als lieriese pool te denken.
Binnen de stijl en niet daarbuiten. Zijn schilderijen gaan nog immer van het princiep
van een schilderkunstige construktie uit.’
De vernieuwing is volgens Van Ostaijen niet uitgegaan van de poëzie of de muziek,
maar van de schilders en om tot een nieuwe stijl te komen acht hij het noodzakelijk
dat ook de andere kunsten ‘op de hoogte der beeldende’ worden gebracht: ‘een
kubistiese architektuur, een kubistiese dichtkunst, enz.’
Deze mening van de schrijver Van Ostaijen over het pionierschap van de
schilderkunst staat lijnrecht tegenover die van de schilder Gino Severini, die in De
15
Stijl van januari 1919 had geschreven: ‘De kunstenaar herschept het Universum
volgens een nieuw constructie-proces in harmonie met onze moderne psychologie. 15Jg. 2, nr. 3, Eenige
De expressie dezer schoonheid vereenigd met dat idealisme dat zijn oorsprong denkbeelden over
futurisme en cubisme, blz.
vindt in het materieele, vangt aan bij Mallarmé en de symbolisten. Beeldende
25.
kunst in dezelfde verhouding als Mallermé's werk hebben wij eerst heden.’
Daarna vestigt Van Ostaijen de aandacht op het terugkerende materiaalbesef
van de moderne kunstenaar, die ‘tans verwaarloosd of tot hiertoe miskend materiaal’
opnieuw verovert en vanuit dit materiaal werkt, zodat het weer ‘een bestaan op
zichzelf’, een eigen autonomie verkrijgt. Tot een van de ontdekkingen der ideoplastiek
behoort de houtsnede, die in Europa niet, zoals in Japan, op een traditie kan bogen.
Anderzijds discrediteren een aantal Duitse ‘pseudo-expressionisten’ de houtsnede
weer door onvoldoende materiaalbesef. Ten slotte komt hij via de nog weinig in
zwang zijnde linoleumsnede tot het in deze map verzamelde werk van Floris Jespers,
die in staat is ‘grafies [te] denken volgens het lino’ en wiens ‘techniese beeldingswijze
en het karakter van het lino [...] éen zijn.’
Hij bespreekt in het tweede deel van zijn voorwoord stuk voor stuk de zes lino's:
Naakt, Japans feest, Ontmoeting, De verliefden, De beloonde (Maquereaux de la
patrie) en Improvisatie I. In deze besprekingen, die vooral op de werkwijze betrekking
hebben, komen herhaaldelijk opmerkingen voor die ook met Van Ostaijens eigen
werk in verband te brengen zijn. Vooral is dit het geval bij Japans feest, dat hij het
uitvoerigst behandelt en waar hij in de andere besprekingen nog enige malen op
terug komt. Zo kan men b.v. denken aan De marsj van de hete zomer bij zijn uitlating:
‘De weg naar de idee gaat hier over een stijging tot het hoogst zinnelike. De idee
ligt een stap verder dan het opperzinnelike. De hoogste stijging voert tot het zien
van de andere pool.’ En aan het ‘kinderperspectief’ in latere gedichten als middel
om tot de essentie van het voorgestelde te komen, waar hij schrijft: ‘Men moet zich
stellen volgens het primitieve begrip dat men van deze voorwerpen heeft, ongeveer
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zó: wat stelt het kind zich in voorwerpen voor, wanneer hem ‘japans feest’ in de
oren klinkt. Een wisselende verschijning waarbij echter het steeds terugkomende
motief is: de exotiek, de bizarrerie, het extreem zijn van de vormen. Veel sterker als
een planmatige vizie weet het kind het karakter van dit thema.’
En ten slotte is ook zijn bespreking van De beloonde interessant voor Van
Ostaijens toenmalige visie op het engagement van de kunstenaar, op de verhouding
van de ethiek en de esthetiek. Hij noemt De beloonde ook ‘een streven een politieke
aanschouwing werkelik estheties uit te beelden’ en vervolgt: ‘Massa pogingen zijn
in deze zin gemaakt. Het doorsnee-rezultaat is: opoffering van de esthetiek aan de
politieke aanschouwing. Dit is hier het geval niet. Men kan gerust spreken over het
uitbeelden van een politieke aanschouwing. En zonder afbreuk aan de enige norm
van het kunstwerk te doen, namelik de esthetiek, op de ethiese eenheid van de
kunstenaar wijzen. Een kunstwerk door ethiese momenten rechtvaardigen is vals.
Maar het mens-zijn van de kunstenaar is een middel - het wezenlik enige middel de beeldende vorm te onderscheiden. Liefde en haat geven onze ogen een bizondere
sterkte. ‘De Beloonde’ is het rezultaat van het zien van een mens bij middel van de
ogen en de haat.’
Aan het eind van dit zeer produktieve tweede halfjaar van 1919, schreef Van
Ostaijen nog ten minste drie gedichten. Omstreeks de tijd dat hij zijn Voorwoord bij
de Jespers-map opstelde, begon hij aan Japans feest, dat kennelijk op Jespers'
gelijknamige lino geïnspireerd is. Hij onderbrak echter het werk aan dit gedicht,
evenals hij bij Het sienjaal en Barbaarse dans gedaan had, door het schrijven van
andere poëzie. Op 2 december ontstond Improvisatie en enkele dagen later, op 3
of 5 december, de datering is niet goed leesbaar, Improvisatie 2. Beide gedichten
werden later onder de titel Prière impromptue 1 en 2 in de handschriftbundel De
feesten van angst en pijn opgenomen. Bovendien bestaat er van het eerste gedicht
nog een handschrift met als titel Voor groot register.
Deze Prières, waarin het beschouwend element een grotere plaats inneemt dan
in de voorafgaande, meer beeldende gedichten, hebben als thema de vrees voor
de algehele onthechting die noodzakelijk is voor de begeerde opheffing van alle
tegenstellingen: ‘Nog vlucht ik van de eenheid naar de tweeheid’. Zij geven als het
ware het laatste stadium van versterving weer, vòòr het wonder zich voltrekt en de
wanhoop over het weten van de weg en de onmacht deze ten einde te volgen. De
religieuze toon en de mystieke beelden doen denken aan het gedicht Het sienjaal,
maar het optimisme van dit laatste gedicht is hier omgeslagen in kwetsbaarheid en
machteloosheid en de beeldenrijkdom gereduceerd tot een minimum. In de eerste
Prière impromptue, met haar beelden van het naakte kind in het huis dat geen
beschutting biedt ‘omdat het nog mijn huis is’ en van de kelk van leed die ‘nog uit
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mijn handen’ valt, is aan het slot nog sprake van een zekere communicatie (‘Ik weet
deze woorden zijn een klaar begrip / mij zelf / en zij die zonder schutting zijn en
zoekend’) en eveneens van een zekere verwachting (‘Zo is dit stil gestamel dan
een scherpe steen / Uit scherpe stenen worden malse broden wanneer / het wonder
is’). De tweede Prière over de tocht naar de ‘opgeloste begeerte’ en de aarzeling
‘over het water te gaan / dat slechts duister is / voor wie / het licht niet ziet’ eindigt
daarentegen met de wanhoop over het ‘gekaatst’ worden tussen ‘Kristus en Dionyzos’
en het zich veertig dagen in de woestijn moeten ‘voeden / ah veertig dagen / met
de lucht van de ontbinding’.
Intussen werkte Van Ostaijen verder aan het gedicht Japans feest, dat hij echter
onvoltooid liet en op het handschrift afsloot met ‘enz.’. Kennelijk heeft hij erover
gedacht de laatste, vijfde strofe te laten vervallen en het gedicht na de vierde strofe
als voltooid te beschouwen, want hieronder schreef hij de datering ‘Nov-dec'19’ en
het vervolg was niet, zoals het hele gedicht, met twee, maar met vier potloodstrepen
doorgehaald. Noch het geheel, noch de verkorte versie heeft Van Ostaijen echter
ooit gepubliceerd.
Het gedicht, met zijn evocatie van verfijnde en exotische vormen, kleuren, bloemen,
muziek en danseresjes, wijkt in toon en thema volkomen af van de Prières
impromptues uit dezelfde tijd. De in de eerste strofe opgenomen haiku van Hanewaga
16
[= Hanegawa] Chincho , ‘Als nu de ziel / verwelkt afvalt - hoe vat ik / het laatste
16
blad nog’ had Van Ostaijen vertaald uit het op zijn lectuurlijst voorkomende
Een tekenaarschilder
Japanische Lyrik door Julius Kurth, zonder op het aantal lettergrepen in de eerste van vòòr de
17
regel (5) te letten. Bij Kurth luidde de tekst : ‘Wenn nun die Seele / welk abfällt,- houtsnedeperiode,
geboren omstreeks 1680,
wie erfass' ich / das letzte Blatt noch!’ Deze haiku geeft het thema aan van het
overleden 1754.
verdere gedicht over de voorbijtrekkende fluitspeler, de kleurenkoopman, de
17
Op blz. 73.
kleuren zelf en - in de vervallen strofe - het kersebloesemfeest, welk thema
samengevat kan worden in de vraag: hoe vat ik de essentie van wat ik zie? De
ik-figuur van het gedicht is de kleurenkoopman, wiens winkel zo is ‘dat men ziet de
juiste kleur van de kleur’ en die bij de rijkdom van vormen en kleuren de wens
uitspreekt ‘kon ik alles zingen wat mijn oog vergaart’. En na de verzen over het
theemeisje op het bloesemfeest, ‘dit feest te midden van het feest’, volgt de regel:
‘Kon ik u doorzien bloemeding’.
Dit laatst bekende gedicht uit 1919 heeft niet alleen de titel met Jespers'
linoleumsnede gemeen, maar ook de bij deze lino door Van Ostaijen in zijn
Voorwoord vastgestelde ‘stijging tot het hoogst zinnelike’. Het vormt hierdoor de
tegenpool van de mystieke askese in de Prières impromptues, zodat ook uit de
gelijktijdigheid van hun ontstaan Van Ostaijens ‘begeerte naar extremiteiten’ spreekt.
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8. Correspondentie uit de tweede helft van 1919 en het begin van
1920
In de zomer van 1919 werd in Antwerpen een poging ondernomen het
studententijdschrift De Goedendag, waar Van Ostaijen tijdens de bezetting
verscheidene malen aan meegewerkt had, opnieuw te laten verschijnen, hoewel
de omstandigheden voor een strijdbaar Vlaamsgezind jongerenblad allerminst
gunstig waren. Er verscheen, min of meer clandestien, een tweetal nummers,
gedateerd juni en juli 1919, als nr. 1 en 2 van de 22ste (moest zijn 25ste) jaargang,
met als adres voor redactie en beheer: Goedendagstraat 77, Borgerhout bij
Antwerpen. Voorlopig bleef het bij deze beide nummers, waarna van 1 september
tot 25 oktober 1919 het halfmaandelijks tijdschrift Staatsgevaarlijk, onder leiding
van Geert Pijnenburg en Mark Tralbaut, in zeker opzicht de taak van De Goedendag
overnam. Toen ook dit blad na vier nummers zijn uitgave staakte, werd De
Goedendag vanuit Brugge voortgezet met drie nummers van de 26ste jaargang,
die eerst in oktober en november 1920 en januari 1921 uitkwamen.
De redactie van De Goedendag had het tweede nummer van juli 1919 aan Van
Ostaijen toegezonden. Deze aflevering opende met een uitgebreid artikel, Wij
1
geloven..., dat ondertekend was met het pseudoniem Kamper en waarin uitlatingen
1
voorkomen als: ‘... meer en meer zal Vlaanderen's ware herwording komen in
De Goedendag, jg. 22
het teken van wat wij beschouwen als een onschatbaar kultureel bezit voor deze [25], nr. 2, Borgerhout, juli
en toekomende tijden: de jeugd-idee’ en: ‘De jeugd die Vlaanderen redden zal, 1919, blz. 1-11.
zal zich organies voelen als de gezworen aard[t]svijand van het psichvo[psycho]logies
type ‘bourgeois’...’ Voorts stelt het: ‘Als flaminganten moeten we dus zijn:
internationalisten’ en omschrijft het het franskiljonisme als een ‘plaatselijke
verschijningsvorm van een sociale mentaliteit, die universeel is.’ Het
quasi-internationalisme van de grote mogendheden wordt in dit artikel aangeduid
als ‘de Heilige trust-Alliantie’ ter ‘bestendiging van de volkerenhaat’ en ‘tegen het
bolsjevisme’, waarmee het als het ware preludeert op Van Ostaijens groteske De
trust der vaderlandsliefde.
Als reactie op deze toezending schreef Van Ostaijen een ongedateerde en om
onbekende redenen niet verzonden brief, die bewaard is gebleven doordat hij later
2
bij het schrijven van De jazz van het bankroet als kladpapier gebruikt werd. De brief
stond geschreven op papier met een gedrukt briefhoofd: ‘Sienjaal / Antwerpen / 2Zie: Paul van Ostaijen,
De jazz van het bankroet,
25, Boisotstraat’, het toenmalige adres van Oscar Jespers. Noch Floris, noch
Oscar Jespers konden zich herinneren of Van Ostaijens uitgeversplannen bij de facsimileuitgave van het
kladhandschrift, verzorgd
verschijning van diens bundel Het sienjaal al zo ver waren gevorderd, dat er
eigen briefpapier voor aangemaakt was, al meende de laatste wel stellig te weten en ingeleid door Gerrit
Borgers, Paul van
dat Van Ostaijen aan het eind van de oorlog reeds met plannen voor verdere
Ostaijengenootschap,
uitgaven en ook voor een eigen
Antwerpen, Den Haag,
1968 [1969].
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tijdschrift rondliep. Waarschijnlijker achtten zij het dat dit briefpapier is gedrukt in de
tijd dat de tweede uitgave van Sienjaal, de map met 6 Lino's van Floris Jespers, in
voorbereiding was, dus in de tweede helft van 1919. Behalve voor onderstaande
brief heeft Van Ostaijen het Sienjaal-papier, voor zover bekend, nog slechts éénmaal
gebruikt en wel voor een in de zomer van 1921 opgestelde verkooplijst van Bezette
stad.
Geachte Redaktie,
Bij gelegenheid van het laatste ‘G-d’ nummer, d.i. het definitief aanvatten van de
propaganda voor de Jeugd-idee, hou ik er aan U te verzoeken mijn welgemeende
en hartelikste gelukwensen te aanvaarden. Door het naar binnen dragen der
internationale beweging hebt Gij de lokale beweging ruimer gemaakt; naar buiten
maakt gij voor deze lokale beweging de duidelikste propaganda,- d.i. het bewijs dat
dit lokale slechts een variante op het algemene is, - voorbeeld ‘verfranst’ is in
Vlaanderen slechts een andere uitdrukking voor ‘burgerlik typus’. En dit verblijdende
dat wij eindelik uit de filologe-beweging zijn uitgegroeid.
Ik moet U insgeliks hartelik danken voor het toezenden van ‘Gd’. Ik hoop dit
spoedig op de ene of andere wijze te kunnen vergoeden.
Met kameraadschappelike groet, uw dwe
Paul v Ostaijen
Ook in de tweede helft van 1919 bleef Van Ostaijen ervoor ijveren, de bevriende
Duitse kunstenaars met het werk van Vlaamse schilders en beeldhouwers bekend
te maken. Hierbij bepaalde hij zich niet alleen tot het werk van zijn Antwerpse
vrienden, zoals blijkt uit de volgende brief aan de beeldhouwer en houtsnijder Jozef
Cantré, van wie hij slechts weinig werk kende en die ook nooit tot zijn vroegere
vriendenkring had behoord. Cantré, opgeleid aan de Gentse academie, was in de
laatste oorlogsjaren assistent van de kunsthistoricus Prof. André Jolles aan de
Gentse universiteit. Daarna is hij naar Nederland uitgeweken, waar hij tot 1930 bleef
wonen. Van Ostaijen had zijn adres van Bob van Genechten gekregen.
Bij het leggen van contacten was het evenmin zijn bedoeling, gezien het informeren
naar Lodewijk Schelfhout en de andere Nederlanders, zich uitsluitend tot Vlaamse
kunstenaars te beperken. Of bij dit alles ook toen reeds plannen om een tijdschrift
op te richten, een kunsthandel te beginnen of tentoonstellingen te organiseren een
rol hebben gespeeld, is niet bekend.
Zowel de door Van Ostaijen genoemde Schelfhout - die Stuckenberg voor de
oorlog in Parijs had leren kennen - als Piet Mondriaan en Peter Alma, maakten deel
uit van de in 1911 opgerichte Moderne Kunstkring te Amsterdam. Hiertoe behoorde
ook de Fransman Henri le Fauconnier, die tijdens de
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wereldoorlog in Nederland verbleef, een grote invloed op de daar werkende Vlaamse
en Nederlandse jongeren uitoefende en ‘een schilderachtig-romantische vorm van
3
het cubisme’ invoerde. Van de in zijn brief genoemde schilders kende Van Ostaijen
Mondriaan en Erich Wichman in ieder geval reeds uit hun geschriften: Mondriaan 3W. Jos de Gruyter, De
publiceerde regelmatig in De Stijl, welk blad hij in 1917 met Theo van Doesburg Europese schilderkunst na
1850, tweede druk, Den
had opgericht en uit Wichmans Nieuwe richtingen in de schilderkunst had Van
Haag, Antwerpen, 1954,
Ostaijen reeds in het meijuninummer 1917 van De Goedendag geciteerd. In
Ekspressionisme in Vlaanderen vermeldde hij ook al drie van de vier Nederlandse blz. 186.
schilders waar hij nu naar informeert: ‘en spoedig versterkte Nederland (Schelfhout,
4
Wichmann, v. Gestel, Mondriaan) het kontingent.’
4
Het werk van Jacoba van Heemskerck had hij in Berlijn bij Der Sturm leren
Zie VW IV, blz. 24-25.
kennen, waar zij sedert 1913 regelmatig exposeerde en aan het tijdschrift
meewerkte.
111

[Berlijn-Halensee, 3 september '19. Joachim Friedrichstr. 10

.]

Mijn beste Heer Cantré,
Sinds enkele tijd had ik reeds lust u te schrijven, nadat V. Gen. mij uw verblijf in
Holl. medegedeeld had. Wat ik u feitelik te vragen heb zal u misschien gering
voorkomen. Ik tracht er het mijne toe bij te dragen een enger connexs onder de
kunstenaars te realiseren en voornamelik de duitse kunstenaars met de vlaamse
resp. hun werk bekend te maken. Ik liet hier reeds talrijke foto's van Vlamingen zien.
Met Feininger, Stuckenberg, Topp en Campendonk ben ik zeer goed bevriend.
Bewijs dat ik verschillende aquarellen, tekeningen en houtsneden van dezen bezit.
Ik zou nu graag uw laatste werk kennen en, - indien het onze kunstopvatting nabij
staat, want [wat] ik voor een zeer logiese ontwikkeling nemen zou, - ook het hier
tonen. Daarom heb ik foto's nodig. Afdrukken van houtsneden wil ik enkel vragen
onder voorwaarde van terugzending, evenals event tekeningen.
Ik weet natuurlik niet of mijn veronderstellingen betrekkelik uw kunst met de
waarheid overeenkomen. Ik zag vroeger van u slechts Rosmersholm-houtsnee en
Vl. Smeder, die m.i. verkeerd en tweedimensionaal dekoratief waren. Maar
Rosmersholm deed mij hopen dat gij zelf spoedig van de leegte van Hodler, Roland
5
Holst en de mannen der dekoratieve monumentaliteit zoudt overtuigd zijn . Nu wilde
5
ik wat meer weten.
Bedoeld zijn Ferdinand
Hodler en R.N. Roland
Misschien is u een andere weg gegaan. Wat mij bedroeven zou.
Holst, wier werk Van
Met Jespers enz. ben ik in briefwisseling. Door Jespers verneem ik nieuws
Ostaijen in
van Metzinger. Zij korresponderen. Zó kunnen wij tot een eng

Ekspressionisme in
Vlaanderen ‘dekoratieve
symboliek’ noemde (VW
IV, blz. 51).
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voelen onder de plastiese kunstenaars komen.
Staat u in verbinding met Schelfhout, Mondriaan, Wichmann, Alma en de Tsjech
Emil Filla? De kunst van v. Heemskerck houdt[houd] ik voor vlak en expr.
Kunstgewerbe. Geheel vals.
Schrijf mij eens wat. Het zou me plezier doen. Moest u Schelfhout kennen groet
hem dan van Stuckenberg.
Foto's zijn best aangetekend te sturen.
Ik schrijf u natuurlik alles als een verzoek. Ik hoop dat u mijn brief niet als intrigue
beschouwen zult. Ik vraag u dat.
Met hoogachting en beste groeten
Paul v. Ostaijen
[onderaan de brief staat nog:]
De ziel van het beeld met verhouding tot het [te] gebruiken materiaal
Door Stuckenberg was Van Ostaijen in contact gekomen met de schilder Georg
Muche, die tot de vaste medewerkers aan Der Sturm behoorde en bovendien als
leraar aan de Sturm-Schule verbonden was. In januari 1916 exposeerde hij met
Max Ernst het eerst bij Der Sturm, vervolgens in juli-augustus 1916 met o.a.
Campendonk, in februari 1917 met Paul Klee en in jauari 1918 met Alexander
Archipenko en Fritz Stuckenberg. De kennismaking met Van Ostaijen vond plaats
in september 1919, toen Muche zijn eerste eenmanstentoonstelling bij Der Sturm
had. Daarna bleef hij nog ongeveer twee maanden in Berlijn, aan het begin waarvan
Van Ostaijen hem met de volgende briefkaart tot een bezoek bij hem thuis uitnodigde.

[Berlin-Halensee 2.X.19.]
Sehr geehrter Herr Muche,
Es wäre sehr lieb von Ihnen wenn Sie mich Sonnabend besuchen wollten. Da ich
nicht weiss wann Sie frei sind, so können Sie nachmittags, etwa um 4, oder abends
nicht später als 8 (sonst kommen Sie nicht herein) kommen. Schreiben Sie mir ein
Wort wann ich Sie erwarten darf. Ich wollte gleichfalls H. Walter Mehring bitten,
doch ich erfahre telephonisch dass er krank ist und zu Hause bleiben muss.
Hochachtungsvoll
Ihr ergebener
Paul v. Ostaijen
P.S. Sollten Sie Sonnabend nicht kommen können, schreiben Sie mir dann wann?
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De afspraak is inderdaad doorgegaan en van zijn bezoek aan de burgerlijk
gemeubileerde tweekamerwoning van de Van Ostaijens en de volgende
6
ontmoetingen met hen is Muche de volgende indruk bijgebleven : ‘Emmeke war
eine schöne Frau, die temperamentvoll werden konnte. Paul war auch dann zu
ihr immer sehr höflich und taktvoll, wie es überhaupt seine Art war, immer in
bester Form zu sein - wie er sich kleidete - wie er sprach.’

6

Geciteerd uit een brief
van Muche aan Borgers
van 2 juli 1970.

Evenals van alle andere correspondenten in Van Ostaijens Berlijnse periode, zijn
ook de antwoordbrieven van Cantré niet teruggevonden. Uit de volgende brief blijkt
echter dat Van Ostaijen erg tevreden was over Cantré's reactie op zijn vraag naar
foto's - deze had hem een aantal afdrukken van lino's en een houtsnede ten
geschenke gestuurd -, hoewel hij anderzijds over de aard van dit werk danig was
teleurgesteld. Dit laatste had een openhartige kritiek tot gevolg en een uitvoerige
theoretische uiteenzetting over het expressionisme, die verschillende elementen
bevat welke hij een maand later ook in zijn Voorwoord bij de Jespersmap zou
verwerken.
Bij de groep der Antwerpse geestverwanten, Joostens en de gebroeders Jespers,
rekent Van Ostaijen in zijn brief ook de nooit eerder, noch later door hem vermelde
7
Robert Buyle.
7
Met de ‘weggenoten’ van Cantré doelt hij op diens, eveneens in Nederland
In deze tijd schilderde
verblijvende en onder invloed van Le Fauconnier staande, vrienden uit de tweede Buyle nog kubistisch, waar
Latemse groep, Gustaaf de Smet en Frits van den Berghe, die Van Ostaijen later hij zich enkele jaren later
8
van afkeerde.
ook niet tot de echte expressionisten zou rekenen .
Zijn uitlating over ‘de dekoratieve poëzie van Roelandts’ slaat op de door Cantré 8Zie VW IV, blz. 91 en
307.
met 8 lino's geïllustreerde bundel De kom der loutering van Maurice Roelants,
die in 1918 te Brussel was verschenen en waarin veel ‘aan zijn edel voorbeeld Van
9
de Woestijne’ herinnert.
9
Evenals hij in zijn Voorwoord bij de Jespersmap op de verwantschap van het
Zie: Marnix Gijsen, De
kubisme met Plato zou wijzen, noemt hij in zijn brief diens Faidoon verhelderend literatuur in
Zuid-Nederland sedert
voor zijn opvattingen en laat daar onmiddellijk Van Doesburgs De nieuwe
1830, vierde druk, 1951,
beweging in de schilderkunst uit 1917 op volgen.
De in zijn postscriptum genoemde Walter Dexel had contact met Campendonk, blz. 115.
met wie hij in september 1918 bij Der Sturm had geëxposeerd. Ook organiseerde
Dexel als voorzitter van de Kunstverein Jena in januari 1920 een succesvolle
10
tentoonstelling van Stuckenbergs werk. Want juist omstreeks de tijd waarin Van
Ostaijen zijn antwoord aan Cantré schreef, was zijn vriend Stuckenberg met zijn 10Zie de catalogus Fritz
Stuckenberg 1881-1944,
vrouw, die in verwachting was, naar Seeshaupt verhuisd, waar hij goedkoper
Oldenburg, 1961.
met zijn gezin kon leven en dicht bij de door hem bewonderde Campendonk
woonde. ‘Auch ich war aus den vorgenannten Gründen vorübergehend dort’ schrijft
10
Walter Dexel , ‘und lernte damals Stuckenberg kennen und ihn und seine Arbeit
10
sehr hoch schätzen.’
Zie de catalogus Fritz
Stuckenberg 1881-1944,
Oldenburg, 1961.
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[Berlin-Halensee 19.X.19. Joachim-Friedrichstr. 10

.]

Mijn beste Cantré,
Ik dank u herhaaldelik voor je drukken. Werkelik dat had ik niet ververlangd toen
ik je schreef; kennismaking met je werk waarvan ik niets kende, was daarbij mijn
doel. Ik bedank je dus nogmaals omdat je zo over mijn intentie zijt uitgegaan.
Nu moeten wij trachten wat duidelikheid in ons beider streven te brengen. Ik ga
dus daarvan uit dat elk[e] mening over het werk gezegd geen stoornis in onze
vriendschappelike betrekkingen brengt. Deze betrekkingen zijn overigens niet
mogelik, zonder klaarheid hier omtrent. Laat ons daarmee beginnen mekaar niets
voor te liegen.
Wat ik je dus schrijf gaat over deze drukken. Je plastiese arbeid is waarschijnlik
het beduiden[d]ste en deze drukken slechts een neventak van je artistieke werk.
Het doel dat wij in de kunst nastreven is, immer op bazis dezer drukken, zeer
verscheiden. Toen ik ‘Rosmersholm’ zag was mijn mening dat deze lino reeds in
grote vlakken ontworpen, zijn qualiteit, je van het ornamentale van R'holm, zijn
défaut, zou hebben weggevoerd en je waarschijnlik tot een doen-springen van de
formaliteit der buitenwereld zou hebben gevoerd. Deze mening, tevens mijn hoop,
is in de ontvangen drukken niet verwezenlikt. Ik hou ze nog voor fysioplastiek. Ook
simbolisme, d.i. het voorstellen van zekere zinbeelden in plaats van de direkte
beelden, is fysioplastiek.
Voor mij is de ongelukkigste periode in de kunst die der praerafaëlieten: Burne
Jones, Rossetti enz. Symbolisme is een versterking van het praerafaëlities princiep:
Toorop, Thorn-Prikker. Het is een afwijking van het kunstprinciep. Verzinbeelden is
vals; beelden is het enige juiste.
Daar bij dachten de symbolisten de weg ter abstraktie daarin te vinden, enerzijds
in een verfijnen van de buitenwereld, mensen, bloemen en dingen, zoals bij Burne
Jones en Crane, anderzijds in een verscherpen van het contour, in een
silhouet-achtig voorstellen der gebeurtenis (Hodler, Thorn-Prikker). Dit is niet
ideëel-beeldend, maar ornamentaal. Het is het gevolg van een romantiese
levensaanschouwing.
Het expressionisme staat duizendmaal dichter buiten [bij] het impressionisme,
dan bij het symbolisme. Van impr. tot expr. een logiese ontwikkeling, symbolisme
een afwijking, een dood punt.
Het weergeven van de buitenwereld, gestyliseerd en dit styliseren in een estheties
verstrakken van het contour of in een realisties aandikken der door de natuur
gegeven lijnen, is het hoofddoel van deze drukken die ik ontvangen heb. Ik zie er
niet in wat wij expressionisten door

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

247
vlakverdeling verstaan. Zelfs het hoofd van de man is kolossaal perspektivisties
ontworpen. Perspektief is vals. Enkel in de houtsnede wassen de lichamen uit het
kontrast van zwart. Doch deze houtsnee is met zeer slechte inkt gedrukt zodat een
algemene grijsheid het beeld overheerst. De arm van de vrouw is het beste uit deze
houtsnede. Daarin zie ik een streven naar absolute vorm. Maar de lijnen zijn niet
gebroken op tijd en stond, zodat zij eentonig werken. Zelfs de realistiese nagelbuik
was als zwart vlak en breuk van de witheid gegeven.
Ik zie geen bouwen naar zelfstandige wetten van het beeld. Ik zie slechts op elke
[enkele?] uitzonderingen in détail, buitenwereld, symbolies geïnterpreteerd. De
handen van de man zijn plasties uitgebeeld, doch hun waarde vergaat in het ze
omringende.
Hout- en linosnee moeten gebazeerd zijn op steeds nieuwe opvolgende zich
afwisselende kontrasten van wit tot het diepste zwart. De druk is algemeen grijs,
bizonder van de houtsnede. In de houtsnede is er slechts eenmaal kontrast: de
omgeving en de lijven. Deze lijven hadden nogmaals door zwart gebroken kunnen
worden: een tweede kontrast. Naar ritmiese eenheid zoekt gij duidelik speurbaar.
Maar de oplossing is niet de ideale omdat de strijd met het materiaal niet tot het
laatste einde gedreven wordt, doch aan een ritme van buitenaf toegegeven wordt,
aan een gemakkelik ritme dus. Zo b.v. is de snee met de ster. Deze ster als afsluiting
van het beeld is ritmies daarbij geconstrueerd; dit is een te gemakkelike oplossing.
En dan immer dit: Dat ons schoonheidsstreven van de expressionisten en het
uwe niet hetzelfde is en wij dus werken met ongelijke waarden meten. Wij hebben
niet hetzelfde kunstkriterium. De oplossing die wij bereiken willen is niet diegene
die gij bereiken wilt. Om het plat te zeggen: u zijn objekten uit de buitenwereld
voldoende wanneer gij ze slechts esthetiseert en styliseert. Het doen-springen van
de vormen der buitenwereld is er niet bij. De buitenwereld is hoogstens een
aanleiding die ons zekere kontrasten vatbaar maakt. Doch op het beeld geven wij
dan enkel deze kontrasten of analogi[e]ën weer, ontdaan van hun toevalligheid die
zij in de buitenwereld hebben. Een tafel is hoogstens een spel van vertikale en
horizontale lijnen, is enkel een vlak liggend vlak dat de ruimte snijdt enz. Een appel
is een sfeer die naar gelang van zijn omgeving drukt of gedrukt wordt.
Hoogstens kan de beeldende idee van het objekt nog meegenomen worden op
het beeld, alleen zijn sfeer-zijn, zijn vertikaliteit of dergelike. Nooit zijn zinbeelden
de idee. En verder natuurlik ook niet zijn verschijning in de empyriese buitenwereld,
die toeval is en het abstrakte van het beeldende moment verzinken laat onder een
hoop concrete toevalligheden.
De kunst is nooit het streven iets natuurlik gegeven sierlik te maken.
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Het sierlik uitbeelden van de mense-gestalte zoals in uw lino met de twee figuren
is niet het doel van de kunst. Men moet de vorm-kontrasten in hunne naaktheid en
primitiviteit tegen elkaar brengen.
Zie eens er zou toch moeilik een manifest te maken zijn dat Floris Jespers, Oscar
J., Paul Joostens, Buyle enerzijds gij en uw weggenoten anderzijds zoudt kunnen
ondertekenen. Voor ons is alleen het kubisme en expressionisme in deze tijd mogelik.
Het breken met de buitenwereld als maatstafgevend objekt.
Zo vind ik ook mis een boek zogezegd te versieren, of zoals Roelandts [Roelants]
zegt ciersel te ontwerpen. En nu komt het mij ook duidelik voor dat gij u dichter naast
de dekoratieve poëzie van Roelandts moet voelen als naast de mijne.
Schrijf eens aan de Antwerpenaars om foto's uit te wisselen en stuur dan ook
eens afdrukken. Ik ben er van overtuigd dat zij precies als ik daar stelling zullen
nemen. Dit alles duidt op het verschil van de weg. De waarde van een weg moet
elk voor zich uitmaken. Iemand te overtuigen express. te worden zoals wij dat
bedoelen, ligt niet in mijn bedoeling. Kent gij de Phaidoon van Platoon? Daarin staat
ook reeds duidelik wat wij bedoelen. Kent gij het boekje van v. Doesburg over
moderne kunst? Mij persoonlik is uw werk te rustig. Een rust niet na de zege, maar
voor de strijd. Het is alles staties, ondynamies.
De kunst is uitdrukking van de tijd. Zij mag de tijd niet ontvluchten. Onze tijd is
dynamies. Zo ook de kunst. Strijd om de vorm te ontdekken die de uitdrukking van
deze dynamiek is.
Schrijf naar de Antwerpenaars die schilders en beeldhouwers zijn. Mijn oordeel
is ten slotte slechts dat van een literaat.
In de hoop dat deze uiteenzetting tot betere kennis van ons streven in de kunst
zal helpen, ons bijgevolg menselik meer naast elkaar zal brengen
blijf ik heel hartelik
je dw. Paul v. Ostaijen
[P.S.] Walter Dexel is een tweede-rangs-schilder. Dr. W. Dexel zelfs. Ik weet niet
of ik de Antw. aanraden zal daar ten toon te stellen.
In dezelfde tijd dat Van Ostaijen de drukken van Cantré ontving, had ook Floris
Jespers hem foto's van zijn werk gestuurd. Hierop reageerde hij met een
ongedateerde brief, waarin hij zijn oordeel weer met uitvoerige theoretische
toelichtingen begeleid deed gaan.
Beste Floris,
Ik heb uw foto's goed ontvangen, waarvoor hartelik en herhaaldelik dank.
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Het is een hele sprong tot de hoboïst, dat ik als het beste werk beschouw. Een
bewuste stijging; een vooruitgang die het langzamerhand doch goed overlegd
overwinnen der moeilikheden betekent. Proficiat maat! Uw hoboïst behoort tot de
kleine reeks eerste[-]rangs-werken van onze tijd en ons streven. Het is geheel anders
als Picasso, alhoewel de zucht naar de strengheid en onvoorwaardelikheid van
deze meester te bereiken, in dit werk - speurbaar is. Doch het is anders, Picasso
is heel streng, hij heeft zówat van een spaanse inquisitor, ik vind de kunst van
Picasso zeer asketies. De hoboïst is sensueel, met een sterke hang daarbij het
karikaturale een klassieke vorm te geven, zoals Daumier en v. Gogh daarheen
streefden. Proficiat.
Alvorens verder over werk, eerst een kort intermezzo. Op het zelfde ogenblik als
je foto's, ontving ik drukken van lino's- en houtsneden van Jozef Cantré. Was dat
een kontrast. Flor jongen, godvermiljarde, een slag op mijn verdoemenis! Ge moet
die dingen zien jongen, ik zeg en onderstreep: werk van een
11
beginnende-Minne-leerling ! Als ge hetzelfde niet zegt dan laat ik me kappen!
11
Noteer-wel Cantré gaf me deze drukken cadeau, nadat ik heb[hem] een brief
Gedoeld wordt op
geschreven had om foto's te zien. Dus als mens sta ik hem zeer nabij, het moet George Minne, de
leidende figuur in de door
een lieve kerel zijn en zelf heb ik er dus alle belang bij de drukken die ik kreeg
Gustaaf en Karel van de
goed te heten. Als dat expressionisme is, merci dan zou Oscar zeggen. Het
Woestijne, Albijn van den
ergste komt nu: Ik had Campendonk veel over u verteld en deze besloot wat
Abeele, Julius de Praetere
propaganda te maken. Hij sprak Dexel die een schone tentoonstelling[s] zaal
en Valerius de Saedeleer
heeft als leider van het Kunstenaars huis in een kleinere stad en zelf een
gevormde eerste Latemse
derde-rangs-schilder is. Dexel die Cantré van vroeger moet kennen, schreef hem school.
voor een tentoonstelling in januarie, tevens ook voor andere vlaamse schilders.
Dit alles vernam ik door Cantré, die mij schreef dat hij u zou uitnodigen. Ik verwittig
u dus dat daar een hoop minderwaardig werk van Cantré, Gustaaf de Smet enz.
zal vertoond worden en dat gij waarschijnlik onder de massa van slechte productie
zult wegzinken.
Daarbij vind ik het beter eerst in de groote[grote] steden te beginnen en dan met
een goede tentoonstelling waren het ook slechts 4 of 5 mensen. De kudde-teorie
moeten wij volstrekt afleren. Beter 5 goei alleen, dan 5 goei met 5 slechten. Dus ge
zijt verwittigd. Bezie het werk van Cantré en de Smet en ge zult
geörienteerd[georiënteerd] zijn.
Nu weer over het werk. Ik klasseer:
1e prijs (een pijp) Hoboïst, Tango, Stilleven, de geliefden
2e prijs Haven, improvisatie
3e prijs landschap - skyscène.
Hoboïst is onvoorwaardelik het beste. Het is het rijpste en het rijp-rustigste. Het
is zuiver ideeele vorm. Gestalte uit de idee geboren. De menigvuldigheid der zinnelike
indrukken, die je immer zó te pakken
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hadden (zie haven, tango, sky) en derhalve het opperste streven uit deze zinnelike
indrukken tot een synthese te komen, is hier buiten vraag gelaten. Het doek is zuiver
uit zich beeldend. Zelfs een naar synthetiese doelende rangschikking der
evenementen is hier dus verwijderd. Want dit is toch nog buitenwereld, alhoewel
reeds sterk op weg naar het rein ‘begrip’-zijn van het schilderij: Daarom is b.v.
12
‘l'Homme au Balcon’ en ‘Le Port’ zwakker dan l'e[é]tudiante van Picasso . De twee
12
eersten zijn naar de eenheid van het beeld strevende synthesen van de
In zijn brief van 25
evenementen der buitenwereld; l'étudiante is op zich-zelf synthese, de synthese februari 1919 had hij deze
ligt in de eigen konstruktieve vorm, is synthese omdat het de idee van het objekt voorbeelden ook reeds
genoemd.
uitdrukt; niet omdat het verschillende evenementen uit het leven van dit objekt
verzameld[t] om er dan later de idee als konkluzie uit te halen. In l'e[é]tudiante doet
de synthese, de idee van het objekt de vorm ontstaan; Picasso heeft de synthese
vast en bouwt zijn vormen van uit dit begrip; in ‘l'homme au B.’ is de synthese
rezultaat inplaats van dynamiese kracht; licht in plaats van dynamo. Bij Picasso is
de idee-synthese dus: motrice en matrice, bij Gleizes en Metzinger: de elektriese
stroom uit de force motrice, het kind uit de moeder. Bij Picasso is de synthese gereed
en groeit het doek daaruit, bij de anderen groeit de synthese uit het doek. Dit is ook
het verschil tussen Hoboïst en Tango. Daarom is Hoboïst je beste werk. Staat op
een hoog standpunt. Bezit de synthese en creeert daaruit het werk; de synthese
wordt niet uit het werk gecreeerd. Daarom is het zo eenvoudig en rein in zijn vormen,
zie b.v. hoeveel reiner Picasso als ‘l'homme au B.’. Gelijk ik schreef meen ik er in
te ontdekken dat gij uw zin voor het karikaturale eindelik een klassieke vorm hebt
kunnen geven. Karikatuur is zeer moeilik. Het blijft gewoonlik slechts prentkunst.
Het komt zelden tot de hoogte van een schilderij. Hier in Hoboïst meen ik dit kontrast
te ontdekken: 'ne zware vent die op dat fijne instrument hobo al zijn force zet dat
de stukken in de geburen vliegen. Daarbij zit deze dikke vent in een kleine ruimte:
orkestbak of in een kleine-theater-zaal tussen rommel; ik bedoel in een ruimte die
op zijn dik korpes [korpus] drukt. Aldus drie grote densiteitsverhoudingen: hobo,
13
vent, ruimte. Ik denk voortdurend aan den dikken baas van 't Heilig Huisken die
13
ook immer op zulke instrumenten speelt. En die trekt dan ook zo'ne serieuze
Het café dat ook een rol
smoel alsof-ie de wereld wegblazen moest. Dit rezultaat van gedrukt zijn bereikt speelt in De gehouden
hotelsleutel, zie blz. 279,
gij door al de hoofdvormen in de rechterhoek te drukken en de rechter zijde te
doen-springen (explosion) in kleine vlakken, terwijl de vlakken links veel groter, noot 5.
leger zijn en zelfs speels, b.v. de stippellijn. De ganse massa is rechts boven gedrukt.
Samenvattend: rijp en rustig. Synthese van binnen en niet als rezultaat van een
goed tot essens gebrachte buitenwereld. Het staat boven de verschijningen der
buitenwereld en vindt daarin nog slechts een aanleiding tot schilderen,
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‘beelden’. Het is van het zinnelike (ik zeg niet erotieke) (het zinnelike = vijf zintuigen)
vrij. Het is wet en niet een veelvuldigheid en toevalligheid. Het is eenheid en immer
zijnde wet, de enige hoge kunst. In het theoretiese herkennen steekt reeds veel
meer schoonheid dan in het zinnelik-meeslepende, zegt Plato.
Tango is onrustiger en werkt meer suggestief, terwijl Hoboïst de gestalte volledig,
af en uitgebeeld geeft. Zo meen ik b.v. in tango te ontdekken: de wip van het koppel
als de danser de vrouw opheft, ge weet daar op laatste. Dan staat de danser met
een poot op de grond. Hier zou dus wel degelik een bijeen brengen van fragmenten
tot een geheel moeten leiden. Dat geheel is er ook volkomen. Het is zo helemaal
de maatverhouding van tango in de op de foto witte dominerende vlakken 1, 2, 3,
4, 5, 6 en terug, 1, 2, 3, 4, en terug, 1, 2 en terug tot punkt. Ge weet wel immer
verkleinend; eerst de grote envolée en dan sneller wordend. Het toetrekken van de
danseres naar de danser en het weer weg gooien; de oplossing van het kontrast:
gesakkadeerd en toch gebonden. Het is uiterst levendig. Ik hou veel er van: omdat
ik ook veel van deze goedkope luxus gehouden heb.
Hier in dit dode land, houdt men natuurlik meer van de geliefden. Dat is meer
hunne ‘genre’. Ik toonde de foto's slechts aan een schilder en die vond natuurlik
Hoboïst en de Geliefden de beste. Ik kan het verstaan. Bizonder daar die mensen
hier zo weinig met het dynamies wisselende meekunnen, dat ten slotte ook toch
eenheid is. Ik over de geliefden: Het schilderij is veel beter als de lino. Direkte vorm:
grote zwarte, donkere vlakken, dus eenvoudige en des te diepere kontrasten. De
lino verliert [verliest] door dat spel met ribbekes; de vrouw ziet er uit als een rusp
[rups]. Ik schreef u reeds: beter had geweest: vlakken. Vóór ik het schilderij kende.
En het schilderij is zó als ik schreef. Het is vol diepte, zonder perspektief. De vlakken
14
werken zelfstandig. Dit is wat de Maîtres niet had: diepte en toch geen perspektief.
Toch niet het doek verdiepen: maar een eenvoudig inhoudskontrast der vlakken. 14Maîtresse van Floris
15
‘Ontbijttafel’ was ook diepte, doch perspektivisties. Dat is nu weg. Skyscène Jespers was reeds door
nog wat perspektivisties, alhoewel veel élan. De typen staan er zo perspektivisties Van Ostaijen besproken in
Ekspressionisme in
op als het karretje en fonteintje in l'H. au B. - Haven goed geworden, huizen in
Vlaanderen, VW IV, blz.
perspektief hangen mijn voeten uit. Komt nog
't Beste Paul
Intussen hadden in Antwerpen de plannen van Eugène de Bock, de gewezen
redactiesecretaris van De Stroom, om een nieuw Vlaams cultureel tijdschrift op
te richten, steeds vastere vorm aangenomen. De Bock was na de oorlog wegens
zijn aktivistische gezindheid door het stadsbestuur als bibliotheekambtenaar
ontslagen en had toen de Vlaamse uitgeverij De Sikkel opge-
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Afgebeeld achter het
derde deel van
Ekspressionisme in
Vlaanderen in De Stroom,
jg. 1, nr. 4, Antwerpen, 15
oktober 1918 als plaat 10.
In zijn artikel (VW IV, blz.
65) noemt Van Ostaijen
het Vrouw aan de
ontbijttafel.
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richt. Hierdoor was hij ook in staat het tijdschrift zelf te verzorgen. Voor het redigeren
van zijn blad zocht hij steun bij een aantal Antwerpse jongeren die tot de vriendenof kennissenkring van Van Ostaijen behoorden.
Na een reeks informatieve gesprekken vond in september 1919 de
16
oprichtingsvergadering plaats. Hierbij waren, behalve De Bock zelf, Paul Joostens
en Jos. Léonard aanwezig, die de zorg voor de grafische bijdragen en de opmaak 16Zie: Fr. van Passel, Het
op zich zouden nemen. De gebroeders Jespers, waar De Bock eveneens contact tijdschrift Ruimte
mee opgenomen had, hielden zich voorlopig afzijdig, waarbij behalve hun scepsis (1920-1921) als brandpunt
van humanitair
tegenover De Bocks opvattingen over moderne kunst, ook een zekere rivaliteit
tussen Floris Jespers en Joostens - die ook later van tijd tot tijd de kop zou blijven expressionisme,
Antwerpen, 1958, blz.
17
opsteken - een rol speelde. Verder was Victor J. Brunclair uitgenodigd, die een 38-39.
grote bewondering voor de iets oudere Van Ostaijen koesterde, hoewel deze
17
Mondelinge mededeling
van zijn kant, zoals reeds in zijn brief van 22 juni 1919 aan Van Tichelen was te van Jos. Léonard.
lezen, niet veel waardering voor diens gedichten had.
Hoezeer De Bock de medewerking van Van Ostaijen aan zijn blad op prijs stelde,
bleek niet alleen uit de keus van zijn medewerkers, die op zichzelf al een indirecte
benadering van Van Ostaijen betekende, maar bovendien uit de aanwezigheid van
Constant van Ostaijen, die zelf geen kunstenaar was, maar als vertegenwoordiger
van zijn broer op de vergadering werd uitgenodigd. Hierbij moet opgemerkt dat
zowel De Bock als Brunclair Van Ostaijen nog alleen kenden als de
humanitair-expressionist van Het sienjaal en de essayist van De Goedendag en
Ekspressionisme in Vlaanderen.
Op deze eerste vergadering werd het voorstel van De Bock om het blad Ruimte
te noemen aanvaard. Er werd besloten dat het tijdschrift in januari 1920 zou uitkomen
op hetzelfde formaat en met dezelfde letter als van De Stroom. Verder stelde de
redactie een circulaire op, die in de lay-out van Jos. Léonard zou worden gedrukt
en ter werving van abonnees en medewerkers verspreid. Bij de vaststelling van de
beginselverklaring voor deze circulaire bleek al direct een zekere discrepantie tussen
De Bock en zijn mederedacteuren, die later, mede doordat De Bock niet altijd
rekening hield met de mening van de anderen en zijn eigen keus uit de bijdragen
doorzette, tot de ondergang van het tijdschrift zou leiden. Zo hadden b.v. De Bock
en Brunclair een tegengestelde opvatting over wat onder ‘gemeenschapskunst’
moest worden verstaan, zodat tot een vage formulering werd besloten. Maar vooral
kon De Bock zich niet verenigen met de wens van de meerderheid om van Ruimte
een uitsluitend expressionistisch tijdschrift te maken, met het gevolg dat ook op dit
punt een compromis moest worden gesloten: ‘Wij zullen op literair en artistiek gebied
niet uitsluitend deze of gene beperkte theorie huldigen en bijvoorbeeld zullen we
de verdienste van impressionisties werk - al staan velen van ons daar in het schelle
licht van de tegenwoordige tijd afwerend of skepties tegenover - recht laten
wedervaren naar ons eerlik in-
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zicht.’, aldus de tekst van de circulaire.
Na het gereed komen van de circulaire zond De Bock ook een exemplaar hiervan
met een begeleidende brief aan Van Ostaijen. Bovendien deelde hij hem mee bereid
te zijn, werk van hem bij De Sikkel uit te geven.
Van Ostaijen, die reeds door zijn broer op de hoogte was gebracht van deze
18
tweeslachtige onderneming , reageerde terughoudend en maakte door termen als
18
‘menselikheids-zwetsers’ en de uitroep ‘Dat de vlaamse Werfelianen mij mijn
Mondelinge mededeling
onkosmies-zijn vergeven!’ duidelijk dat hij zeer sceptisch tegenover het humanitair van Jos. Léonard.
expressionisme stond.
Met ‘de uitgave’ bedoelt Van Ostaijen in zijn brief noch een speciale uitgave, noch
het tijdschrift Ruimte, maar de uitgeverij De Sikkel. Zijn grote grief blijkt te zijn dat
19
De Sikkel een boek van Victor de Meyere , zijn vroegere chef, had uitgegeven, die
19
na de oorlog de ‘geestelike beweging’ van het aktivisme had veroordeeld. Ook
Victor de Meyere, De
van diens werk - in tegenstelling tot Teirlincks Johan Doxa - moet hij niets hebben gekke hoeve, Antwerpen,
1919.
en hij zinspeelt hierbij op De Meyere's roman De rode schavak uit 1910.
Evenmin is hij erg te spreken over het feit dat Paul Joostens een map met
reprodukties van zijn werk - voorafgegaan door een citaat uit Van Ostaijens artikel
20
over hem in Ons Land van 24 maart 1917 - bij De Sikkel ging uitgeven. Temeer
20
daar de vrienden, zoals hij aan De Bock schrijft, ‘nog immer aan onze uitgave
Zie blz. 134-135.
vasthouden’, nl. aan de Uitgeverij Sienjaal, die juist in deze tijd haar tweede
publikatie, de Jespersmap, voorbereidde. Bij deze ‘afvalligheid’ van Joostens zou
de rivaliteit met de door Uitgeverij Sienjaal meer bevoorrechte Floris Jespers
18
eveneens een rol hebben gespeeld. Ook in deze kritiek - evenals tegenover Cantré
- was Van Ostaijen zeer openhartig: hij wilde zijn standpunt in deze kwestie niet 18Mondelinge mededeling
van Jos. Léonard.
buiten zijn vriend om bekend maken en stuurde zijn ongedateerde brief via
Joostens aan De Bock.
Hij is echter wel bereid de verkoop van zijn bundel Het sienjaal aan De Sikkel op
te dragen, mits het een uitgave van Sienjaal blijft. Hierbij schat hij dat nog ongeveer
de helft van de oplage der gewone exemplaren beschikbaar is. Het gedeelte van
het Ruimte-program dat over de gemeenschap handelde en waar Van Ostaijen zich
niet mee kon verenigen, luidde: ‘Ons verbindt de wetenschap dat het op een geestelik
plan uit is met het individueel egoisme, en de werkelikheid zelf zit reeds vol
voorbeelden van een onderdoen van het individu voor de gemeenschap.’
Mijn waarde de Bock,
Hartelik dank voor uw schrijven. Hoe ik het stel in de verre gewesten?
Ik kan zeggen goed, de gewesten minder. Ik ken bijna alle schilders en sta met
hen op heel goede voet. Literaten ken ik bijna geen. Aanvankelik leerde ik natuurlik
enige[n] kennen; mij kwam het echter spoedig voor dat hetgeen zij vertelden, gezwets
was en zó hield ik het[het] liefst enkel bij de
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schilders, die met dezelfde schrik een samentreffen met literaten tegemoet zien als
ik dat doe. Dit is waarschijnlik daardoor wel verklaard dat de beeldende kunsten
tans de literatuur ver vooruit staan en een principiële eensgezindheid uitgesloten.
Als ik u verder zeg dat deze menselikheidszwetsers natuurlik niet het minste gevoel
voor menselikheid hebben, - in 't algemeen behoort men inderdaad datgene
ruimschoots te bezitten wat juist ontbreekt - dan kan er werkelik van druk verkeer
geen spraak zijn. De beste is Mynona. Zoals gezegd druk verkeer met de schilders,
van welke stad ook; reis daarheen, briefwisselen, enz.
Ik dank u natuurlik zeer voor uw vraag of ik werk heb en voor uw bereidverklaren
dit uit te geven. Daar is natuurlik ook op te antwoorden. Is de uitgave een zonder
21
richting, zoals b.v. Fasquelle, of een met een richting, zoals b.v. Figuière ? Is zij dit
laatste dan verklaar ik mij met de richting die de romans van V. de Meyere brengt 21Door Eugène Figuière
niet eens. Het brengen van impressionisties werk kan ik billiken wanneer het een et Cie. te Parijs was onder
‘Johan Doxa’ is; anders niet. ‘Rode schavakken’ merci. Is het echter een uitgave meer Du ‘cubisme’ van
zonder bepaalde richting, dan zeg ik aan zulke uitgave doe ik (voorlopig altans) Gleizes en Metzinger
nog niet mee. Overigens weet gij toch, Flor. Jespers moet u dit gezegd hebben, uitgegeven.
dat wij nog immer aan onze uitgave vasthouden? Dat Paul Joostens er niets in vindt
naast de Meyere in gesloten phalanx, - tua res agitur Victor - te verschijnen is zijn
zaak. Het spijt me en daarmee uit. Het bizonderste is natuurlik dat het verschijnt en
als gij de risico gedragen hebt dan is dit bewonderenswaard en te feliciteren. Als
P.J. echter deze risico zelf gedragen heeft, begrijp ik niet waarom hij in ‘de Sikkel’
uitgeven moest. ‘De Sikkel’ is inderdaad geen uitgave met richting meer, van het
ogenblik af dat de Meyere's roman verscheen. Ik moet, - zolang de nood me niet
dwingt - feestelik voor de eer bedanken. Is het tijdschrift in de zin van de uitgave?
Ik weet wel dat het onder uw leiding iets tot het hoger brengen van het kulturele
leven in Vl. zal bijdragen. Doch dit is mij niet voldoende. Om 't kort te maken: ik
publiceer niet naast de Meyere. Deze mens is - 't klinkt paradoxaal! - volledig
gekompromitteerd. V. de M. ja, jusqu'à tout! Ik zeg het met de zekerheid van iemand
die harder lopen kan als de andere en dit weet. Iemand die een geestelike beweging,
al was deze beweging ook gedeeltelik door avonturiers en onnozelaars
gekompromit[t]eerd, bekampt met het slagwoord dat ‘de bourgeoise meerderheid
over deze beweging haar veroordeling uitgesproken heeft’, zo iemand is zolang
gelikwideerd tot hij bewijst dat hij zelf dit standpunt(!) veroordeelt. Zoals ge ziet is
mijn standpunt niet fanatiek, ik veroordeel de M. niet; ik meen enkel dat hij zich
veroordeelde en het zijn zaak is zich weer ‘in eer te herstellen’(!) Met uw program
ben ik het lang niet eens. De gemeenschap als zelfdoel is m.i. onzinnig. De
gemeenschap middel tot de verwezeliking van elk
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individu, van elke mens, zo ja. ‘De werkelikheid die reeds vol voorbeelden zit’ kan
een treurige noodzakelikheid zijn, maar is geen ideaal. Naar de gemeenschap
streven om dit kalf te bewonderen ‘de gemeenschap’ ligt niet in mij. - Dat de vlaamse
Werfelianen mij mijn onkosmies-zijn vergeven! Gemeenschap is middel, steeds
middel.
Kortom: ik werk gaarne mede; echter zou ik de eerste nummers willen zien. Zet
mijn naam echter niet onder de medewerkers. Dit is niet in 't minste pretentie, - ik
ben bereid met 16 jarigen mee te werken - doch enkel weten dat dit werkelik geen
reklame is voor de richting van een tijdschrift: v.d.M. en ik. Zet gerust de naam van
de M. die maakt beter reklaam. De mens heeft het nodig, wat zou hij zijn zonder
reklaam?
Ik ben u zeer dankbaar wanneer ge het Sienjaal samen met René Victor verkopen
wilt. 20% boekhandelaars en 15% voor het bezorgen. Samen 35%. Het boek kost
precies 3.50 fr. Voor u en René Victor dus min 35%. Het moet natuurlik steeds
uitgave het Sienjaal blijven. Er moeten nog ongeveer 100 ex. zijn.
Gij spreekt verder ook over een degelik Folklorist die zou meewerken.
Is dit enkel een compillatie[compilatie]-folklorist dan weet ik niet wat die in een
voorhoede tijdschrift komt doen
Voorhoede-tijdschrift met de Meyere? Contradictio in adjecto of niet? Besluit: Uit
uw brief kan ik niet opmaken hoe ik - logies - tegenover het tijdschrift moet staan.
Voorhoede, zeer sympathiek - v.d.M. feitelik minder. En daarom werk ik zeer gaarne
mede, na inzage van het eerste nummer, als ik het streven herken - en hoop ik zeer
- erkennen kan. Ik vraag werkelik niet beter.
De beste groeten aan uw vrouw
met hartelike groeten voor Vos, Paul Verbruggen en V.T
hartelik
Uw Paul v. Ostaijen
Onder Van Ostaijens brief schreef De Bock een kort antwoord. Het is niet zeker,
dat dit concept ook werkelijk in deze vorm is verzonden.

[19. Nov. 19]
Waarde van Ostaijen,
Uw brief, die lang in Joostens' zak is blijven zitten, bereikte me eerst voor een
paar dagen. Waar haalt gij het in Gods naam, dat V.d.M. aan het tijdschrift (‘Ruimte’)
zou meewerken? En waar haalt ge het recht, om censuur uit te oefenen op de
uitgaven van ‘De Sikkel’, die met ‘Ruimte’ niets te maken hebben en enkel een
broodwinning zijn? Of
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denkt ge dat ik van den hemelschen dauw kan leven?
Hiermede denk ik voor heden te kunnen sluiten. Uw brief las ik met veel
belangstelling en het doet me plezier dat ge het goed stelt,
Hartelijk
Ruim een maand na de eerste schriftelijke afspraak met Muche, volgde een tweede.
Ditmaal echter niet bij Van Ostaijen thuis, maar in het Café des Westens, waar de
Berlijnse vrienden elkaar het meest ontmoetten. In de tijd tussen beide briefkaarten
hadden zij elkaar hier ook meermalen gesproken.

[6-XI-19]
Mein lieber Herr Muche
Ist es Ihnen Recht[recht] Monntag[Montag] abend ins Café des Westens
zusammen zu kommen? Z.B. um 8½?
Falls es nicht geht, berichten Sie dann bitte. Sonst setzte ich voraus dass es Ihnen
Recht[recht] ist
Mit besten[m] Gruss Ihr ergebener
P.v. Ostaijen
Jozef Cantré liet Van Ostaijens brief met kritiek op zijn werk niet onbeantwoord.
Maar hij had, zoals uit de hier volgende reactie van Van Ostaijen blijkt, diens
theoretische uiteenzetting en terminologie niet geheel kunnen volgen.
René de Clercq, die Van Ostaijen terloops noemt, was tijdens de oorlog, na zijn
terugkeer uit Nederland, conservator van het Wiertzmuseum te Brussel geworden
en - eerst unionistisch, later steeds radicaler - lid van de Raad van Vlaanderen. Als
dichter was hij de pathetische, strijdbare en simplificerende ‘heraut van het
22
activisme’ , een tegenpool van Van Ostaijen, wiens artikelen over dynamiek in De
22
Goedendag door De Clercq en zijn vrienden belachelijk werden gevonden.
Zie: Marnix Gijsen, De
Evenals bij de door Cantré genoemde namen, Le Fauconnier, Die Hirten van literatuur in
Zuid-Nederland sedert
Franz Marc en Jan Sluyters, geeft Van Ostaijen bondige commentaar aan het
1830, vierde druk, 1951,
slot van zijn brief als de boeken waar Cantré om gevraagd heeft, ter sprake
blz. 90.
komen. Van de eerste drie delen der door Kasimir Edschmid uitgegeven reeks
Tribüne der Kunst und Zeit - die ook op zijn lectuurlijst van begin 1919 voorkwamen
- heeft hij alleen enige waardering voor Däublers Im Kampf um die moderne Kunst.
Het feit dat Wilhelm Hausenstein in Über Expressionismus in der Malerei ‘dweept’
met Ludwig Meidner, de schilderschrijver die Van Ostaijen later ‘een van de
hoofdfiguren van het patheties
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23

ekspressionisme’ zal noemen, is voor hem afdoende. Gurlitt's Katalog was een
uitgave van de vooral op de moderne grafiek gerichte Berlijnse kunsthandelaar
Fritz Gurlitt.

23

VW IV, blz. 233.

[Berlin-Halensee, 29.XI.19 Hausenstein en Edschmid stuur ik binnen 3
dagen Momentaan uitverkocht.]
Waarde Cantré,
Uw brief heeft me enig[s]zins verwonderd... en niet verwonderd. Verwonderd het
voortdurend misverstaan van hetgeen ik bedoel; niet verwonderd omdat het wel
verwonderlik zou zijn als bedoelingen goed verstaan werden.
Waar toch heb ik over dynamoplastiek gesproken. Gij vraagt mij is Archipenko
dymo-(!) of fysioplastiek.
Vroeger heb ik eens een opstel geschreven waarin ik aantonen wou dat de
intensivering en de extensivering van het leven van de moderne mens niet afdoende
bevredigd werd door de statiek in de kunst, feitelik geen tegenwaarde van onze
[ons] dynamiese leven.
Tegenover fysioplastiek heb ik slechts ideoplastiek gesteld.
statiek dynamiek.
Het staat iedereen vrij wanneer hij dit prettig vindt deze tegenstellingen te
verwarren. De groep René de Clercq in Brussel moest slechts het woord dinamiek
horen om reeds voor een ganse avond lachmateriaal te hebben. Het verheugde mij
toen dat ik de mensen zo gemakkelik aan 't lachen kon brengen.
Le Fauconnier wordt door de franse kubisten niet geschat. Hij is nooit sterk door
hen geschat geweest. Enkel... ik wou iets aan het adres van de Hollanders zeggen,
maar dat is peine perdu[e]. Gelukkig voor L.F. dat hij in Holland leeft. Daar kan hij
nog zijn bewonderaars vinden. En gelukkig voor ons dat we hem kwijt zijn.
‘Die Hirten’ houd ik voor een der zwakste werken - omdat dekoratief - van Franz
Marc. Deze mening zijn verscheidene kunstenaars naast mij hier toegedaan.
Beduidend van Marc vind ik: De Wolven (de immer bewegende kudde der wolven
met AAA kammetjes uitgedrukt), de Vossen, de toren der blauwe paarden. Marc is
wel wat ongelijk. De franse kubisten zijn dat wat ik door dynamiek versta. Het doek
wast uit zich zelf, heeft zijn eigen organisme. Het leeft: het is bewegelik. Bezie de
24
dichter van Picasso 100 maal: hij is steeds anders, dan ziet gij hem zó, dan zo,
24
langs alle zijden. Dat zijn dingen die volgens mij vaststaan.
Afgebeeld in Hermann
Bahr, Expressionismus,
Schelfhout doet mij spijt. Enfin. Persoonlike kwestie.
München, 1916, t.o. blz.
48.
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Sluijters die mogen ze hebben.
Gij vindt het verwonderlik dat ik, als literaat, u literatuur verwijt. Wilt gij dat ik,
omdat ik literaat ben, de literatuur als maatstaf voor beeldende kunsten neem?
Dit alles kort.
De boeken van Tribu[ü]ne der Kunst stuur ik mede. Daü[äu]bler is het minst
slechte. Hausenstein dweept met Meidner, de Kokos[ch]ka-kopi[i]st. Prosit. Edschmid
is zoveel expressionist als mijn voeten. Zij kosten 2.60 + 10% 2.85 M. elk. Wilt gij
mij in de plaats sturen Guillaume Apollinaire: Les Peintres cubistes? Vroeger 3 frank
50. Wat te kort zou zijn leg ik bij. Gurlitt's Kataloog heb ik nog niet gezien. Stuur
hem ook op. Ik vind dit de beste wijze van verrekening omdat het anders te minimale
bedragen zijn om op te zenden.
Kunstblatt kost thans 48 M. per jaar. Vroegere jaargangen weet ik niet of nog
voorhanden. Ik zal informeren.
't Beste
je Paul v. Ostaijen
Hierna volgden weer een tweetal brieven aan Georg Muche, die, na zijn verblijf te
Berlijn, toen hij Van Ostaijen geregeld ontmoette en met hem bevriend raakte, niet
langer ‘Herr’ Muche meer voor hem was.
Zoals uit het begin van de eerste brief blijkt, aarzelde Muche in deze tijd of hij zich
25
geheel aan zijn eigen werk zou blijven wijden in Ramholz , of in zou gaan op een
25
uitnodiging aan het Bauhaus les te komen geven.
In Ramholz bij
In het voorjaar van 1919 was de architect Walter Gropius benoemd tot directeur Schlüchtern, ten zuiden
van de kunstacademie te Weimar, op voorspraak van de vroegere directeur Henry van Fulda, had Muche ook
van de Velde, die in 1914 dit door hem geleide centrum van de Jugendstil verlaten een groot deel van zijn
jeugd doorgebracht.
had. Gropius wilde de eenheid der kunsten herstellen en tot een nieuwe stijl
komen door de architectuur centraal te stellen en de aankomende kunstenaars als
handwerkgezellen door meesters te laten opleiden, waartoe hij de Weimarse
‘Hochschule für bildende Kunst’ in een ‘staatliches Bauhaus’ omzette. Een der eerste
‘meesters’ die door Gropius werd aangetrokken was Van Ostaijens vriend Lyonel
Feininger en al spoedig was een groot aantal belangrijke kunstenaars, o.a. Klee
(1920), Kandinsky (1922) en Moholy Nagy (1923) aan deze instelling verbonden.
Gropius had op 29 oktober 1919 te kennen gegeven ook prijs te stellen op de
medewerking van Muche. Toen deze eind november van Berlijn naar Ramholz trok,
onderbrak hij zijn reis in Weimar, niet om het Bauhaus een bezoek te brengen, maar
om zijn probleem voor te leggen aan de daar wonende vrienden, Johannes Molzahn
en Robert Michel. Het zijn deze twee schilders die bedoeld worden, als Van Ostaijen
in het begin van zijn brief

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

259
Muche's woorden over Weimar citeert, ‘wo zwei Menschen durchaus nicht ziellos
sind’.
Niet alleen het feit, dat Van Ostaijens beste vrienden, evenals Muche, Berlijn
verlaten hadden - Feininger naar het Bauhaus en Stuckenberg naar Seeshaupt was er oorzaak van dat hij berichtte zich een kluizenaar in Berlijn te voelen. Zelf
schreef hij deze depressie toe aan een theoretisch conflict met Flor Jespers, hetgeen
duidelijk doet uitkomen hoezeer hij zijn leven met zijn kunstopvattingen verweven
voelde. En omgekeerd was hij zich er eveneens duidelijk van bewust hoe weinig
‘theoretisch’, maar sterk door zijn instinct bepaald zijn theorieën waren, zoals blijkt
uit zijn opmerking bij de bestrijding van de twee-dimensionaliteit in de schilderkunst:
‘dass alle meine Argumente schliesslich doch nur Rationalisierung meines Hasses
gegen jede Zwei-dimensionalität ist.’

[Berlin-Halensee 7 - XII - 19.]
Mein lieber Muche,
Seien Sie herzlichst bedankt für Ihre Karte und Ihren Brief. Ich glaube dass man
genau so gut in Ramholz als in Weimar leben kann. Ich erblicke keinen Grund warum
Sie gerade in Weimar wohnen sollten. Es sei denn dass Sie da ein paar Menschen
gefunden hatten, deren Zusammensein Sie aufsuchen möchten. Das
Goethe-Denkmal kom[m]t mir keine[kein] genügenden[r] Grund vor. Aus Ihrem Brief
lese ich dass Sie diese Menschen dort getroffen haben. Wir wissen jetzt dass eine
Stadt ‘wo zwei Menschen durchaus nicht ziellos sind’ schon enorm ist. Allmählich
lernt man doch 'n bis[s]chen.
In der 4-millionen-Stadt Berlin lebe ich jetzt - seit Sie abgereist sind - wie ein
Einsiedler. Auch den Begriff von Wüste muss mann[man] korrigieren. Ich klage nicht
deswegen. Ich freue mich sehr dass ich es vorziehe als ein Einsiedler zu leben statt
in zweifelhaften Lärm zu verfallen. Nur von Zeit zu Zeit ist es wohl sehr schrecklich.
Dan[n] komm ich mich[mir] selbst als eine Idee des Irrtums vor. Ob ich eigentlich
nicht etwa totgeboren bin? Die unglaubliche Sterilität der Stadt kann einen doch
gelegentlich stark herunter bringen. Ich hatte früher immer geglaubt dass ich die
Grossstadt brauchte. Ich brauche sie nicht. Aber dies ist dann eine blosse negative
Feststellung.
Dies alles ist, trotzdem ich es zu korrigieren versuche, Stimmungsgewäsch. Die
Ursache dieses Enervement könnte wohl sein einen[ein] Brief den ich gestern auch
[aus] Belgien bekam und in denen[dem] Floris Jespers meint die zwei-dimensionale
Auffassung der Malerei wäre die richtige. Picasso sei (abgesehen von seiner
Genialität) wesentlich nur der Weg zum Zwei-dimensionalen. Weiter:
Zusammenwirkung mit Baukunst u.s.w.
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‘Jede Tiefe sei falsch[’] (nicht nur die persp. Tiefe - dass[das] wissen wir ja - sondern
auch jeder Versuch Tiefe an sich zu geben).
Ich schreibe natürlich einen langen Brief dagegen. Ich fange an zu sagen dass
al[le] meine Argumente schliesslich doch nur Rationalisierung meines Hasses gegen
jede Zwei-dimensionalität ist. Man kann gute Gründe finden um für die
d[D]rei-dimensionalität zu sprechen; warum mann[man] so ist liegt wesentlich jenseits
dieser Rationalisierung. Alles ist Verhältnis sagt Jespers. Aber diese Wahrheit ist
sinnlos wann[wenn] man nicht den Raum hinzu[-] denkt: Verhältnis wo? Und wenn
kein wo, Verhältnis wie? Verhältnis ohne wie?? Raum ist ein Attribut der Gottheit.
Dass man sich nach Gott sehnt oder nicht ist rationell zu erklären, - aber nur zu
erklären. Weiter meine ich ist erkenntnistheoretisch falsch. Es ist eine sterile
Rubrizierung. Sollen wir sagen der Spiegel und das Geschehen darin ist 2-, das
Zimmer 3-dim? Aber das ist absurd! - Ich werde den Flamen Marcus' exc[z]entrische
26
Empfindung aufschicken.
26
Für mich ist dieser Brief ein ganzer Krach. Fünf Jahre laufen wir gerade aus
Friedländer (Mynona),
und dann... dies ist eine unüberbrückbare Kluft. Jeder muss seinen Weg gehen. voor wie E. Marcus ‘der
Ich mit meiner Sehnsucht nach Verhältnis - ohne Raum nicht zu denken. - Damit gewaltigste Denker der
bin ich für dieses[n] Stimmungsbild-Brief entschuldigt. Oder hoffe dass Sie mich Gegenwart’ was, sloot zich
entschuldigen werden. Schade dass wir dieses nicht mehr besprechen können! bij diens leer van de
Topp: Brandenburg a/d Havel, Hauptstr. 14. - Er war übrigens vorigen Sonntag ‘exzentrische Empfindung’
aan. Zie: Albert Soergel,
27
bei mir; und gestern mit seiner Frau. - Buber: Ekstatische Konfessionen ist nicht Dichtung und Dichter der
mehr zu haben. Sie werden am besten informieren ob Sie es dort in einer
Zeit, Im Banne des
Leih-bibliothek haben können. Sonst schicke ich es auf. Ein gutes Buch in der
Expressionismus, Leipzig,
1924, 4. Auflage, blz. 864.
kleinen Insel-Bücherei ist: Okakura-Kakuzo: Das Buch vom Tee.
Seien Sie herzlichst gegrüsst von uns beiden. Wir denken mit grosse[r] Freude 27Verschenen in Jena,
1909.
an den [die] guten[?] Tagen[Tage] Ihres berliner Aufenthaltes.
Mit Freundengruss
Ihr Paul v. Ostaijen
De tweede brief werd geschreven uit Brandenburg, waar Van Ostaijen en Emmeke
drie dagen bij het echtpaar Topp logeerden. De omgang met Topp was
geïntensiveerd doordat deze in december zijn eerste eenmanstentoonstelling bij
Der Sturm had, waarvoor hij regelmatig naar Berlijn overkwam. Muche had hun
boter en fruit gestuurd, omdat deze levensmiddelen in het naoorlogse Berlijn nog
schaars waren. Doordat Van Ostaijen het nooit had laten merken, was het Muche
echter niet bekend dat ze het bovendien - met alleen de verdiensten van Emmeke
28
- allerminst ruim hadden. Noch van zijn vader, noch van zijn moeder heeft Van
28
Ostaijen, naar de
Mondelinge mededeling
van Muche, 1956.
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Portrettekening van Van Ostaijen door Arnold Topp, 1920.
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stelligste verzekering van Emmeke, ooit enige steun in Berlijn ontvangen, maar zijn
broer Stan stuurde hem wel zo nu en dan geld als de nood hoog was. Nu moet hier,
volgens Van Ostaijens neef, aan worden toegevoegd dat de ‘finansman’ Stan voor
zijn ondernemingen grote bedragen van zijn vader had geleend en door dit ‘voorschot’
op zijn erfenis ook wel iets aan zijn jongere broer schuldig was.
In een grotesk verslag schildert Van Ostaijen aan het eind van zijn brief de verdere
ontwikkeling van een gebeurtenis die zij in het Café des Westens meegemaakt
hadden.

[Brandenburg 16.XII.19.]
Mein lieber Muche,
Sonntag erhielt ich Ihren schönen [Ihr schönes] Paket und erst heute komme ich
schändlicher Weise dazu Ihnen zu bedanken. Die Butter ist herrlich, das Obst ist
29
ohne Schaden vom Frost zugekommen, der Scheerbart ein prachtvolles Exemplar
29
. Seien Sie herzlichst von uns beiden bedankt! Sonnabend und Sonntag war
Muche tekent hier in een
brief van 2 juli 1970 bij
Topp bei uns. Sonntagabend sind wir auf drei Tagen [Tage] mit ihm nach
aan: ‘Ich würde denken,
Brandenburg gefahren.
Topp hat jetzt eine Ausstellung im Sturm. Es sind etwa 15-16 Ölbilder da. Die dass ich Paul das Buch
früheren liebe ich nicht. Aber seine vier letzte[n] deuten an [dass] er aus diese[r] ‘Glasarchitektur’ [Berlin,
1914] von Scheerbart
Chagall-Scheerbart-Periode frei wird. Die Farbe wird fester, die Form und die
geschenkt habe. Da er
Konstruktion ist viel weniger zufällig. Von der F[Ph]antasie als Ersatz für das
aber von einem
Malerisch-Konstruktive kommt er zurück. Man findet selbstverständlich noch viel ‘prachtvollen Exemplar’
Erinnerungen an den [die] früheren Sachen; Konzentration ist noch oft nicht da. schreibt, muss es doch
Aber es ist ein Anfang.
wohl ein anderes gewesen
Sobald ich zurück in Berlin bin, habe ich Gelegenheit mehr zu schreiben. Ich sein.’
werde zurückgekehrt auch sofort die Gedichte abschreiben und übersetzen.
(diejenige[n] die noch nicht übersetzt sind.) Bis dahin. - Lassen Sie auch 'mal was
von Ihnen hören. Ob Sie jetzt wieder bei der Arbeit sind, u.s.w.
30
- Dem [Der] Mann der sagte : [‘]Der Freund von Fraü[äu]lein Elvire, wenn der da
30
wäre... u.s.w.’ muss wirklich ein Kapitalist sein, der aus reinem Vergnügen sich
In dezelfde brief merkt
Muche hierover op: ‘Ich
in dieser Misere bewegt. Oder wohl hat der Freund von Fr. E. ihm die 1500 M.
zurück bezahlt. Oder ein neues Opfer. Jedenfalls Tatsache ist dass dieser Mann weiss nicht genau, auf
wen sich diese Anekdote
jetzt ganz metamorf[ph]oz[s]iert im C.d.W. erscheint. Sogar einheitlich: braun.
Alles neu, nagelneu selbstverständlich. Überzieher mit Gürtel, englischer Sporthut, bezieht, aber sie könnte
Gamaschen, Handschuhe. Komplet. Dabei weiss er dass ein anderes Auftreten auf Rudolph Bauer
passen, den ich auf Seite
bei dieser Metamorf[ph]ose passt. Grüsst er, so bringt er kaum die Hand beim
182 meines Buches
Rand des Hutes, nonchalant und lebemännisch. Die Zigarette droht andauernd ‘Blickpunkt’ im Kapittel
ihm von den Lippen zu fallen. Ist voller Güte gegenüber dem Tsjecho‘Durch Nebenstrassen
gehe ich nicht’
beschrieben habe.’
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Slovaken und den Mädels. Ihm geht's wirklich gut. Sie brauchen sich seinentwegen
keine Sorgen zu machen.
Viele Grüssen [Grüsse] von uns beiden und nochmals herzlichen Dank.
In Freundschaft Ihr
Paul van Ostaijen
De laatst bewaard gebleven brief aan Jozef Cantré was een reactie op diens
toezending van een aantal nummers van het tijdschrift Haro!, met reprodukties van
zijn werk. Haro!, een in twee kolommen gedrukt blad op groot formaat, verscheen
sedert 1913 te Ukkel onder redactie en beheer van A. Daenens. Na een onderbreking
tijdens de oorlog werd het op 5 juli 1919 weer voortgezet als een tweemaal per
maand verschijnend periodiek. Het had een radicaal links en antimilitaristisch karakter
en bevatte naast bijdragen over kunst en politiek ook vele reprodukties van
tekeningen en houtsneden, grotendeels van A. Daenens zelf, maar o.a. ook van F.
Schirren, Rik Wouters, Frits van den Berghe, Frans Masereel en Paul Joostens. Uit
Van Ostaijens brief is op te maken dat Cantré hem de nummers 6 tot en met 9, resp.
van 20 september, 5 en 20 oktober en 5 november 1919 had toegestuurd, waarin
illustraties van hem bij een feuilleton door een zekere Vesa over het bombardement
van Antwerpen, onder de titel Pages de vie et de mort, waren opgenomen. Op de
bladzijden 44 en 45 uit nr. 6 staan twee afbeeldingen van de dood met een granaat
in de hand, resp. staande boven de stad en voorthollend met een mes in de andere
hand. Op de bladzijden 52 en 53 van het 7de nummer ziet men resp. een
vrouwengelaat met daarboven een spinneweb en een boot in het woeste water. De
Antwerpse kathedraal temidden der brandende stad is op blz. 60 in nr. 8 afgedrukt
en op blz. 69 van het 9de nummer volgt een afbeelding van een dodenzaal.

[Berlin-Halensee 19.XII.19.]
Mijn beste Cantré,
Ik dank je hartelik voor de nummers van Haro. Dit tijdschrift heeft wel een mooie
allure, spijts de verschrikkelike zaken van Daenens. Het papier is mooi, ook de druk
en blad-compositie - in 't algemeen.
Zo iets zouden we in 't vlaams moeten kunnen uitgeven, met dezelfde politieke
tendens, maar estheties meer verzorgd (b.v. zonder die idiote gedichten en
tekeningen.)
Wat hetgeen van jou daar in staat betreft zo vind ik deze beter als hetgeen gij mij
heb[t] opgestuurd. Blz. 44-45 is 45 de voorkeur te geven. Het is meer lijn en vlak,
absoluter. Mij hindert dat ik na enkele tijd Pietje de Dood herken en dan is het
organische leven van het ding
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Zes houtsneden van Jozef Cantré, gepubliceerd in het tijdschrift Haro! van 1919, resp. op
blz. 44 en 45 (nr. 6), blz. 52 en 53 (nr. 7), blz. 60 (nr. 8) en blz. 69 (nr. 9).

dood. Deze vorm herkennen heet hem doden. De vlakken staan mooi tegenover
elkaar, plots ziet men hun naturalistiese samenhang en hoe men zich ook inspant
de dingen louter tekenkunstig aldus niet in deze samenhang te zien, het lukt niet
meer. Nu versta ik zeer goed wat Kandinsky eens over Monet zei: hij zag een Monet;
zolang hij het doek niet naturalisties herkend had, had hij een sterk gevoel van
bevredigd zijn. Eenmaal het ding herkend, voelde hij iets dat het ganse schilderij
verstarde, immobiliseerde. Dit van Kandinsky heb ik bij deze Dood ook gevoeld. Ik
vind b.v. schoon die twee zwarte vlakken boven elkaar in de zwakkere
lijnesamenstelling, doch dan zie ik plots dat het bovenste vlak slechts een stuk lijf
van de dood betekent en dan valt veel van de tekenkunstige charme. Is de gedachte
van Dood en Vernieling niet sterker uit te drukken, niet algemener, in
syntheties-abstrakte vormen dan wel een skelet, daarenboven een te veel gebruikt
symbool, bieden kan? Kan men b.v. niet zware vormen vinden die steen-zeker fijne
lijnen vernielen, een tekenkunstige gelijkwaarde van hetgeen wij in de natuur zien.
Als wij een spin schilderen die op haar slachtoffer loert, is dat niet vrezelik, maar in
de tekening kunnen vormen die andere vernietigen de idee van dood en vernieling
wekken.
De vrouw met de spin vind ik zwakker, wegens het symbolies Toorop'se karakter.
Ik hou zoals ge weet niet van deze esthetiek. De boot is beter,
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meer tekening. De vrouw is volgens mijn mening ornament. Het best naast het
tweede dodefiguur, meen ik de kathedraal, bizonder datgene wat de kathedraal
omgeeft. Deze is de beste van allen [alle]. De volgende (nr. 9) is daarentegen veel
zwakker, ik geloof dat je mijn mening reeds genoeg kent om te weten waarom ik
deze estetiek vals vind.
In het algemeen dus, en bizonder de obus-dood en de kathedraal vind ik beter
als hetgene ik tot hiertoe kende. Doch analytiese détails als Pietje-de-dood en de
specifieke kathedraal van Antwerpen storen mij. Dit stoort het abstrakte genot, de
idee zoals Plato zegt: ons grootste zielegeluk.
Ondertussen zult ge Hausenstein en Eds[ch]mid ontvangen hebben. De kataloog
van Gurlitt zal ik ook sturen, alhoewel hij honds-miserabel is.
Met beste groeten
uw dwe, Paul van Ostaijen
Bij deze laatste brief sluiten chronologisch een viertal brieven aan, die Van Ostaijen
tussen 20 december 1919 en 12 februari 1920 aan Muche had geschreven.
De eerste is als het ware een voortzetting van het gesprek over de
tweedimensionaliteit en de verhouding tussen ‘Erlebnis’ en ‘Gestaltung’ in het
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kunstwerk. Evenals een maand tevoren tegenover Cantré noemt hij nogmaals
Picasso's De dichter als voorbeeld van wat hij onder dynamiek verstaat. Het
religieuze element en de affiniteit tot de mystiek vormden ook punten van contact
tussen Van Ostaijen en de katholieke Muche, zoals uit de volgende brief en de
daarin vermelde toezending van twee boekjes van Meister Eckhard blijkt.

[Berlin-Halensee 20 - XII. 19.]
Mein lieber George [Georg] Muche,
Ich habe Ihren Brief erst nach meinem Aufenthalt in Brandenburg bekommen. So
ist es auch erklärlich dass ich von aus Br. ohne Kenntnis dieses Briefes, schrieb
Sie sollten wenn Sie Zeit hätten doch was von Ihrem Leben und Treiben in Ramholz
hören lassen.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre sehr klare Formulierung. Sie hat mir vieles deutlicher
gemacht. Es sei Ihnen auch so dass das Erlebnis das Wichtigste ist, die direkte
Aesthetik davon abhängig.
Selbstverständlich ist die Wirkung eines Bildes aesthetisch, muss so sein.
Aesthetische Wirkung bleibt das einzige Kriterium des Bildes. Ein Bild kann deshalb
schön sein weil ein Objekt irgendwelche Güte ausdrückt, wie manche[r] Kritiker das
z.B. von Marc behauptet hat. Aber dies bleibt
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wahr: wie Marc Sie [sich] gegenüber den Tieren verhält, wie die Tiere ihm zum
Erlebnis werden, ist wesentlich für die malerische Gestaltung des Bildes. Eine
dumme Wahrheit ist es, aber Wahrheit trotzdem: Massstab für die Schönheit des
Bildes ist[,] wie das Erlebnis malerisch verwirklicht wird. Malerische Verwirklichung
ohne Erlebnis ist unfruchtbar. Verwirklichung von was?
Die Maler die die Zwei-dimensionalität als Hauptbedingung voraussetzen werden
immer zur Ausschaltung des Erlebnis[ses] neigen. Sie gehen zur reine[n] Aesthetik
in der Anschauung, nicht nur in der Verwirklichung. Die Beispiele sind da.
Ich bekämpfe weiter diese flache Erkenntnistheorie, die schliesslich nur durch
den Rückschluss auf die Identität des Gesehene[n] mit dem Gestaltete[n] motiviert
ist. Dass ein Spiegel flach ist wissen wir nicht optisch; Kind un[d] Tier sind Beispiele.
Wir wissen es durch ein[en] intellektueller[n] Rückschluss auf die Identität. Wir
wissen es durch unseren Tastsinn. Aber unseren Tastsinn in ein optisches Problem
zu beziehen ist falsch. Falscher noch ist es unseres [unser] Wissen durch den
Tastsinn als Basis einer Aesthetik, die von der Optik abhängig ist, anzunehmen.
Optisch haben wir vom Leinewand [von der Leinwand] den Eindruck einer
weisse[n] Fläche. Dadurch muss man bei der Gestaltung Rechnung halten mit der
Zweidimensionalität. Aber optisch wissen wir dieses nicht mehr so präzis vom fertigen
Bilde. Z.B. man hat in einem Atelier ein unfertiges Bild mit eine[r] rote[n] und
schwarze[n] Fläche. Dieses Bild steht in ein[em] dunklen Winkel. Kommt man
plo[ö]tzlich im[ins] Atelier so könnte man sich ganz sicher taü[äu]schen da stünden
zwei farbig verschiedenen[dene] Gegenstände. Ich meine also dasjenige was der
Leinewand [die Leinwand] als weisse Fläche ist, ist nicht bindend für das gestaltete
Bild. Es ist nur bindend für die Gestaltung. Es ist ohne notwendige Konsequenz zu
sagen: der [die] weisse Leinewand [Leinwand] ist flach, ergo wird die Wirkung des
Bildes ebenso sein. Wenn man bei der Gestaltung Rechnung hällt [hält] vom
Zwei-dimensionalen des Leinewands [der Leinwand], so schliesst man die
Luftperspektive aus, die vorausgesetzt und auf Grund einer Konvention zwischen
Bild und Zuschauer die Leinewand [Leinwand] in die Tiefe durchbricht oder
durchbrechen will.
Das Bild nur zweidimensional zu gestalten kann dem Erlebnis eines Malers
entsprechen und seine Aufgabe sein. Da stehen [wir] für [vor] einen[m] Einzelfall,
für [vor] ein[em] persönliches[n] Erlebnis. Gegen diese Individualität ist nichts zu
sagen. Aber so gelten die Gesetze auch nur für ihn. Es ist also Sache der
Individualität, des persönlichen Erleben[s], und kein malerisches Prinzip. Es ist so
wenig gegen dieses zu sagen als zu wünschen dass Kandinsky malen sollte wie
Picasso. Dies ist der Fall Matisse. Wo wir ganz ein[ig] ist [sind,] dass [das] ist meiner
Meinung nach die
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notwendige Trennung bei der Formulierung von Erlebnis und Gestaltung. Was ich
ganz unterschreibe ist Ihre Benennung der Fläche als Format. Über den Versuch
alles wirklich dreidimensional zu gestalten sind wir, meine ich, seit lange[m] einig.
Das ist der reinste Fetischismus gegenüber die [der] Empirie. Es ist übrigens sehr
wenig malerisch. Wirklich ist es nur im [in dem] Sinne dass das Empirische das
einzig Wirkliche wäre. Es ist infolgedessen der banalste Naturalismus.
Sehr richtig ist wo Sie schreiben: [‘]Das Gleichnis ist deshalb lebendig, weil es in
einem schwebenden Verhältnis zur Realität steht.’ Statt schwebenden möchte ich
nur sagen in einem dynamischen, - wie das z.B. klar ist in Picasso's Dichter. Nämlich
die Formen die sich dauernd aus Ihre [ihren] eigene[n] Axiomen entwickeln. Ich
habe einmal ein[en] Film gesehen: [‘]Wie die Blumen wachsen, leben und sterben.’
Es waren die verschiedene[n] Stadien die schnell aufeinander folgten. Das war
entzückend. Ein gutes Bild ist diese[r] drastische[n] Dynamik ähnlich. Ich schicke
Ihnen zwei Büchlein von Meister Eckhardt.
Und wir wünschen Ihnen in der Ramholz'sche[n] Stille und Einsamkeit ein
freudevolles Weihnachtfest.
Ich denke eben dieses: In der Genesis ist der Unterschied zwischen Gestaltung
und Erlebnis stark gefasst. Gott machte den Mensch aus Lehm. Der Mensch war
so vollständig gestaltet. Doch war er nichts. Gottes Atem ist nicht die empirische
Gestaltung und trotzdem das Wichtigste. Dies alles sehr subjektiv und auch sehr
laïenhaft.
Mit herzlichsten[m] Freundengruss von uns beiden.
Ihr Paul v. Ostaijen
Omstreeks de jaarwisseling was Van Ostaijens kluizenaarschap in Berlijn tijdelijk
opgeheven, doordat niet alleen Topp bij hem logeerde, maar ook Stuckenberg, de
‘Patriarch aus Seeshaupt’, onverwacht naar Berlijn was gekomen. De vrienden
maakten een plan om voortaan alleen nog gezamenlijk te exposeren, waarbij Van
Ostaijen als organisator en schrijver van de catalogusteksten zou optreden. Ook
Muche nodigde hij uit aan deze groepering ‘auf der reëllen Basis der Freundschaft’
mee te doen.
Aan deze brief voegde hij zijn vertalingen van Babel, Else Lasker-Schüler en
Marcel Schwob toe.

[Berlin-Halensee, 9 - 1 - 20.]
Mein lieber Georg Muche,
Ich verstehe Ihren letzten Brief kaum, oder besser: gar nicht. Ich verstehe nicht
wie Sie auf dem[n] Gedanke[n] es hätte sich was in unsere[r]
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Freundschaft geändert, kommen. Und noch weniger verstehe ich dass Sie in Ihrem
vorigen Brief dazu die Ursache suchen: ein Brief der mir grosse Freude brachte.
Dass Sie zu diese[r] Voraussetzung kommen ist ja meine Schuld, so lange zu warten.
So entschuldigen Sie dies. Zu meiner Entschuldigung wende ich an dass
aü[äu]sserliche Umstände mir die Zeit zum schreiben nicht liessen. Stuckenberg Patriarch aus Seeshaupt - erschien plötzlich in Berlin. Dazu Topp der bei mir logierte.
So hatte ich wirklich sehr wenig Zeit. Wir haben oft an Sie gedacht. Trotzdem bleibt
es schändlich dass ich nicht früher schrieb.
Ferner wollte ich auch Ihnen Gedichte zuschicken und so wartete ich andermal
zwei Tage. Hoffentlich sind Sie mir nicht zu böse. Mit Sylvester haben wir Vier auch
Wünsche auf ein gutes Jahr für Sie ausgesprochen! Wie gesagt: Ihr letzter Brief
war mir eine grosse Freude. Was Sie schreiben ist richtig. Nur eines möchte ich
fragen. Sie schreiben: ‘Ich habe starke Neigung mich auf die Farbe zu beschränken.’
Dies könnte zu irrtümlichen Erklärungen führen. Ich glaube nämlich nicht dass Sie
zu Ihrer früheren Periode zurückgreifen. Ihre letzten Bilder entfernten sich ja doch
stark vom ‘Bild mit geöffneter Form’. Dies ist jedoch rein[e] Farbe mit einem[r] kleinen
Form. Trotzdem glaube ich nicht dass Sie zu diese[r] Möglichkeit zurückgreifen.
Auch Ihr letztes Bild deutet keine Bewegung im Sinne der früheren Bilder an.
Stuckenberg und Topp werden jetzt immer zusammen ausstellen. (Die schon
abgeschlossene[n] Verträge kommen nur als Möglichkeit in Betracht; für neue
Verträge gilt jedoch das ‘Beiden [Beide] oder Keiner’.) Wir haben auch an Sie
gedacht. Ich weiss ja dass Sie auf einem [ein] Jahr beim Sturm verpflichtet sind.
Aber doch nur für Berlin. Sie könnten sich für alle andere[n] Städte anschliessen
und nach Verlauf dieses Jahres auch event. für Berlin. Betrachten Sie dieses als
Vorschlag. Da Sie ja auch Ausstellungsmöglichkeiten suchen so wäre dies doch
das Gewünschte. Sie verpflichten sich auf St. und T. und andersum. Ich werde
event. Einleitungen für Katalogen [Kataloge] schreiben, jeden an seine
Verpflichtungen erinnern (falls nötig) u.s.w. Da diese Gruppierung auf der reëlle[n]
Basis der Freundschaft zu begründen ist, so hat sie auch meiner Meinung nach
Lebensmöglichkeiten. Also eine Wanderausstellung: Stuckenberg-Muche-Topp?
Was meinen Sie?
Herzlichen Dank für die Foto's. Ihr Bild ist m.M. nach gut. In der Foto
(Verkleinerung) erinnert es an Aquarellen [Aquarelle] von Klee. Das letzte grosse
Bild (das Sie mit nach Hause genommen haben) kam mir persönlich mehr
geschlossen, mehr notwendig in den Einzelheiten vor. Aber da könnte ich auch über
die notwendige[n] Beziehungen der Farben und ihre Einflüsse urteilen. Und da
dieses jetzt bei Ihnen Hauptsache ist, so muss wohl viel auf der Foto unerklärlich
bleiben, was in Wirklichkeit
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selbstverständlich ist. Nur auf die [der] Foto wirkt es nicht so klar und
selbstverständlich als das letzte Bild aus Berlin.
Auch vielen Dank für die Foto's Kandinsky. Ich liebe am meisten das 32 × 32. In
dem anderen stört mir[mich] ein bis[s]chen die weisse Fläche (eine Art Reiter) links.
Aber das 32 × 32 ist, insofern man der Foto nach urteilen kann, sehr schön.
Ich schicke schon drei kleineren [kleinere] Gedichte. Stuckenberg lässt vielmals
und herzlich grüssen. Auch Topp.
Entschuldigen Sie auch die Fehler in den Gedichten.
Nochmals herzlichen Dank
Und sehr herzlichen Grüssen [herzliche Grüsse] von uns beiden
Ihr getreuer
Paul v. Ostaijen
Ook in zijn volgende brief bleef Van Ostaijen aandringen op het plan om gezamenlijk
tentoon te stellen, waarbij hij Muche gerust stelde over het gevaar dat hij hierbij liep
om tezamen met Hirsch te moeten exposeren.
De expressionistische schilder, graficus en schrijver Karl Jakob Hirsch was
medewerker aan Die Aktion en in de serie Der Rote Hahn van het Aktion-Verlag
was van deze communistische kunstenaar in 1919 het boekje Revolutionäre Kunst
verschenen. Verder was Hirsch een der medeoprichters van de Novembergruppe,
die in december 1918 tot stand was gekomen en waarin allerlei kunstenaars schilders, musici, architecten, cineasten, toneelschrijvers e.d. - verenigd waren om
de wederopbouw van het na-oorlogse kunstleven te bewerkstelligen. Hierbij waren
ook Stuckenberg en Topp aangesloten.
Welk boek van Giordano Bruno, in de lectuuruitwisseling tussen de vrienden,
Muche gestuurd had, weet deze zich niet te herinneren.
Nogmaals sloot Van Ostaijen zijn brief af met nieuws uit het Café des Westens,
ditmaal over Grosz, Däubler en Mehring, waarbij hij ironisch melding maakt van het
succes dat deze laatste als chansonschrijver bij het Berliner Tageblatt heeft en bij
de toneelleider Max Reinhardt, die deze chansons door de bekende cabaretière
Claire Waldoff wilde laten zingen.

[Berlin-Halensee 18-1.20.]
Mein lieber Georg Muche,
Seien Sie herzlichst bedankt für Ihren Brief und das Buch von Bruno. Dass ich
nicht früher schrieb ist wieder meine Schuld nicht - oder doch nicht so ohne weiteres.
Ich bin krank gewesen. Grippe, hatte bis 40.6 Fieber: übrigens ein sehr angenehmes
Gefühl. Jetzt ist alles wieder
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normal. Nur [Re]Konvalesc[z]enz und gepflegt werden ist etwas Stumpfsinniges.
Was ich über die Reproduktion nach Ihrem letzten Bilde schrieb war aus erste[r]
Betrachtung heraus. Jetzt sehe ich's besser: es hat mehr Raum als das letzte
B[b]erliner Bild.
Die Ausstellungsmöglichkeiten. Am besten fragen Sie auch mal Stuckenberg. Die
einzige Basis ist folgende: jeder verpflichtet sich, falls er irgendwo zur Ausstellung
aufgefordert wird, die zwei anderen mitzunehmen. Z.B. wird Topp eingeladen, so
muss er die Ausstellung mit Ihnen und St. vorschlagen. Hat man in einige[n] Städte[n]
ausgestel[l]t, dan[n] wirkt dieser Zusammenschluss mechanisch weiter. Vorlaü[äu]fig
ist es notwendig dass jeder nur kollektiv mit den anderen ausstellen will.
Es würde natürlich unrichtig sein, wenn Sie sich nicht anschlo[ö]ssen aus Fürcht
dass Sie den anderen vorlaü[äu]fig keine Ausstellungsmöglichkeiten bieten können.
- Ferner schreiben Sie St. darüber. Die Sache ist einfach: mit dreien [Dreien] macht
man mehr als ganz alleine u.s.w. Die Gefahr bei einer ungenügende[n] Anzahl Bilder
zusammen mit Jakob Hirsch ausgestel[l]t zu werden, liegt auch nicht vor. Einmal
die Ausstellung auf einem Punkt, kann sie von dort aus weiter geschickt werden.
Möglichkeiten: Hamburg, Hagen, Hannover.
Ich traf Daü[äu]bler und Grosz.
Grosz: wissen Sie mit der abstrakte[n] Kunst ist es aus. Das hat doch Picasso in
1908 schon erledigt.
Daü[äu]bler (Angst): Ja, wissen Sie, ich bin nie so für die abstrakte Kunst gewesen.
‘Mehring [,] der Einzige der ein Couplet schreiben kann’ (Berl. Tag.).
‘Fraü[äu]lein Waldoff falls Sie Couplets von Mehring singen, bezahle ich jede
Gage[’] (Reinhardt). Wie Sie sehen ist der Mehring-Villabesitzter [besitzer] nicht
mehr fern.
Mit herzlichem Gruss von uns beiden
Ihr Freund
Paul v. Ostaijen
Ruim twee weken later verstuurde Van Ostaijen een van de weinige brieven aan
Oscar en Mia Jespers uit Berlijn die bewaard zijn gebleven. Uit het begin hiervan
blijkt dat zijn ‘énervement’, waardoor hij nauwelijks aan eigen werk toekwam, al
bijna twee maanden duurde. Zijn brief aan Floris Jespers over de kwestie van de
tweedimensionaliteit in de schilderkunst - welk theoretisch geschilpunt hem
voornamelijk dwars zat, zoals duidelijk sprak uit zijn brief van 7 december 1919 aan
31
Muche - was nog steeds onbeant31

Zie blz. 259-260.
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woord gebleven. Hij betreurt het vooral dat hij en zijn Antwerpse ‘weggenoten’ uit
elkaar groeien op het punt van hun theoretische inzichten, hetgeen zich ten opzichte
van Floris Jespers op schilderkunstig gebied, maar ten opzichte van Oscar Jespers
op politiek gebied openbaart. In tegenstelling tot Oscar Jespers voelde hij zich nog
sterk bij de politiek en de Vlaamse Beweging betrokken en koesterde hij geen
vertrouwen in socialistische voormannen als Emile Vandervelde - in deze tijd minister
van Justitie -, Jules Destrée - in 1917 Belgisch gezant te Moskou en op dat moment
minister van Openbaar Onderwijs - en Kamiel Huysmans. Ook de pathetische, maar
eveneens ‘minimalistische’ A.F. Kerenski, die sedert de machtsovername der
bolsjewiki van november 1917 in ballingschap leefde, was voor hem een
‘salon-socialist’. Deze teleurstelling in zijn hoop ‘de socialistiese partij voor de
32
beweging te winnen’ zou hem er zeven weken na deze brief toe brengen zijn Open
32
brief aan den heer Camille Huysmans te schrijven.
Zie blz. 220.
Voorts staat hij - weer in tegenstelling tot Oscar Jespers en ook, zoals later
blijkt, tot diens broer en Paul Joostens - afwijzend tegenover de op te richten
franstalige, Antwerpse ‘revue mensuelle d'art et de critique’ Ça Ira!, die in april 1920
zou gaan verschijnen. Kennelijk had Van Ostaijen de tot de toekomstige
medewerkers en sympathisanten gerichte circulaire ontvangen, die door Harry
Alexander, Willy Koninckx, Georges Marlier en Maurice van Essche als ‘comité de
rédaction’ was opgesteld. Hieruit blijkt dat men geen enkele richting voorstond, maar
het blad open wilde stellen voor ‘tous les genres de l'expression artistique
d'aujourd'hui’ en het betreurde dat niet begrepen werd ‘combien les querelles d'écoles
ou de chapelles ont une influence néfaste sur les productions de l'esprit.’
Uit de hierop volgende opmerkingen over de kubistische beeldhouwers Henri
Laurens en Jacques Lipchitz - die tot de ‘clique’ van de kunsthandelaar Léonce
Rosenberg worden gerekend - blijkt dat Van Ostaijen ook reeds het in 1919 te Rome
opgerichte tijdschrift Valori Plastici kende, waaraan hij zelf eind 1920 met een artikel
over Campendonk meegewerkt heeft. Voorts laat hij zich enthousiast uit over de
erkenning die hij als ‘woordvoerder’ bij zijn vrienden onder de Duitse beeldende
kunstenaars heeft gevonden, waartoe hij behalve Stuckenberg, Topp, Muche,
Campendonk en Feininger ook de nog niet eerder door hem genoemde H. von
Boddien rekent. Uitvoerig citeert hij hierbij de aanbeveling van Stuckenberg bij de
33
kunsthandelaar Israel B. Neumann om Van Ostaijen de leiding te geven van een
nieuw te openen ‘ultra-moderne’ kunstzaal, al zijn deze plannen nooit gerealiseerd. 33In Neumanns ‘Saal der
Aan het slot van zijn brief deelt hij Oscar Jespers de mening van Stuckenberg neuen Sezession’ aan de
Kurfürstendamm hield
en van de - steeds minder door hem gewaardeerde - Bauhausleraar Feininger
Huelsenbeck in februari
mee over het werk van de gebroeders Jespers en Paul Joostens.

1918 zijn ‘Erste
Dada-Rede in
Deutschland’ en van 1919
tot en met 1920 verscheen
bij het ‘Grafisches Kabinett
I.B. Neumann’ te Berlijn
het tijdschrift Der Anbruch
(2de en 3de jaargang).
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[Berlin-Halensee 3-11.20 Joachim-Friedrichstr. 10]
Mijn beste Oscar en Mia,
Eindelik een brief! Buiten een postkaart van de Pol [Joostens] en een kleine brief
van Fik [Victor], het eerste sedert Kerstmis. Ik ben er blij om. Het is niet
onwaarschijnlik dat ik na dit nieuws van jou weer aan 't werk zal kunnen gaan.
Voornamelik het niet schrijven van Flor, dewelke op mijn brief van 18 December
niet geantwoord heeft, droeg niet weinig tot mijn volledig énervement bij. Dit welke
[wil] zeggen de vraag: [‘]Wat betekent dit niet schrijven’ hield mij voortdurig bezig.
Er staan nu in je brief naast misverstand - dat gemakkelik verwijderd wordt - ook
dingen waar ik het absoluut niet mee eens ben. Voor de foto's mijn hartelikste dank.
34
Ik heb nu 3 foto's van Dans over; deze zal ik met foto's van Topp ruilen en stuur
34
je deze laatste dan op.
Oscar Jespers' beeld
Trage dans, zie blz. 212.
Het naakte feit is: door het niet-meer-te-samen-zijn, zijn wij ook gedeeltelik
teoreties (aldus niet enkel door het individuele temperament dat noodzakelik
verscheiden is) tot verschillende inzichten gekomen.
Noodwendig was dit niet; het is echter gewoonlik het geval. Het meest op mijn
zenuwen werkt je politieke belangloosheid, - dewelke voor zich bij een zó in zijn
werk gesloten mens als jij feitelik logies-noodwendig is. Egoïsme is de sterkte van
de kunstenaar; een bewust en planmatig naar de diepte van het gebeuren dringend
egoïsme. Voorlopig denk ik: ik ben een kunstenaar. Ik vermoed dat het voor mij
beter ware deze waan af te leggen. Zo vond ik misschien rust. In mijn werk kan ik
niet berusten. Hoe ik het ook probeer. Bij mijn ‘zien’ is het totaal uitgesloten. Ik ben
precies zo als Bob v. G[enechten]., door onze débacle ben ik het suf worden nabij.
Kortom: ik ben geen kunstenaar; ik ben een propagandist voor W. en Vl. Regimenten
(zoals jij onze idealen willens en wetens slechts verstaat). Dan komt daarbij dat ik
uit de laatste brief (de kleine, - de grotere ging verloren) duidelik lezen kan, dat zijn
standpunt totaal veranderd is. Bij mij handelt het zich direkt om een fyziese haat
tegen de supreme alliance: hogere Klerus - Bankbourgeois - franskilj. Dezelfde haat
die aan Floris zijn ‘De Beloonden’ inspireerde. Ik zie de schaduw van de Mech.
35
Monseigneur over het land liggen en de mensen in een duister kretinisme dompelen.
Tussen ons, Oscar, ligt nog een prakties verschil: gij beeldhouwt; ik schrijf. Van 35Kardinaal Mercier.
daaruit: voor mij zelfverdediging. Van daaruit begrijp ik het ook dat gij de noden
die ik zie, niet ziet. Ik heb geen reden daarom boos te zijn. Dat alles moet men
nemen: Sagesse et Destinée.
Mijn Zusammenbruch ist psychies logieser als die van welk martelaar ook. Zij
dragen vol optimisme hun ketens. Over mij komt de misanthropie van een gaga.
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Het is [in] de ogenblikken waar deze misanthropie mij een beetje verlaat, dat ik je
verwijten maak over v.d. Velde. Ik zou moeten weten (zúlke wijsheid moest ik reeds
bezitten) dat dit volkomen nutteloos is. Het telegram van gelukwensen van Kerenski
(de salon-sociolo) aan v.d.V., zou het je moeten klaar maken wat ik meen. V.d.
Velde heeft met soc. niets te doen. Bij hem kan het zich hoogstens handelen om
het wetenschappelik experimenteren van het histories-materialisties Marxisme (dat
Marx overigens gedeeltelik zelf bekampt.) Destrée is een man die de maximalisten
in Rusl. in 1917 bekampt heeft. C'est un artiste, quoi! Huysmans loopt te veel in 't
gareel van v.d. Velde.
Wat ik over het tijdschrift ‘Ça ira’ schrijf, is volkomen juist. Te bewijzen in een
eenvoudige logiek-formule: 1) Om een frans tijdschrift te lezen moet men frans
kennen; 2) het vlaamse proletariaat uit Antw. kent geen frans, 3) dus is voor het
vlaamse proletariaat zulk tijdschrift overbodig. Nu iets anders. Wanneer gij het
prospektus van die mensen (namelik hun invitatie om medewerking) gelezen hebt,
zoudt ge moeten weten dat het zich om doortrapte kloten handelt. Aan ‘Ruimte’
werkt ge niet mee. Daar hebt ge waarschijnlik gelijk. Maar blijf konsekwent, want
het is toch duidelik dat ‘Ruimte’ nog veel beter is (de prospekt is toch beter) dan Ça
ira. Logies zou ik van artistiek standpunt uit mijn medewerking aan Ça ira en mijn
weigering bij Ruimte niet door een vaste formule kunnen verdedigen.
Zo de Flor. Weigert medewerking aan Ruimte omdat het niet radikaal is. Maar wil
(zo schreef hij mij vroeger) zijn lino ‘Beloonden’ aan Haro geven. Is dat absoluut!
Wil ik je de reden van zulke handelswijze bloot leggen? Zij is zeer gemakkelik te
vinden. Daenens zegt: ‘Bonjour, mon cher monsieur Jespers, comment allez-vous?’
Dat imponeert de Flor. 't Bokske [Eugène de Bock] zegt: [‘] Jespers zoudt ge willen
meewerken?’ Dat imponeert de Flor niet. Ik wil konsekwent zijn en me niet door
brusselse spekschieterij laten vangen.
Je uitleg over Parijs is afdoende. Het komt er dus op aan ons niet door die heren
der clique Rosenberg te laten overrompelen. Of juister: Dat komt er voor u op aan.
Ik denk b.v.: [‘]de beste plastiekers zijn: Brancusi, Archipenko, Jespers. Jespers
gaat het verste van deze drie naar de absolute vorm. Het zou dom zijn wanneer
Jespers zich door Laurens en Lipschitz [Lipchitz] (ik zag reprod. in Valori Plastici)
liet overrompelen.’ Hopelik doet ge dit niet. Niet meer hen achterna lopen. Hier is
de toestand niet zo. Ik verheug mij hier in het feit door de beeldende kunstenaars
geschat te worden. Enige tijd geleden toen er spraak was een konkurrentie-salon
tegen ‘der Sturm’ te openen, waar [waren] zij het eens dat ik de leiding nemen moest.
Ongelukkig lieten de geldschieters de zaak vallen. Ik heb het hier nu zo ver gebracht
dat Topp-Stuckenberg-Muche zich tegenover elkaar
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verplicht hebben overal samen of niet uit te stellen. Men moet immer macht tegenover
macht stellen. Stuckenberg en Topp maken veel reklame voor mij; ook Muche,
Campendonk, Boddien en Feininger (deze laatste sedert enkele maanden minder).
De uitgever, salon-bezitter I.B. Neumann dacht er aan een salon voor ultra-moderne
beeldende kunst te openen, onafhankelik van zijn zaal die slechts tot Feininger gaat
en de kunst zonder empiries voorwerp niet opneemt. Stuckenberg verdedigt hier
hardnekkig mijn kandidatuur.
Uit een brief van St. aan I.B. Neumann: ‘Sie würden Sich [sich] ein grosses
Verdienst um die Kunst erwerben wenn Sie ernstlich daran gingen den [dem] wahren
Express. eine würdige Stätte zu verschaffen. Meiner Ansicht nach ist keiner
geeigneter eine[r] solche[n] Sache zum Leben zu verhelfen als P.v.O. Wenn Sie
den an die Spitze einer solchen Unternehmung stellen würden, wäre die Garantie
gegeben dass keine Spreu zwischen den Weizen käme. Er ist unter allen
Umstände[n] der Beste, meine[r] Ansicht nach der Einzige der heute in Deutschl.
weiss was Expressionismus ist.’ Je ziet deze mensen staan heel wat anders met
open armen als de Parijzenaars.
Stuckenberg schreef in een brief over je werk het volgende: [‘]Die Fotografien der
Skulptur gefallen mir immer besser. Wie gross ist die Sache? Enorme Vitalität!
Kraftvolle Konc[z]eption. Ich sehe grosse Entwicklungsmöglichkeiten nach
Überwindung des Realismus (nämlich in Le Cul der Frau).’ Dit laatste valt voor
36
Bas-Reliëf en Frieda ook voor Kinderkopje weg. - Feininger speelt meer de
Professor. Over Flor en Paul schrijft hij (ik vertaal - ik weet niet of ik het niet reeds 36‘Le cul der Frau’ slaat op
Trage dans, dat evenals
meedeelde? enfin): [‘]Mij schijnt een ding duidelik: dat de Vlaming niet vermag,
zonder zware strijd, zijn levendig, zinnelik temperament zover te overwinnen dat ‘Bas-Reliëf’ (De dode) is
hij tot de abstrakte vorm komt. Het ‘schilderkunstige’ (namelik dat gedeelte van afgebeeld bij José
het schilderkunstige of die opvatting) dat hier niet op zijn plaats zijn kan, omdat Boyens, Oscar Jespers, in
het is als vreemdlichaam in verbinding met de ontmaterialiseerde abstrakte vorm Jeugd en Cultuur, jg. 11,
nr. 5, Brussel, maart-april
werken moet, is zo zeer vlaamse oude traditie! Dat geldt van de rijk en warm
1966, blz. 207 en 208. De
ondervondene werken van Joostens en Jespers (ein prachtvol[les] Temperament, beelden Frieda (de latere
echte[r] Kolorist!)
vrouw van Victor) en
Bij Osc. Jespers mis ik de geslotenheid der Plastiek, de samenhangen onder Kinderkopje ontstonden in
de verscheiden delen der gestalten; mij komt de begaafdheid meer schilderkunstig 1919.
als plasties voor.’
Hierop heb ik geantwoord. Het is omdat ik deze laatste uitspraak volkomen vals
vind dat ik ze meedeel. Overigens stoor je niet aan het oordeel van Feininger. Hij
wordt oud en draait rechts-estheties. Hij dweept met de Boche-kunst van
Heckel-Schmidt-Rottluff, terwijl hij Kandinsky niet verstaat.
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37

38

Over de plastieken van u en Puvrez volgt brief. Ook over Juan Gris en esthetiese
37
beschouwingen.
De expressionistische
Je trouwe Paul
N.B.: Het oordeel van Feininger heb ik enkel volledigheidshalve meegedeeld.
Zijn oordeel kan ik enkel als een zelf (ver)-oordeel, niet anders beschouwen.

beeldhouwer Henri Puvrez
uit Brussel heeft een buste
van Oscar Jespers
vervaardigd.
38
In Du ‘cubisme’ van
Gleizes en Metzinger staat
diens Portrait d'homme
afgebeeld.

De laatst bewaard gebleven brief aan Muche dateert nog van voor diens vertrek
naar het Bauhaus. De ook hierin weer ter sprake gebrachte plannen om tot een
groepering Muche-Stuckenberg-Topp te komen met Van Ostaijen als organisator
zijn nooit verwezenlijkt. Ook van Franse lessen aan Alfred Döblin is, naar Emmeke
zich herinnert, niets gekomen. Döblin was medeoprichter en medewerker tot in 1915
van het tijdschrift Der Sturm geweest en had als zenuwarts tot 1933 een praktijk in
Berlijn. Hij was in 1920 al een gewaardeerd prozaïst, al zou hij zijn grootste
bekendheid krijgen door zijn naturalistische roman over de Berlijnse onderwereld,
Berlin-Alexanderplatz, van 1929. Later, na zijn vlucht uit Berlijn, is hij in 1936 Frans
staatsburger geworden. Fräulein Elli Hirsekorn die aan Van Ostaijen gevraagd had
of hij eventueel Döblin les zou willen geven, was tentoonstellingssecretaresse van
de Sturm-Galerie.

III

[Berlin-Halensee 12-II.20. Joachim-Friedrichstr. 10 ]
Mein lieber Georg Muche,
Es freut mich sehr zu hören dass Sie ‘in der Malerie[ei] gut vorwärts gekommen
sind’, was für mich auch deutlich aus der Foto, die Sie mir aufschickten hervorgeht.
Ich freue mich jetzt schon darauf Ihre letzten Arbeiten zu sehen. Ich halte die Foto
und sehe den unendlichen Raum der in diesem Bild gefasst ist.
Meinerseits bedauere ich dass Sie Berlin nicht als Reiseziel gewählt haben. Ich
kann es anderseits nur mitfühlen wenn Sie sich, gerade in[m] Februar, nicht in Berlin
einsperren wollen. Haben Sie ev. keine Lust nach München (Seeshaupt) zu fahren
oder schrecken Sie vor der langen Reise zurück?
Sie haben wa[h]rscheinlich schon mit Stuckenberg über die Ausstellung
korrespondiert. Die Sache ist einfach: Sie, St. und Topp verpflichten sich, falls Sie
um grössere Ausstellung gebeten werden, das kollektive Auftreten der Drei als
Bedingung vorauszusetzen.
Die Novembergruppe organisiert eine Ausstellung in Karlsruhe,
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Darmstadt. Schade dass Sie nicht Mitglied sind, dann hatten Sie
Ausstellungsmöglichkeit in den beiden Städten. Es ist nur im[n] Bezug auf diese
Möglichkeiten dass ich die Mitgliedschaft empfehlen könnte. - Ich habe in der letzten
Zeit sehr wenig gearbeitet. Eine Frage: Haben Sie damals an Döblin geschrieben?
- Ich denke daran weil vor eine[r] Woche Fr. Hirsekorn frug ob ich ev. nicht geneigt
sein würde Dr. Döblin französischen Unterricht zu geben. Wer weiss auf diese
Weise...? Gestern ein riessen Pech [Riesenpech] gehabt. Tabaksladen, ich vergesse
meine Brieftasche (860 M.) Heute bin ich noch ein bischen konfus. Damit ist
einigermasse[n] dieser Brief entschuldigt.
Mit herzlichen Grüssen von uns beiden, Ihren [Ihr] Freund,
Paul v. Ostaijen
Korte tijd nadat Van Ostaijen deze brief geschreven had, kwam Muche toch naar
Berlijn. Nog steeds had hij geen definitieve beslissing genomen over zijn
medewerking aan het Bauhaus en hij stelde Van Ostaijen voor samen daarheen te
gaan om zich ter plaatse en met steun van zijn vriend een oordeel te vormen.
Waarschijnlijk tussen half februari en half maart reisden zij naar Weimar, spraken
met de daar werkende kunstenaars, woonden lessen bij en overnachtten in Der
weisse Schwan, waar ook Goethe's gasten gelogeerd hadden. Hoewel Muche begin
april 1920 zijn benoeming aanvaardde, de leiding op zich nam van de weefklasse
en zich ook met architectonische opdrachten van het Bauhaus ging bezig houden,
was hij, evenmin als Van Ostaijen, enthousiast over deze instelling. Van Ostaijens
bezwaar was vooral, dat er te veel nadruk op het handwerk, de kunstnijverheid
gelegd werd en het enigszins romantisch aanleunen tegen de middeleeuwse
kathedraalbouw en het gildewezen bekritiseerde hij met zijn opmerking dat het hem
te veel ‘Hans Sachs’ was.
39
Muche zelf schreef hierover , nadat hij ook de bezwaren van de schilder Johannes
Molzahn tegen het ‘werkbündlerische Bauhausprogramm’ en de ‘Handwerkskult’ 39In Blickpunkt, München,
1961, blz. 163-165.
vermeld had: ‘Paul van Ostaijen - der flämische Dichter von ‘Bezette Stad’ dachte nicht anders. Er begleitete mich auf der Reise von Berlin nach Weimar, um
mir freundschaftlich beizustehen, wenn ich, zwischen Zweifel und Entschluss
schwankend, Berlin untreu werden sollte. Er wollte nicht, dass ich im Pädagogischen
untergehe. Ich sollte ein Maler bleiben und mich nicht im Für und Wider eifriger
Versuche zur Nutzanwendung der Künste verschwenden.
In Weimar besuchten wir zunächst Lyonel Feininger, den Vertrauten aus dem
Sturm. Seine Freude über das Wiedersehen fern von Berlin war so herzlich, die
Worte, mit denen er die junge Generation des Bauhauses als einen neuen Typus
des Menschen schilderte, war so gewinnend, dass ich mich zu dieser

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

278
Jugend hingezogen fühlte, ohne sie zu kennen.’
Vervolgens - ook op Johannes Itten en Gerhard Marcks doelend - deelt Muche
mee: ‘Ich entschied mich also für das Bauhaus, doch nicht eigentlich für das
Programm, sondern für die Menschen, die dort waren’, want, zoals hij enkele regels
verder schreef: ‘Molzahn, Ostaijen und mir fehlte der Glaube an den Überschwang,
der Gropius auszeichnete. Während seine Bauten, die Faguswerke und das Gebäude
auf der Werkbundausstellung in Köln, alle überzeugten, machten uns die Worte,
die er zu einer Ausstellung des Arbeitsrates für Kunst - dessen Vorsitzender Walter
Gropius in Berlin gewesen war - im April 1919 veröffentlicht hatte, stutzig’.
Nog geruime tijd hierna is Van Ostaijen bevriend en in schriftelijk contact met
Georg Muche gebleven, maar de verdere correspondentie is door een bombardement
tijdens de tweede wereldoorlog verloren gegaan.

9. Werk en correspondentie tot juni 1920
In zijn laatste brief aan Muche meldde Van Ostaijen op 12 februari 1920: ‘Ich habe
in der letzten Zeit sehr wenig gearbeitet.’ Sedert hij in december het gedicht Japans
feest onvoltooid had laten liggen, schreef hij in januari alleen nog het verhaal De
gehouden hotelsleutel of de kleine, domme daad. Dit portret van de zoeker naar de
ondergang, Josef La Tour, is, vergeleken met de andere grotesken, in veel mindere
mate een synthetiserende typering en veel meer een psychologische beschrijving,
ook al neemt de vertellende ik-figuur van het verhaal een grote distantie tegenover
hem in acht, overeenkomstig zijn instelling: ‘Ik liet mij nooit gaan. Zelfs als ik
stomdronken was niet. En een estheet bleef ik altijd. Vol literatuur.’ Het gevolg is
dat de tragiek hier dichter dan gewoonlijk in de buurt van het sentiment ligt en
1
makkelijker aanspreekt; het is ‘grotesk met een traan’ , zoals Josefs situatie in dit
1
verhaal genoemd wordt.
VW III, blz. 227.
2
Het thema, dat in Camembert het ‘geluk van het kapotgaan’ genoemd en als
2
een jeugdstadium van de hoofdpersoon beschreven werd, is hier van een
VW III, blz. 172.
voorbijgaande in een blijvende situatie overgegaan, die tot de consequentie van
de zelfmoord leidt. Over deze problematiek - die Van Ostaijen al sedert zijn eerste
verzen in Music-hall bezig hield - schreef hij vier maanden later aan zijn vriend Peter
Baeyens: ‘Dat gevoel van het ondergaan dat jij hebt: een miljoen uitgeven en op de
mesthoop worden geworpen heb ik... niet meer. Ik versta heel goed de erotiese
‘Reiz’ daarvan.’
Dat de verteller ‘vol literatuur’ zit, blijkt op verschillende plaatsen. De gehouden
hotelsleutel wordt ingeleid door, en dankt zijn ondertitel aan, de slotregel van de
roman Johan Doxa door Herman Teirlinck, over wie verklaard wordt: ‘Ik hou veel
van deze hier en daar fletse Cervantes.’ Aan De Bock
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3

had Van Ostaijen reeds geschreven dat hij Johan Doxa als ‘impressionisties werk’
3
kon aanvaarden, welke roman, evenals de in zijn verhaal genoemde Epikurus,
Zie blz. 254.
op zijn lectuurlijst van begin 1919 voorkwam. Verder vallen terloops nog de namen
van Edgar Allen Poe, Charles Baudelaire en De Lautréamont (als verdedigers van
de koffie!) en plaatst Josef La Tour nog een opmerking over het negatieve nut van
de burger voor de kunst als ‘een soort veiligheidspolitie’, die letterlijk zo terugkeert
in Van Ostaijens principiële essay Eind goed alles goed, dat hij aan het eind van
4
1920 zou schrijven.
4
Ten slotte valt het op dat De gehouden hotelsleutel zeer duidelijk in een ook
VW IV, blz. 96.
5
6
buiten het verhaal bestaande wereld en wel met name in Antwerpen en Brussel
5
, is gelokaliseerd.
Genoemd worden: De
Keyserlei, Rouaanse Kaai,
Op politiek gebied bleef Van Ostaijen zich eveneens nauw met Vlaanderen
Vestingstraat, de
verbonden voelen. In maart werd Berlijn in opschudding gebracht door de
Salvatorkeller (Oude
Kapp-Putsch, de staatsgreep van de conservatief Wolfgang Kapp, die in 1917
Koornmarkt) en het Heilig
met Tirpitz de chauvinistische Vaterlandspartei had opgericht. Met steun van
enkele vrijkorpsen kreeg deze de macht in handen en proclameerde zichzelf tot Huisken (er waren
verschillende café's van
rijkskanselier. Door een algemene staking werd hij echter weer spoedig ten val
die naam, o.a. het nu nog
gebracht en op 12 juni stierf hij in de gevangenis nog voordat het proces tegen
bestaande aan de Sint
hem geëindigd was. Het eerste gedateerde werk van Van Ostaijen na De
Jacobsmarkt, vlak bij de
gehouden hotelsleutel is echter geen reactie op deze gebeurtenissen vlak om
zaal El Bardo).
6
hem heen, maar op een redevoering van Kamiel Huysmans in het Belgische
Genoemd worden:
parlement, nl. de op 25 maart geschreven Open brief aan den heer Camille
Nieuwstraat, Anspachlaan,
Brouckèreplaats, Rue St.
Huijsmans, die in De Toorts van 24 april 1920 werd gepubliceerd.
Deze Open brief was een verdediging van Het Vlaamsche Front, een partij die Laurent en de Hulstkamp.
in het begin van 1919 door oud-soldaten van de frontbeweging was opgericht ter
realisering van hun reeds achter de IJzer gekoesterde Vlaamse idealen. De
Vlaamsgezinde leden der grote politieke partijen - de katholieken, socialisten en
liberalen - ijverden na de oorlog voor de verwerkelijking van een
‘minimumprogramma’, dat neerkwam op de vervlaamsing van het onderwijs, de
rechtspraak, het bestuur en het leger. Zij ondervonden hierbij echter weinig steun
en veel verzet in hun eigen partijen, zodat de Vlaamse Frontpartij de bestaande
partijverhoudingen wilde doorbreken door alle Vlaamsgezinden te verenigen, waarbij
zij aan de eisen van de ‘minimalisten’ nog de eis van Vlaams zelfbestuur toevoegde.
Hoewel de leiders van de Frontpartij, overwegend katholieke, maar ook vrijzinnige
oud-studenten, in het algemeen progressief georiënteerd waren, liet het programma
van deze partij zich niet over sociale en maatschappelijke vraagstukken uit. Behalve
onder de jongeren uit de steden kreeg de Frontpartij ook aanhangers op het
platteland en o.a. uit christen-democratische arbeiderskringen, zoals de Daensisten
uit Aalst. Daar de eisen èn de strijdmethode van de Frontpartij voor de grote politieke
partijen te radicaal
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bleken, nam deze partij zelfstandig aan de parlementsverkiezingen van november
1919 deel. Hierbij werden vier zetels veroverd, waarbij de in de Open brief genoemde
B. Maes en Mr. H. Borginon tot vertegenwoordigers werden gekozen. De vrijzinnige
Boudewijn Maes uit Gent was tijdens de oorlog passivist geweest en de katholieke
Hendrik Borginon secretaris van de leider der Frontbeweging, de ‘ruwaard’ A. de
Beuckelaere.
De Vlaamsgezinde socialist Kamiel Huysmans was van 1905 tot 1922 secretaris
van de Tweede Internationale. Voor de oorlog behoorde hij tot de ‘drie kraaiende
hanen’ en tijdens de oorlog bezocht hij de socialistische vredesconferentie te
Stockholm in 1917, bracht daar de Vlaamse kwestie ter sprake en bepleitte daarbij
de culturele autonomie, waaronder hij de splitsing van het ministerie van Kunsten
en Wetenschappen in een Vlaamse en een Waalse afdeling verstond. Hoewel
Huysmans zich na de oorlog bij het programma van de ‘minimalisten’ aansloot, bleef
hij aan de eis van deze culturele autonomie vasthouden. Door zijn partijgenoten
werd hij hierover en over zijn optreden in Stockholm - waar hij de Vlaamse kwestie
internationaliseerde en niet als een ‘binnenlandse aangelegenheid’ wenste te
beschouwen - heftig aangevallen. Voorop stonden hierbij de, door Van Ostaijen in
zijn brief ook genoemde, Waalse socialisten en ‘patriotards’ Louis Piérard, Georges
Hubin en Victor Ernest.
Doordat de krachtigste Vlaamse figuur in de Belgische Werklieden Partij (de
B.W.P., die door Van Ostaijen in zijn brief B.A.P. genoemd wordt) naast Huysmans,
nl. de Gentenaar Eduard Anseele ‘zich uiteindelijk weinig om de Vlaamse kwestie
7
bekommerde’ stond Huysmans met zijn Antwerpse geestverwanten, zoals Urbain
7
Jamar, de redacteur van de socialistische Volksgazet, in deze vrij geïsoleerd.
Zie: A.W. Willemsen, Het
Vlaams-nationalisme
De redevoering van Huysmans, waar Van Ostaijen in zijn brief op reageerde,
was een antwoord geweest op de interpellatie die zijn partijgenoot Georges Hubin 1914-1940, Groningen,
op 17 februari 1920 in de Kamer gehouden had over ‘aktivistische en orangistische 1958, blz. 86.
drijverijen’ in Vlaanderen.
Uit de Open brief blijkt duidelijk wat voor Van Ostaijen, die zich bewust is ‘dat een
prakties-politiek debat [hem] persoonlik ver ligt’, de grote betekenis van het socialisme
is en hoezeer deze voor hem met zijn kunstopvattingen is verweven: ‘hooger cultureel
niveau, geringere exploiteerbaarheid, geestelijke weerstandsmogelijkheid van het
proletariaat tegenover het kapitaal’. Hierbij beroept hij zich op Kautsky's Demokratie
und Diktatur, dat ook op zijn reeds enkele malen genoemde lectuurlijst van begin
1919 stond, maar hij blijkt tevens nog in hoofdzaak dezelfde opvattingen op dit punt
van de ‘volksopbeuring’ te huldigen, die hij in het feestnummer van De Goedendag
uit 1916 ook reeds aan het slot van zijn artikel Over het tragiese van de beweging
geformuleerd had.
8
A.W. Willemsen wijst erop dat de overtuiging die uit Van Ostaijens Open
8

Het Vlaams-nationalisme
1914-1940, Groningen,
1958, blz. 114.
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brief spreekt ‘werd gedeeld door heel wat jonge Vlamingen’. En hij vervolgt: ‘uit het
betoog van Van Ostayen blijkt, dat dezelfde nationale, pacifistische en humanitaire
idealen leefden zowel bij de avant-garde in de Vlaamse literatuur als bij de
avant-garde in de Vlaamse politieke strijd, de Vlaams-nationalisten. Dit klimaat van
vlak na de oorlog heeft niet lang bestaan. Toch heeft dit - kortstondige - samengaan
van politieke en culturele avant-garde een bijzonder cachet gegeven aan het Vlaamse
geestesleven. Het verklaart, waarom zoveel jonge intellectuelen zich aangetrokken
voelden tot het Vlaams-nationalisme.’
De Open brief wordt hier - doordat het handschrift niet is teruggevonden weergegeven zoals hij in De Toorts staat afgedrukt, hetgeen ook het naast elkaar
voorkomen van oude en nieuwe spelling verklaart.

[Berlijn, 25 Maart]
Hooggeachte Heer Huijsmans,
De interpellatie Hubin zou reeds lang vergeten zijn, indien daar niet uw rede was,
door dewelke gij in menig opzicht onze dank verdiend hebt. Gij hebt er veel toe
bijgedragen de verwarringen betreffende orangisme en bewustzijn der Nederlandse
kultuureenheid bij de Vlamingen, activisme en federalisme, gevolg eener ‘ignorance
crasse’ van zijde der Waalse volksvertegenwoordigers in 't algemeen, uit den weg
te ruimen. Uw klare uiteenzetting is afdoende en precies. Gij hadt niets meer moeten
zeggen. Maar gij hebt meer gezegd. En over dit meer struikel ik, niet zozeer omdat
het onwaar, dan wel omdat het zo sterk eenzijdig is. Daarom schrijf ik ook deze
brief, hoe moeilik me dit ook valt. Moeilik omdat ik de debatten slechts van verre
volgen kon en nog meer omdat ik me bewust ben dat een prakties-politiek debat
mij persoonlik ver ligt.
Volgens de parlementsverslagen zoals ik ze in de dagbladen gelezen heb, was
de zin van het gedeelte over de Vlaamse Frontpartij ongeveer de volgende: ‘1e.
slechts een gering aantal mensen staan achter het zelfbestuur-program; 2e. en
voornamelik, de Frontpartij bekijkt de zaak te veel door een taalkundige, te weinig
door de sociale bril. De Vlaamse Beweging is niet meer het monopool van de
intellectuelen; ze doordringt en omvat gans ons volk. Hoort gij op sociaal gebied bij
de reactie of bij ons? De Vlaamse Beweging is een sociale beweging. Begrijpt de
Frontpartij dit?’
Met deze reeks vragen hebt gij dit punt aangeraakt, hetwelk voor mij reeds vóór
meer dan één jaar een klein dilem[m]a was geworden en dit nog blijft: aansluiting
bij de Belgiese Arbeiders- of bij de Frontpartij.
Zeker is het dat ik in Mons bij gezel Louis Piérard, op dewelke in uw Belgische
Socialist zulk leuk gedichtje verscheen, naar ik vernam van uwe
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hand, tans met u in dezelfde partij; zeker is het dat ik in Mons weinig kans zou
hebben in de partij opgenomen te worden. Maar bij U en Jamar, in Antwerpen, zou
het mij stellig beter gaan. En bij Anseele heb ik misschien ook geen kans. Het
socialisme der B.A.P. verschilt van Hoogstraten tot Rijkevorsel. Een partij? Daarover
verder.
Gij vraagt dus aan de V.F.P.: ‘hoort gij op sociaal gebied tot de reactie of bij ons?’
Ik antwoord als derde: M. Kamiel Huijsmans, deze vraag is belachelik ofwel louter
rhetories bedoeld en dat weet gij zelf zo goed als ik. Men kan zeggen: Het
demokraties-sociaal voelen werd in de V.F. nog niet ten volle programmaties
uitgedrukt. Zonder het nauwkeurig uit te drukken zoekt de V.F. naar een formule
die het kristen en socialisties proletariaat omvatten kan. De V.F.P. bestaat dus
gedeeltelik uit kristene arbeiders. De B.A.P. is samengesteld uit socialistiese
arbeiders en salon-socialisten. De keus tussen een van beide kompromissen is niet
moeilik. Het is, eenerzijds een hart dat voor het socialisme open staat, een wil uit
het moeras te komen; van de andere zijde een hart dat misschien eens open stond,
daarbij de wetenschap hoe men uit het moeras komt met de verstokte wil er niet uit
te komen, omdat men het bij het moeras beter heeft. Van de kristene arbeider kan
ik zeggen dat hij onsocialisties is, omdat niemand zijn kennis in verhouding tot zijn
verlangen stemde. De salon-socialist, (moet ik namen noemen uit de B.A.P.?) heeft
(eventueel) de kennis, naast een dood verlangen. Wij gelooven in de waarheid van
het socialisme, zo kan bij mij ook geen twijfel bestaan dat ik een primitief denkend
mens van deze waarheid overtuigen kan. De dorre boom maakt geen mens gezond.
Ik stel mij naast de kristene arbeider van het Vlaamse Front; gij naast M. Piérard.
Elk doet wat-ie kan.
Daarmee is de sociale politiek van de V.F.P. nog niet verklaard en het ligt niet
aan mij, - zelfs geen partijlid, - deze te verklaren. Doch volledig ontkennend is te
antwoorden op: hoort gij bij de reactie. De reactie dat is feitelik de bekende trits:
hoger clergé, adel en bankbourgeoisie. Negatief kan gezegd worden dat het niet in
het belang ligt van een Vlaamse partij deze trits te dienen; zuiver negatief reeds is
het Vlaamse Front tot het dienen van de belangen van de lagere klassen verplicht.
Uit de nood van het volk zelf kan het V.F. nationaal niet van sociaal scheiden. Het
gaat niet om een sociaal experiment. De nood van ons volk geeft meer élan dan
een theorie. De noodzakelikheid schept het organisme. De nood van ons volk is de
noodzakelikheid, het organisme de socialistiese beweging. Is het socialisme dit,
dan kan geen beweging uit de nood van volk geboren, zonder dit organisme
uitkomen. Waarom twijfelen? Maar er zijn er anderen: ‘God geve dat het volk nood
lijdt om het organisme in 't leven te houden.’
Gij stuurt nog een ander verwijt tot de Frontpartij: ze bekijkt de zaak te
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veel door een taalkundige bril, te weinig door de sociale. Dit is een verwijt dat
rechtmatig alle partij-flamingantisme treft, echter juist niet het V.F. Dit
‘homespun-flamingantisme’ kan men voornamelik de katolieke minimalistegroep à
9
la Helleputte (dewelke in het jongste debat met U schouder aan schouder tegen
zelfbestuur streedt) verwijten. Juist deze groepen drukken het Vlaams probleem 9Joris Helleputte,
op het niveau van het taalgrievisme. Immers men kan alle besturen zo inrichten gematigd vlaamsgezind
katholiek heeft
dat zij gelijkheid aan Vlamingen en Walen verzekeren en, volgens U, enkel
verscheidene malen - ook
scheiding in het departement van Kunsten en Wetenschappen. Aldus
tijdens de oorlog in Le
vervlaamsching van de Franse formuliers. (Ik denk: is 't zo ver, laat de Franse
formuliers dan in Godsnaam blijven). Maar wat is dit alles anders dan: de Vlaamse Havre - een ministerspost
bekleed.
Beweging is een beweging strevend naar taalgelijkheid in de administraties, naar
het positief uit den weg nemen van taalgrieven? Gij zelf weet beter, M. Huijsmans.
Gij weet dat geen theoretiese vervlaamsching helpt. Enkel de individueele energie
der ambtenaars is doorslaggevend. Gij verplaatst enkel de moeilikheid.
De Vlaamse Beweging der filologen had geen zelfbestuur in haar programma,
en daarmee schermt nu Helleputte. Maar het V.F. wil geen taalkundige beweging
in het leven houden. En zoo kan zij ook voor zelfbestuur opkomen. Daardoor scheidt
zij zich juist af van de Germaanse filologengroep.
Weet gij wie een taalkundig flamingant is? Stoor u niet aan zijn gewestspraak: de
heer Anseele. Nooit werd het Vlaams probleem van een meer taalkundig standpunt
uit betracht als door de lapidariese zin van Anseele: ‘of de Vlamingen Franse of
Vlaamse halffrakskens krijgen is nevenzaak. Hoofdzaak zijn de halffrakskens.’
Een feit is: In de Vlaamse afdelingen van de B.A.P. heeft men immer de Vlaamse
Beweging als een taalkundige betracht, en van daaruit, van sociaal standpunt van
accessoir belang. Er waren natuurlijk taalgrieven: ‘En feitelijk, waarom geen
Vlaamsche hoogeschool? En dan die onrechtvaardigheid in ons muntstelsel!’ Als
men in de kamer daarover moest stemmen zouden de socialisten hun stem geven
voor de vervlaamsing van ons muntstelsel! Natuurlijk immer, ‘niet te veel toegeven
aan de pastoors. Wie weet wat die in hun schild voeren met die kleine witte Alberts
in het Vlaams!’
Ik zegde dat de socialistiese leiders allerminst de Vlaamse zaak als een sociale
10
hebben beschouwd. Als socialist verwijt ik ze niet naar den raad van Bebel te
hebben geluisterd: ‘een klassetaal, welk prachtig wapen voor den klassenstrijd!’ 10Ferdinand August Bebel
Dit wapen verwaarloosd te hebben is bijna ontoerekenbaar. Alle arbeiders worden was in 1896 een der
stichters van de Duitse
geëxploiteerd, maar bij de Vlaamse arbeiders is er een sur-exploitatie. Deze is
sociaal-democratische
het gevolg van die toestanden waarvan de heer Anseele enkel de taalkundige
partij en bleef tot zijn dood
zijde ziet. Ik
in 1913 een
gezaghebbende
partijleider.
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geloof, het Vlaamse Front ziet dit beter. Wat deed Anseele? Hij verwees de
sur-exploitatie van de Vlaamse arbeiders... naar de taalkommissie. Wanneer gij
opwerpt ‘te veel door taalkundige bril’, bedoelt gij ook dat het V.F. te weinig let op
economische factoren, en alle schuld op de schouders der Walen laadt. Dat zij
meent, door de suppressie dezer verdrukking zou alles - gaudeamus - bereikt zijn.
Er is hier vergissing tussen middelen en doel. Enkele lokale frontkringen kunnen
‘ieveren voor het Vlaams’. Dit is niet het doel der partijleiding, in zooverre ik daarover
oordeelen kan. Doel is: hooger cultureel niveau, geringere exploiteerbaarheid,
geestelijke weerstandsmogelijkheid van het proletariaat tegenover het kapitaal. Dit
is ook het doel van Kautsky (Demokratie und Diktatur) [.] Maes en Borginon, dienen,
misschien onbewust, de vooruitgang van het socialisme in Vlaanderen, Anseele
belet deze vooruitgang onbewust. Is het socialisme de waarheid van onze tijd, dan
hebben wij alle belang bij een ziende massa. Maar niet enkel klerikale leiders, ook
socialistiese, hebben belang bij de domheid van hun volgelingen. Ik schreef u dat
ik voor een klein dilem[m]a stond? V.F. of B.A.P. Wat biedt mij deze laatste partij?
Principieel: Erfurter programma, het socialisme bestrijdt elke onderdrukking, weze
het deze van een klasse, een partij, een geslacht op een volk. Welk is de houding
van enkele uwer Vlaamse, de meeste uwer Waalse collega's bij dit programmapunt?
Waarschijnlik menen zij dat het Vlaamse volk niet onderdrukt wordt? Menen zij! Zij
hoeven niet te menen, zij hoeven te weten!
Het feit is: In de B.A.P. geldt dit princiep voor de Tsjechen, niet voor de Vlamingen.
Wat moet ik nu doen, B.A.P. of Erfurter programma?
Hoort de B.A.P. op politiek gebied bij de reactie of bij ons? Moet ik gezel Ernest
geluk wensen bij zijn rechterlike aanklacht tegenover de Stockholmisten, of moet
ik deze gelukwensen, quand même? Mag ik naar Bern luisteren, ofwel niet aan tafel
met ‘Boches’ zitten, volgens de leer van Hubin? Hoe moet ik tegenover Rusland
staan? Zooals de ambassadeur Destrée, schouder aan schouder naast Kerensky,
of zooals uwe Volksgazet? Het gaat hier niet om détails of schakeeringen binnen
een partij, het gaat hier om een juiste of valse interpretering van het socialisme. De
B.A.P. wil al deze schakeeringen omvatten, want ‘eendracht is macht’. Van deze
maximum-inhoud kan men qualitatief niet meer bepalen wat hij is. Of lijkt de B.A.P.
op het Godsbegrip in de negatieve theologie: coïncidentia oppositorum? Dan, ja,
maar daarmee wordt zij een theologies-scholasties probleem. Als dusdanig kunnen
wij erover praten.
Bekijkt de B.A.P. (immers de leiders) het Vlaams probleem niet te veel door een
taalkundige te weinig door een sociale bril? Hoort de B.A.P. op Vlaams gebied bij
de reactie of bij ons?
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Ik kon deze vragenreeks nog uitbreiden. Ik ben socialist en beschouw de oplossing
van het Vlaams probleem als in de lijn der socialistiese belangen liggend. Wat biedt
mij de B.A.P.? Politiek gans onduidelik. Een reusachtig kwantitatieve omvang die
men daaraan verschuldigd is dat ‘le parti ouvrier a été patriote.’ Van het élan van
het eerste socialisme niets meer.
De Vlaamse Frontpartij is een jonge demokratiese partij. Hare sociale tendensen
liggen gevoelsmatig in onze richting. Arbeiden wij aan het programmatiese uitwerken
daarvan. De lijn naar omhoog.
11
Onze primitieven, van Ouwaeter, en Jan Joest van Kalkar , zagen beide[n] de
11
opwekking van Lazarus psychologies van dezelfde zijde. Lazarus stijgt uit het
De 15de-eeuwse
graf, de geloovigen omringen hem: Opstanding! De ‘geletterden’ zien het wonder schilders Aelbert van
en brengen de hand voor den neus. Wie overzag het belangrijkste? de gelovigen Ouwater en Jan Joest van
Kalkar hebben beiden te
of de geletterden?
Haarlem gewerkt. Van
En dan toch, ik ben u dankbaar voor de vragen die gij stelde. Wat heb ik als
Vlaams socialist bij de B.A.P. verloren? ‘Qu'irais je faire dans cette galère?’ Dat Aelbert van Ouwater is
slechts één schilderij, De
weet ik nu bepaald.

opwekking van Lazarus,
bekend, dat zich in het
Kaiser- Friedrichmuseum
te Berlijn bevindt, waar
Van Ostaijen het had leren
kennen.

Paul van Ostayen.

Veertien dagen nadat Van Ostaijen zijn Open brief had opgesteld, op 8 april
1920, schreef hij weer een tweetal gedichten, die hij later onder de titels Vers 5
12
en Vers 6 in zijn handschriftbundel De feesten van angst en pijn zou opnemen.
Zes van de negentien gedichten uit deze bundel zijn echter ongedateerd, nl. Vers 12De oudste handschriften
vermelden geen titel, zie
1 t/m 3, Metafiziese jazz, Prière impromptue 3 en het slotgedicht Angst, zodat
het heel goed mogelijk is dat een aantal daarvan eveneens in deze tijd ontstond. VW I, blz. 298 en 299.
De volgorde der gedichten in de handschriftbundel geeft op dit punt weinig houvast,
aangezien deze vanaf Prière impromptue I niet meer strikt chronologisch is. Er
bestaan nog twee andere bronnen die een volgorde geven, maar ook deze
verschaffen geen zekerheid over de chronologie. In de eerste plaats is er het cahier
13
met gedichten uit deze tijd en bovendien nog een lijst van titels, die Van Ostaijen
met potlood op de binnenzijde van het vooromslag van dit cahier had geschreven. 13Beschreven op blz. 284
van VW I.
Deze onder elkaar geschreven titels zijn: Moordenaars, Maskers, Gedicht (In
14
15
mijn land... of Gij zijt alleen... ?) Marsj v.d.h. zomer, Barbaarse dans, Fat. liedje,
14
Improvisatie 1, Improvisatie 2 ( = Prière impromptue 1 en 2), Land avond, Land
VW I, blz. 280.
15
( = Land rust), Herm. v. de R., Metafiziese jazz, Blaise Cendrars (niet in de
VW I, blz. 286.
handschriftbundel opgenomen), Marktschreier (= Vers 3), Taptoe (= Nachtelike
optocht, niet in de handschriftbundel opgenomen) en tot slot nog een onleesbare
titel. Tot en met In memoriam Herman van den Reeck is de volgorde in deze lijst
chronologisch. Of dit echter ook voor de laatste vier titels geldt, is onzeker. Deze
vier gedichten zouden dan alle tussen 22 juli (In memoriam Herman van den Reeck)
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en 31 juli geschreven moeten zijn, aangezien Nachtelike optocht bij zijn publikatie
in Ruimte gedateerd was: ‘7/20’. Bovendien had Van Ostaijen op 24. juli nog het
16
Krities gedicht 3 geschreven en was hij op 27 juli aan Bezette stad begonnen.
Van de zes ongedateerde gedichten uit de handschriftbundel komen er slechts 16VW II, blz. 262.
twee op de titellijst voor en wel Metafiziese jazz en Vers 3, die beide op deze lijst
tot de evenmin met zekerheid te dateren laatste vier titels behoren. Voorts komt er
slechts één van de zes ongedateerde gedichten in het genoemde cahier voor, nl.
Vers, dat daar tussen Prière impromptue 2 van 5 december 1919 en Land avond
van 19 juni 1920 geplaatst is.
Evenmin als de titellijst en het cahier, geeft de nummering van Vers tot en met
Vers 6 in de handschriftbundel een aanwijzing voor de chronologische volgorde.
Want Vers 5 en Vers 6 zijn beide gedateerd 8 april 1920, doch van Vers 4 bestaat
een potloodhandschrift dat de zeer duidelijke datering ‘2/4/21’ bevat.
Van de gedichten die dus mogelijk vòòr Vers 5 en 6 geschreven zijn is het korte
Vers, met het motief van de ‘onbewuste schreden’ van de danseres die in het hart
het ‘vanzelfsprekend leed’ oproepen, weer meer kubistisch van versbouw dan de
daaraan voorafgegane Prières impromptues. In steeds sterkere mate is dit het geval
in de beide volgende Verzen. Vers 2 is een gedicht vol machteloosheid en
vermoeidheid, dat overeenkomsten vertoont met Fatalisties liedje, al is het ditmaal
niet op zee, maar in een bar gelokaliseerd. In het begin preludeert het even op het
‘ik wil bloot zijn en beginnen’ uit Vers 6 in de regels: ‘ben ik ten einde van deze
worsteling / ik weet zo is 't begin’, maar verder spreekt er vooral de onmacht uit om
in te gaan op de tot ‘kamp’ leidende uitdaging van de tegenpool, de vrouw en het
afglijden naar het ‘fletszijn’ van de homo's en het ‘lesbies lui-zijn’, met als slotregels:
‘Laat mij / huiswaarts gaan / in zwakke wroeging / dat ik u liet gaan’. Vers 3, dat
oorspronkelijk Marktschreier getiteld was, bestaat uit drie korte delen. In het eerste
wordt de uitwerking van het vers in het vers zelf betrokken: ‘Verzen Vallen/Vuisten
op/Venstervlak’ en het gedicht doet een hoge vlam oplaaien, die echter nog laag is
voor ‘de VLAM’. Dan gaat het plotseling over op het auditieve middenstuk met de
17
‘marktschreier’, dat herinneringen oproept aan een fragment uit De marsj van de
hete zomer en ten slotte volgt het deel over het uiteengereten worden tussen de 17VW I, blz. 178.
polen Maria en Carmen met als afsluiting een volslagen weerloosheid, ‘naaktheid’
weer, tegenover ‘het gebeuren’.
De ontzetting als thema doet Vers 3 zeer nauw aansluiten bij het eerst in april
1921 geschreven Vers 4 en ook enigszins bij het eveneens ongedateerde slotgedicht
Angst, een dans, zodat het niet uitgesloten is dat deze gedichten enige tijd later
ontstonden en bij de samenstelling van de handschriftbundel achteraf zijn
tussengevoegd. In deze bundel werden trouwens Vers 3 en Vers 4
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door de kleur van de inkt met elkaar verbonden: ze werden beide in rood geschreven
(Angst, een dans in paars), terwijl het voorafgaande Vers en Vers 2 in blauw en het
volgende Vers 5 en Vers 6 in zwart werden weergegeven. Ook moet erop gewezen
worden dat Vers 3 in de besproken lijst met titels na In memoriam Herman van den
Reeck van 22 juli 1920 werd opgenomen.
Vers 5 en Vers 6, die beide dus op dezelfde dag, 8 april 1920 ontstonden,
onderscheiden zich van de overige Verzen zowel door hun opbouw uit volledige
zinnen als door hun gebruik van veel persoonlijker, in de zin van autobiografische,
elementen. Vers 5 begint met de tegenstelling jazz-Frère Jacques en associeert
van dit laatste liedje naar de kindertijd, de moeder met haar verwachtingen van de
zoon en de situatie waarin deze zich thans bevindt als ‘laatste katoliek’. In de eerste
der bewaard gebleven brieven aan zijn vriend Peter Baeyens van 22 mei 1920 komt
dit thema terug in de opmerking: ‘Vergeet niet dat ik katoliek ben’ en Van Ostaijen
stuurde hem een tekening waarop hij zichzelf had afgebeeld als de ‘Wunderknabe’
met zijn ouders op de balustrade van het theater Olympia.
Verder volgt in het gedicht na de trits ‘de laatste katoliek - gnostieker - heresiark’
een weergave van de mystieke afstamming door een spel met de namen van mystici
uit alle tijden: de Kleinaziatische profeet Montanus uit de 2de eeuw met zijn profetes
Maximilla, Anna Catherina Emmerick, de eenvoudige zieneres uit het begin van de
19de eeuw met Meister Eckehart die van 1260 tot 1328 leefde en ten slotte de
17de-eeuwse mystica en quiëtiste Jeanne-Marie Bouvier de la Mothe Guyon.
Ook van de hierop aansluitende tegenstelling, ‘hij rookt een sigaret terwijl hij
nuttigt/de Eucharistie’, vindt men een parallel in de reeds genoemde brief aan
Baeyens, nadat hij daarin Léon Bloy had geciteerd: ‘Qui sait, après tout, si la forme
la plus active de l'adoration n'est pas le blasphème’. In het slotgedeelte, als het
thema van het naakt willen zijn en de angst ook in dit gedicht terugkeert, had hij in
een vroeger handschrift oorspronkelijk het woord ‘kokaïn’ i.p.v. ‘gif’ geschreven in
de regels ‘een bittere smaak is mijn tong / misschien is het gif’ en onder ‘ik ben een
dochter!’ stond, met potlood doorgestreept: ‘ik schrijf homoseksuele brieven omdat
ik niet anders durf’.
In Vers 6 wordt de onmacht om wàt dan ook te ‘verzamelen’ aanvaard als een
‘ontlediging’ die noodzakelijk is voor een nieuw begin vanuit een nulpunt, of althans
een minimum. De opbouw in de, soms herhaalde, aanhef der versregels geeft deze
positieve waardering van het nihilisme aan: ‘Ik kan geen...’, ‘Ik kan niets...’, ‘Ik wil
beproeven...’, ‘Ik wil niet[s]’, ‘Ik zal beginnen...’ om te eindigen met de slotregels ‘Ik
wil bloot zijn / en beginnen’.
In de handschriftbundel staat na de in zwart geschreven Verzen 5 en 6 het
ongedateerde Prière impromptue 3 in blauwe inkt. In dit gedicht volgt, na de ont-
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lediging in Vers 6 het schouwen van het kwaliteitloze zijn, de opheffing van alle
dualisme en waardetegenstellingen, al is dit stadium door de ik-figuur van het gedicht
zelf, die gesnoerd staat aan de boom van goed en kwaad, nog niet geheel bereikt.
Evenals de voorgaande Prières is dit gedicht weer meer betogend dan beeldend.
Tot de ongedateerde gedichten die mogelijk in deze periode geschreven werden,
behoren ten slotte nog Aan Cendrars en Metafiziese jazz, die beide op de lijst met
titels voorkomen, maar waarvan alleen de laatste in de handschriftbundel De feesten
van angst en pijn werd opgenomen.
In deze tijd had Van Ostaijen, zoals uit zijn volgende brief aan Peter Baeyens
blijkt, een grote bewondering opgevat voor het werk van Blaise Cendrars. Deze
schrijver was - evenals Apollinaire - in de Berlijnse Sturmkring geen onbekende.
Nadat dit tijdschrift reeds voor de oorlog, in de 4de jaargang, verscheidene bijdragen
van Cendrars had opgenomen en in juli 1918 en januari 1919 diens gedichten Marc
Chagall en Atelier Marc Chagall, in de vertaling van Rudolf Blümner, publiceerde
18
Der Sturm in oktober 1919 zijn prozastuk J'ai tué met vijf tekeningen van Fernand
18
Léger. In zijn brief aan Baeyens citeert Van Ostaijen twee strofen uit Prose du
Jg. 10, nr. 7, blz.
106-109.
Transsibérien et de la petite Jeanne de France, waarvan in 1913 een beperkte
oplage was verschenen, maar dat in 1919 met Les Pâques à New York (1912) en
Le Panama ou les aventures de mes sept oncles (1918) onder de titel Du monde
entier heruitgegeven was. Uit de verdere correspondentie blijkt dat hij in de zomer
van 1920 ook reeds in het bezit was van Profond aujourd'hui (1917), J'ai tué (1919)
en 19 Poèmes élastiques (1919), waarvan hij het eerste en het laatste het beste
werk van Cendrars vond.
Behalve tegenover Baeyens, schijnt Van Ostaijen ook tegenover zijn andere
Antwerpse vrienden - en wel met name Paul Joostens - uiting te hebben gegeven
aan zijn enthousiasme over Cendrars' gedichten en hen tot het lezen hiervan te
hebben aangespoord. Het schilderij van Joostens, waar Van Ostaijen aan het eind
van zijn eerste brief aan Baeyens over schrijft, La muse élégante, is nl. - blijkens
de daarop aan de linkerzijde geschilderde tekst - opgedragen ‘A Blaise Cendrars’.
Hoewel niet uitgesloten, is het minder waarschijnlijk dat Joostens, wiens schilderij
in het begin van 1920 werd gemaakt, Van Ostaijen op Cendrars attent gemaakt zou
hebben.
Het korte, zevenregelige Aan Cendrars, en in mindere mate ook Metafiziese jazz,
onderscheidt zich van de voorafgaande en ook nog van een aantal volgende
gedichten door de sterkere objectivering van de subjectieve emotie, in dit geval de
bewondering voor Cendrars. Hij vermijdt hier de directe uitdrukking van deze emotie,
zoals die wel in vele gedichten uit De feesten van angst en pijn voorkomt. Het gedicht
is, hoewel eveneens kubistisch van opbouw, meer geserreerd, maakt geen gebruik
van beelden en heeft geen kosmische allures. De emotie is geobjectiveerd in de
simpele naam Blaise
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Paul Joostens, ‘La muse élégante’, 1920, met detail.

Cendrars, waar het gedicht zo naar toe geschreven is, dat deze twee woorden als
het object waar het om gaat de gewenste gevoelslading krijgen. Opvallend is dat
Van Ostaijen in zijn brief aan Baeyens bij Cendrars en de Fransen in 't algemeen
juist ‘de enorme objektiviteit temidden hunner grootste extase’ zo waardeert. Sterk
veralgemeniserend zou gezegd kunnen worden dat Van Ostaijen met Aan Cendrars,
na zijn ontwikkeling van het Duitse expressionisme naar het Duitse kubisme, op het
Franse kubisme overging. Het gedicht Metafiziese jazz, een ritmisch-associatieve
improvisatie rondom het vier maal voorkomende ‘The Lord is my Life’, toont hoezeer
hij door de improviserende, ritmische jazz, die in deze tijd Europa veroverde, getroffen
was. Ook de oudtestamentische thema's van de negro spirituals spelen in dit gedicht
een rol. De jazz, die aan het begin en het slot van Vers 5 voor het eerst in zijn werk
voorkomt, is een onderwerp dat daarna nog vele malen in zijn poëzie en ook in zijn
filmscenario, De bankroet-jazz, zal terugkeren.
Van Ostaijen droeg Metafiziese jazz aan zijn vriend Stuckenberg op, die hij in de
zomer van 1920 weer zou ontmoeten tijdens zijn tweede bezoek aan Seeshaupt.
Behalve de gedichten die Van Ostaijen in de eerste helft van 1920 heeft
geschreven, is in deze tijd waarschijnlijk ook het genoemde filmscenario De
bankroet-jazz ontstaan.
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Al zijn noch het definitieve handschrift hiervan, noch het onlangs teruggevonden
19
kladhandschrift , dat tot titel draagt De jazz van het bankroet, van een datum
voorzien, het staat in ieder geval vast dat Van Ostaijen eerst nà juli 1919 aan dit 19Afzonderlijk uitgegeven
in: Paul van Ostaijen, De
stuk is begonnen, aangezien als eerste bladzijde van het kladhandschrift de
jazz van het bankroet,
achterzijde van een brief heeft gediend, die pas na die maand geschreven kan
20
zijn. Het is overigens opmerkelijk, maar voor de datering weinig verhelderend, facsimile-uitgave van het
kladhandschrift, verzorgd
dat Van Ostaijen niet alleen voor het kladhandschrift van een niet-verzonden
en ingeleid door Gerrit
brief gebruik gemaakt heeft, maar voor het nethandschrift ook van oude
Borgers, Paul van
21
stadhuispapieren.
Ostaijengenootschap,
De tekst zelf van het scenario - met het actuele thema der verovering van het Antwerpen, Den Haag,
1968 [1969].
bankroete Europa door jazz en Dada en het bevrijdende optreden daarbij van
Charlie Chaplin - bevat ook enkele tijdsaanduidingen. Sommige hiervan leveren 20Zie blz. 242.
21
Zie VW
echter geen nieuw gegeven op, doordat zij naar de periode vòòr juli 1919
III,Verantwoording, blz.
verwijzen. Zo is het optreden van de Noske-gardisten en het ironische ‘Noske
334.
Noske schiesst noch was’ in het scenario duidelijk geïnspireerd op de
gebeurtenissen die zich begin 1919 te Berlijn afspeelden en doet dit gedeelte denken
aan het derde nummer van het tijdschrift Die Pleite met de satirische omslagtekening
van Georg Grosz Prosit Noske! - das Proletariat ist entwaffnet!, welk nummer
gedateerd was ‘Anfang April 1919’. De oproep ‘Tretet Dada bei’ daarentegen, die
ook in De bankroet-jazz is verwerkt, werd voor het eerst, tezamen met ‘dada siegt!’,
afgedrukt op het omslag van het tweede nummer van Der Dada, dat pas eind 1919
verschenen is.
Het belangrijkste gegeven echter - niet alleen voor de datering, maar ook voor
Van Ostaijens literaire oriëntering van die dagen - is ongetwijfeld de sterke
overeenkomst van opzet die dit scenario, het enige dat Van Ostaijen geschreven
heeft, vertoont met Le film de la fin du monde door Blaise Cendrars. Dit werk is,
geïllustreerd met ‘compositions en couleurs’ van Fernand Léger, voor de eerste
22
maal in oktober 1919 bij Les éditions de la Sirène te Parijs verschenen . Genoemde
overeenkomst wordt als het ware nog bezegeld door het feit dat beide scenario's 22In het colofon staat
vermeld: ‘Achevé
op dezelfde regel eindigen, nl. ‘c'est la banqueroute’.
Het is onwaarschijnlijk dat Van Ostaijen Cendrars' La fin du monde onmiddellijk d'imprimer le XV october
[sic] 1919’.
na verschijnen gelezen heeft. Voorts blijkt uit zijn brieven dat hij in de
wintermaanden van 1919-1920 nauwelijks tot schrijven is gekomen. Op grond
hiervan èn doordat De bankroet-jazz - het enige werk van Van Ostaijen waarin
Dadamanifestaties een rol spelen - zeer nauw aansluit bij zijn meest dadaïstisch
dichtwerk Bezette stad, waaraan hij in de zomer van 1920 begonnen is, ligt de
conclusie voor de hand dat De bankroet-jazz kort voor Bezette stad is ontstaan.
Bovendien blijkt uit de volgende correspondentie met Peter Baeyens dat hij in mei
1920 enthousiast was over het dichtwerk van Cendrars en in augustus van dat jaar
La fin du monde al enige tijd kende.
De brieven van Van Ostaijen aan Peter Baeyens zijn geheel anders van toon
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dan zijn overige brieven en geven een goede indruk van de wijze waarop deze twee
vrienden met elkaar omgingen. De eerste die bewaard gebleven is, met zijn
belangrijke gegevens over Van Ostaijens visie op ‘de kamp tussen innerlikheid en
uiterlikheid’ en andere opvattingen uit die tijd, begint met een terechtwijzing. Baeyens,
die destijds in de Ambtmanstraat II te Antwerpen woonde, had als adres van
afzending geschreven ‘rue de l'amman’, wat Van Ostaijen even onaanvaardbaar
vond als Fossé du bourg voor de Burchtgracht, die zij dikwijls samen tijdens hun
nachtelijke tochten door het bezette Antwerpen bezocht hadden. Verder schrijft hij
hier voor het eerst over jazz, Cendrars, zijn afkeer van Duitsland, een ongepubliceerd
gedicht uit 1916, het ontstaan van Babel en dat alles op een toon die hier en daar
sterk aan Bezette stad doet denken, met inbegrip van de geciteerde barliedjes.
Aan de door hem gelezen mystici voegt hij in zijn brief nog de naam van de in
Antwerpen overleden Anna Garcia a San Bartolomeo toe.
Voor het eerst ook spreekt hij van zijn plan om naar België terug te keren, hoewel
hij beseft dat hij dan eerst in de gevangenis zal moeten - op dat moment was hij
nog alleen voor de zaak-Mercier tot drie maanden veroordeeld - en vervolgens in
dienst. Naast het feit dat hij Duitsland ‘zo zat’ is, voelt hij zich ook schuldig tegenover
de achtergebleven Antoon Jacob en Herman Vos, die in maart 1920 tot respectievelijk
23
tien en drie jaar gevangenisstraf veroordeeld waren.
23

Vos werd echter in
november 1920 vrijgelaten
en Jacob eind 1923.
III

[Berlin-Halensee 22-5.20 Joachim-Friedrichstr. 110 .]
Mijn beste Peter,
motto: la musique ça vous donne des frissons GASTON
.......et libera nos a ma-ālō.
Ik heb je brief goed ontvangen. Ik heb daar zo veel aan. Het is hier alles zo monotoon
triestig. Een pisseblom kan hier zelfs niet groeien. Ik heb dus veel aan je brief gehad.
Enkel moet ik je, - als voorafgaande, - een opmerking maken. De charme van de
latiniteit: 't akkoord; bespreken wij overigens verder uitvoerig. Dat deze charme zich
in ‘rue de l'amman’ realiseert, kinderachtig. Je veux pas être le dupe de tes lubies.
C'est entendu. Op dit adres antwoord ik dus slechts bij uitzondering. Al zou ik, nog
meer dan jij, onder het afspringen onzer correspondentie lijden. In Antwerpen klinkt
dat vals. Fossé du bourg. Dat heeft geen ras, geen traditie. Moest ik een franse
roman schrijven, zou ik ‘Burggracht’ schrijven. Ter wille van het ras, - deze kultus
die ik van Frankrijk leerde,
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- klinkt Ambtmanstr. beter. Ras bedoel ik hier in de zin van ‘une femme de race’,
niet in de zin van ‘Germ. und Romanische Rasse’. Dat moet ik voor jou wel niet
konstateren, hoop ik. Punt.
Je brief is een evenement. Zeker. Wat denk je dat ik, - halve latiniteit - hier lij? Je
vergroot natuurlik mijn crisismogelikheden. Dat is heel goed. Dat helpt over de
monotonie van ‘Bochie’. Je schrijft: vrees ik zou hier ondergaan. Lekker. Hoe bedoel
je Duits? - Hoor eens: voor elk mens is een verblijf in Duitsland juist zo dat hij
teruggejaagd wordt naar latiniteit of slavendom (of verder Laotse - Boed[d]ha). De
beste remedie tegen enbochiseren is in Deutschl. leven. Dat zou je moeten weten.
Of heb je dan geen nerven? Ik begin te vermoeden dat je ook maar een Pruis bent,
wanneer je zo iets, zo'n brutale psychologie maakt. Pas op. (‘Hou me vast of ik doe
ongelukken.’)
Toen ik je brief had gelezen,... kort dat was een grote ontroering. Maar, luister nu
goed, hier kan je me kennen leren, onbewust lei ik de brief terzijde en zegde: [‘]libera
nos a malo, Domine.’ Ik zelf was verbaasd dat ik dat had gezegd.
De kamp tussen innerlikheid en uiterlikheid is bij je - en Paul Joostens - geweldig
en jullie grijpt naar de extreme kultus. Mooi zo. To be or not to be. Ik heb niks te
zeggen. Deze kamp is even geweldig in mij. Ik heb de uiterlikheid: [‘]Jazz, la Putain,
gigolo's, J'ai cru faire pipi dans mon pantalon, Nini tâche de vin’ nodig. Onder het
gemis aan deze kultuur-manifestatie, onder dit niet zijn van ras, temperament,
traditie, heb ik hier bijna twee jaar geleden. Maar nu het verschil tussen ons:
uiterlikheid heb ik slechts nodig in contrapuntale verhouding tot mijn innerlikheid.
Verstade-wel? Ik heb het slechts nodig zoals Sanctus Antonius niet zonder
‘Tentatio’ te denken is. Louis XIV zei: l'Etat c'est moi. Ik: c'est moi la tentation de St.
Antoine. Daarmee kan je zelf verder induceren: mijn latiniteit en welke soort. - Een
korte nevennota over l'autre France: Barbusse enz., je hebt gelijk, dat is niets. Alles
woordgeplats. Deze pacifistiese literatuur is heel zwak. Overigens geen kunst maar
joernalisme. Maar jij schijnt de echte autre France niet te kennen. (Latiniteit =
Katolicisme). De katolieken, anarcho katolieken van Saint Juste[Just] en Robespierre
tot Suarès, Apollinaire en last not least Blaise CENDRARS. Zie-je Cendrars dat is
iemand. Waarom bewonder ik hem zo? Om de harmonie tussen innerlikheid en
uiterlikheid. Le culte de la femme dat is er en dat is ook al voorbij. Alles is
nominalisties. Leggen wij geen te grote waarde op al deze - toch subjektief-fictieve,
- dingen. Le monde est un objet. On peut aimer un objet. Wat de Fransen hebben
dat is, - zonder uitzondering, - de enorme objektiviteit te midden hunner grootste
extase. Dat is kultuur.
Ik zal in deze brief veel citeren. Dat is gemakkeliker. En ik geloof dat je
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aforismen, zoals ik, - beter verstaat als een geleerde uiteenzetting van these en
antithese. Of moet ik pruisies filosoferen?
In 1916 schreef ik volgende gedicht: (uiterlikheid-innerlikheid)
‘De eerste droeg een boa en had een pervers gelaat
net violet getint door de deemstering der domme straat
zij ging verlangeloos tegenover slaap en dageraad
door d'uren zwaar en laat in haar zwart moiré gewaad.
-De tweede was een blonde meid
haar stap die was een klaar jolijt
zo was haar eeuwge innerlikheid
enkel tijd en uiterlikheid.’

Dit gedicht verscheen niet omdat het door ‘Babel’ (Sienjaal) overwonnen was. In
Babel hebt ge mijne ganse aanschouwing. Een grote lust aan uiterlikheid omdat
uiterlikheid is = het kwaad. Le Mal.
Vergeet niet dat ik katoliek ben. Denk aan het eenvoudige katolieke schema:
vlees = slecht; ziel = goed. Maar goed en kwaad ‘bedingen’ zich in mij mutueel. Een
eenvoudige komplicatie. ‘De verhouding is het [de] maat aller dingen’ zeggen de
Pythagoriërs. In mij harmonie van goed (innerlikheid, het schouwen) en kwaad (de
uiterlike verzoeking). Hier citeer ik nog Léon Bloy: ‘Qui sait, après tout, si la forme
la plus active de l'adoration n'est pas le ‘blasphème’) par amour; qui serait la prière
de l'abandonné.[’] Tot ‘blasphème’, dat is voldoende, de rest kan Bloy op zijn hoed
steken. Of wel deze Duitser die vertelde hij had een Italjaan gekend die elke dag
de madonna in 't [ge]zich[t] spuwde. Ben ik in de gai[î]té, dan spuw ik de madonna
in 't gelaat. (Babel) Je was er overigens bij als [ik] dit mijn beste gedicht uit het Sienj.
heb geschreven. Ik keek voortdurend naar Zazu's buik en benen. Keek omdat ik
het kwaad wou bedrijven.
Zondigen. Hoe spijt dat je niet in mij kunt zien als in een zeer eenvoudig boek.
Ik kan natuurlik met de kultus van de vrouw op zich-zelf niet mee. Maar veel erger.
Ik kan niet mijzelf zijn, niet tot het innerlike geraken, zonder deze uiterlikheid: parfum,
dessous, zijde[n] kousen, bar enz. Uiterlikheid is integrererend [-grerend] deel van
mijn innerlikheid. Ik zeg niet van vandaag op morgen: ik heb herkend dat het innerlike
geen belangstelling waard; nu gaan [ga] ik de kultus der uiterlikheid voeren enz. Ik
heb zulk besluit niet nodig. Jazz is mij nodig gelijk brood en brood sluit niet uit dat
men nog wat anders nodig heeft. Wij zijn het in veel punten eens. Enkel sta ik
natuurlik (voor mij) totaal ‘ablehnend’ tegenover deze direkte kloof tussen uiterlikheid
en innerlikheid.
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Een ding is klaar: men moet aan God zijn of aan de duivel; daartussen is niets. Maar
de duivel is voor mij (was voor Baudelaire, St. Antonius, Wilde) de weg tot God.
Hier citeer ik nog enkele woorden van de extatiese Anna Garcias a San
Bartolomeo: Ik zag mijn ziel zo geschapen als een kleine zijdewormpje, dat door
die, die het opkweekten, vlijtig gespei[ij]sd en zorgvuldig bewaard werd. Als het
echter groot is geworden, begint het met zijn snaveltje een zachte zijde[n] draad te
spinnen en zich ein[een] kleine hut te bouwen, waarbij het zulke zaligheid geniet,
dat het zijn sterven niet merkt tot het van al zijn krachten beroofd in zijne schaal
ingesloten en dood blijft. Nu zong mijn ziel iets dergeliks in zich, want juist met zulk
een zaligheid en stilte gaf zij God de almachtige alles wat zij voor zich had en sloot
zich als de zijdeworm in haar niet-wezen en de kennis van hare nietigheid op met
een zoete liefde, die spint alle tijd in mijn hart, dat niet meer zijn en leven wil, want
sterven is het ware leven der ziel.
Mijn contrapunt kunt ge gemakkelik raden. Barliedje
‘Tout ça ne vaut pas l'amour.’
Prachtig is ook: Quand je suis grise... l'esprit s'en vole près du Seigneur, mon
amant de coeur m'a rendu[e] folle!
De franse cocotte, bon. Maar gans anders als jij. Wat mij aan haar imponeert is
haar vleselike (niet vrezelike) sentimentaliteit. Zij heeft fiziese behoefte aan de amant
de coeur. Parijs heeft de grootste uitvinding van onze tijd gemaakt: de amant de
coeur. Een duitse hoer ‘beschränkt’ zich bij de man die castreert. Zij is
temperamentloos. Haar vagina is een boite à ouvrage en daarmee uit. Een franse
cocotte slaapt met tien verschillende[n] en bedriegt haar minnaar niet. Elle ne jouit
pas.
Dat gevoel van het ondergaan dat jij hebt: een miljoen uitgeven en op de mesthoop
worden geworpen heb ik... niet meer. Ik versta heel goed de erotiese ‘Reiz’ daarvan.
Maar bij mij is het in het tegendeel omgeslagen. Les femmes des autres. Bij jouw[jou]
is de erotiek toch te veel van de exploitatie als kategorie uit gezien. Die domineert
bij je. Van dit standpunt uit heb je weer Parijs gezien. Exploiteren of geexploiteerd
worden.
Sadisme of masochisme. Jij bent altijd: ofwel sadisties ofwel masochisties, wel,
bepaald, gescheiden. Iedereen misschien. Maar niet zo precies als jij. Rusland
imponeert me echter ook. Ik vraag enkel naar temperament. Hoe temperament is
nevenzaak.
‘Le culte de la femme’ heeft de echte Parisien feitelik toch niet zo als de
vreemdeling. Het is hem: quelque chose. Blaise Cendrars schrijft prachtige dingen.
Lees zijn Prose du transsibérien. (waarschijnlik reeds gebeurd.) Nooit heeft iemand
mooier over ‘la femme’ geschreven. En toch welke objektieve superio[ri]teit van
Cendrars.
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‘Du fond de mon coeur des larmes me viennent
Si je pense, Amour, à ma maîtresse
Elle n'est qu'une enfant[,] que je trouvai ainsi
Pâle, immaculée[,] au fond d'un bordel.
-Et cette nuit est pareille à cent mille autres, quand un train file dans la nuit,
- Les comètes tombent, - Et que l'homme et la femme, même jeunes,
s'amusent à faire l'amour.’

- Aan de superio[ri]teit van de fransen heb ik nooit getwijfeld. (Zie Sienjaal: het op
het toppunt staan van Frankrijk). Ik heb niet Pr. officier met monokkel wil[len] worden
...comme quelqu'un à Anvers. Hopelik was dit slechts een jeugdzonde van een
gewild sadisties karakter. Nu nog een gewichtige zaak. Comme j'en ai soupé de
l'allemagne, wil ik terug naar België. En zelf kan het me helemaal niet kloten dat ik
eerst enkele maanden in de doos wordt gestopt en soldaat moet zijn. Een ding: hier
weg. Liever 2 jaar dan een heel leven verloren. Het tweede motief, - verzoek niet
te lachen, - is katoliek: gewetensbezwaren van de vluchteling bij de veroordeling
Jacob-Vos. Deze twee motieven ondersteunen elkaar zeer goed. Duitsland ben ik
zo zat. In het leven moet men niet kleinlich zijn. Altijd met grote cijfers werken. 2
jaar vastzitten of militair allez dan. Beter dat als hier aan de oevers van de Spree
en het Landwehrkanal! Wat ik aanvangen moet in Antw., - ik sta alleen voor mij (kan
overigens thuis wonen) weet ik niet. Nevenzaak. Hoofdzaak: adjöh Berlin du Schöne
Stadt!!!!!
Ik was kapot. Enkel de hoop hier weg te kunnen geeft me nieuw bloed. Et j'suis
content un gosse qui fait l'amour et perd son pucelage.
Wat je over de P.J. [Paul Joostens] schrijft, doet me plezier dat je elkaar hebt
gevonden. Dat de Paul zo innerlik is geweest heb ik nooit erg geloofd. Daarop legde
hij destijds al te veel waarde op: de gazet. De Paul heeft niet gee[ë]volueerd. Hij
heeft enkel de moed gehad te zeggen wat hij was. Mij verkoopt ge natuurlik geen
24
appels voor citroenen. Ik geef je een goeie raad Peter: koop la ‘Muse élégante’ ,
24
als je 't goed vindt.
La muse élégante van
Nog iets (GODEN RAAD IS GOOD WAARD) schrijf jij ook een woord over mijn plan. Paul Joostens heeft
Baeyens niet gekocht. Het
Voor mij is het het enige serieuze sedert twee jaar. Ik adem vrijer omdat ik de
werd op de
moed heb opgebracht het vraagstuk te pozeren en geprobeerd heb het op te
lossen. Misschien is het opgelost. Tenzij mij sterk werd afgeraden terug te komen. Sélectiontentoonstelling
van 24 juli tot 12 augustus
1920 in Antwerpen
geëxposeerd.

't Beste
je Paul
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Een dag na deze brief aan Baeyens beantwoordde Van Ostaijen de uitgever en
redacteur van Ruimte, E. de Bock, die opnieuw contact met hem had gezocht om
zijn medewerking aan dit tijdschrift te verkrijgen.
Inmiddels was op de eerste bijeenkomst van de Ruimtegroep eind 1919 een
tweede gevolgd, die gewijd werd aan de keuze der medewerkers en de selectie van
de reeds binnengekomen bijdragen. Ook hierbij was Stan van Ostaijen weer
aanwezig.
Niet in januari, zoals was aangekondigd, maar eerst in het begin van maart 1920
verscheen het door papierschaarste vertraagde, eerste dubbelnummer. Het bevatte
o.a. een Ter inleiding door Herman Vos, de prozabijdragen Lof van mijn broer door
Marnix Gijsen en Ik, de avend en m'n rode kamer door Albert van Hoogenbemt en
een bespreking van Jean Cocteau's in 1918 verschenen Le coq et l'arlequin, notes
autour de la musique, geschreven door Victor Lacour. De poëtische bijdragen
bestonden uit Terras bij de stroom, Vertwijfeling en Credo van Victor J. Brunclair,
verder drie gedichten uit de kort daarna bij De Sikkel verschenen bundel De
boodschap van Wies Moens - waar Brunclair zich in de redactievergadering fel
tegen verzet had - en ten slotte twee impressionistische gedichten van Antoon
Jacob. Deze laatste bijdragen had De Bock toch opgenomen, ondanks het feit dat
alle anderen hiertegen bezwaar hadden gemaakt en van oordeel waren dat Jacob
zich beter tot artikelen over de Vlaamse Beweging kon beperken. De vijf illustraties
van deze eerste aflevering waren van de hand van Paul Joostens.
De Bock had niet alleen - overeenkomstig Van Ostaijens eigen voorstel - met de
herhaling van zijn uitnodiging om mee te werken gewacht tot deze van het eerste
nummer had kunnen kennis nemen, maar hij kwam pas op zijn vraag terug toen hij
hem ook de tweede en derde aflevering, respectievelijk de nummers 3 en 4-5, kon
opsturen, waarvan de inhoud grotendeels reeds op de genoemde vergadering was
vastgesteld.
De kennismaking viel niet mee. En uit Van Ostaijens spijtige erkenning in zijn
antwoordbrief, dat Oscar Jespers achteraf toch gelijk had gekregen met zijn geringe
25
verwachtingen ten opzichte van Ruimte, blijkt dat Van Passels opmerking over ‘de
gebroeders Jespers, die wel akkoord waren met de expressionistische principes 25Fr. van Passel, Het
tijdschrift Ruimte
van Ruimte maar op dat tijdstip leefden als echte bohémiens en er niets voor
voelden zich erg in te spannen voor een tijdschrift’ zeker niet opgaat voor Oscar (1920-1921) als brandpunt
van humanitair
Jespers, die bovendien sedert zijn huwelijk op 1 april 1916 allerminst als een
expressionisme,
bohémien leefde.
Antwerpen, 1958, blz. 53.
Als Van Ostaijen bij zijn scherpe veroordeling van Brunclair als navolger van
Het sienjaal plotseling de 19de-eeuwse schrijver De Laet ter sprake brengt, doelt
hij daarmee op de Uitgekozen gedichten van Johan Alfried de Laet, die in 1919 bij
De Sikkel verschenen waren.
Ongeveer gelijktijdig met Ruimte, op 15 maart 1920, was het eerste nummer van
het tijdschrift Het Roode Zeil, waar hij over spreekt, verschenen. Het
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stond onder redactie van André de Ridder, Gust en Firmin van Hecke, Arthur H.
Cornette en Karel van de Woestijne, waarvan de eerste drie vroeger redacteur van
De Boomgaard waren geweest. Dit uiterlijk goed verzorgde tijdschrift van de
Boomgaard-groep wilde ‘een brug slaan tussen de Van-Nu-en-Straksers en de
26
na-oorlogse generatie’ , maar miste de aansluitingbij de moderne stromingen en
26
werd reeds na zes nummers op 15 oktober opgeheven. Ook uit de verdere
Jean Weisgerber, De
correspondentie en zijn later essay Eind goed alles goed blijkt dat Van Ostaijen Vlaamse literatuur op
onbegane wegen,
dit blad van zijn literaire peetvaders nauwkeurig volgde. Aan het eind van zijn
Antwerpen, 1956, blz. 119.
brief herhaalt Van Ostaijen zijn mededeling van een dag eerder aan Baeyens,
dat hij naar België terug wil en voegt er zelfs aan toe, ondanks ‘Mercier en soldaterij’,
zijn pas al te hebben aangevraagd.

III

[Berlin-Halensee 23-5.20 Joachim-Friedrichstr. 10 .]
Waarde de Bock,
Mijn hartelike dank voor brief en Ruimte-nummers. Nummer 1 kende ik reeds.
Floris Jespers had het mij opgestuurd.
Uw brief werkt op mijn sentimentaliteit. Ik zeg niet dat dit uw bedoeling is. Ik
konstateer enkel het feit. B.v.: Ruimte is geen winstgevende zaak. Is het dan niet
brutaal van mij zo kategories te zijn. En zo kom ik tot een slappe konkluzie: och we
zullen maar meewerken. - Als gij daarmee tevreden zijt, mij goed. Ik zeg u dit: - m.i.
is het verkeerd zich zware verliezen voor Ruimte te getroosten. Gij schrijft: gij zijt
een slechte vrager; nu ik ben een slecht weigeraar. Ik weiger niet, - uit timiditeit.
Daaruit kunt ge zelf over mijn enthoesiasme bij deze medewerking oordelen.
Neen, het spijt me zeer, maar enthoesiast ben ik niet. En noteer wel dat ik rekening
hou met het mogelike in Vlaanderen en b.v. het mogelike in Parijs. Doch zelfs dan.
Ik geloof niet dat ik op een zo net-precies standpunt sta als Oscar Jespers staat. Ik
heb het verschijnen van Ruimte verlangend tegemoet gezien... Geheime hoop: 't
zal wel beter zijn als O. Jespers vermoedt. Eilacie. De man had gelijk.
Klare wijn. Ik begrijp niet hoe ge die gedichten van Victor J.J.B.B. Brunclair ‘au
serieux’ kunt nemen. Heel eenvoudig: dat begrijp ik niet. Natuurlik is dit zeer
27
ondankbaar van mij. Baekelmans zou 't anders doen. Het gemeen naäpen van
het ‘terras aan de stroom’ is een uitstekend braakmiddel. Ik weet heel goed: een 27Waarschijnlijk doelt hij
tijdschrift kan slechts heel moeilik hetzelfde niveau houden. Maar ten minste zou hier op zijn vroegere
stadhuis-collega Willem
op een zeker minimum van distinctie, van qualité moeten worden gewaakt. De
Laet is misschien niet een zeer groot dichter. Doch hoeft men zich niet te schamen Bakelmans, die Music-hall
had geparodieerd.
deze gedichten uit
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te geven, te lezen of te bespreken. Zij hebben qualiteit. Wat ik zeg van Brunclair:
volledige qualiteitloosheid. Absoluut zonder nerven. Gummiexcentriciteit.
Intellectualisme. Och kom.. reeds te veel daarover.
Natuurlik: duizendmaal liever naast K.v.d. Woestijne, Gust v. Hecke e.a. in het
‘Rode Zeil’; als naast Brunclair. Ik vrees de identificering of de rubricering. Onder
éen hoed als vl. expressionisten of als mannen van Ruimte. Verder weet ik niet
waarom ik publiceren zou. Brunclair is toch een uitstekend Sienjaal-surrogaat.
Wies Moens is zwak, heeft niet dit kleinburgerlik-gemene van Br. - Ant. Jacob: te
betreuren dat-ie gedichten schrijft. Een taalkundige houdt poëzie natuurlik immer
voor taalakrobatie. Het is als dusdanig heel sterk; verdomme, zegt men. Maar daarop
nog geen poëzie. Het best: Gijsen en van Ho[o]ge[n]bemt. Kritiek over Cocteau is
mij feitelik het liefst.
Medewerken, mijn God, waarom niet? - Mijn gedichten wil ik in ieder geval enkel
in bundel publiceren. De datum daarop dat is een bewijs.
Ondertussen kan men nog wat voortploeteren op ‘menselikheid’ enzovoort.
Natuurlik hebben mijn gedichten van tans niet meer veel met Sienjaal te doen. Dat
is klaar. En daarom geef ik ze ongaarne uit.
In uw brief staat een onnauwkeurigheid. Ik zou hebben geweigerd omdat de
M[eyere]. een rom. in de Sikkel had uitgegeven. Ik schreef toch duidelik dat ik het
ook met het program niet eens was, dat ik kartel maakte met Jespers en dat ik de
toegevendheid tegenover impressionisme voorlopig verkeerd vond.
Ik ben Duitsch[Duits]land zat. Heb mijn pas aangevraagd naar België terug. Ik
ben bereid Mercier en soldaterij op mij te nemen. Overigens niet juist: Jac[ob]-Vos
worden veroordeeld; en ik... nu dit laatste is sentimentaliteit.
Maar daarom niet minder existent. Ik wil dus terug. Ook jouw oordeel daarover
verwacht ik. Met beste groeten
je
Paul v. Ostaijen

10. Tweede bezoek aan Seeshaupt, zomer 1920
Omstreeks half juni 1920 ging Van Ostaijen met Emmeke voor de tweede maal naar
Seeshaupt om de zomervakantie bij Stuckenberg en Campendonk door te brengen.
Eén van deze dagen maakten zij met Heinrich en Adda Campendonk een tocht
naar het zuiden en beklommen daarbij de Benediktenwand. Aan de oostzijde van
deze steile berg moest men zich ongeveer 15 tot 20 meter omhoogtrekken, zich
vasthoudend aan een kabel om niet in de diepte te vallen. Van Ostaijen raakte door
hoogtevrees bevangen, klemde

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

299

Heinrich Campendonk in Seeshaupt.
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zich vast aan de rotsen en bereikte slechts met de grootste moeite en geholpen
door zijn begeleiders de top. Eenmaal boven genoot hij van het uitzicht, maar ook
van het feit dat hij toch deze tocht volbracht had. Tegenover Campendonk verklaarde
hij dat het een uitzonderlijke beleving voor hem was geweest, waar hij hem dankbaar
voor was. Na deze bergtocht gingen zij naar Benediktbeuern, waar de weduwe van
1
Franz Marc woonde, die hem schilderijen van haar man liet zien.
1
Tijdens zijn verblijf in Seeshaupt schreef hij tenminste een viertal gedichten.
Mededelingen van
Campendonk en Emmeke.
Op 19 juni maakte hij Land avond en op 9 juli Land rust, welke twee gedichten
hij in zijn handschriftbundel onder de titel Twee landelike gedichten voor Heinrich
Campendonk zou opnemen. Deze eerste ‘landelijke’ gedichten hebben de hem
eigen thematiek van het ‘ontworden’ der dorpsbeelden in het maanlicht, in het eerste,
en de groeiende eenheid door de concentratie van alle verhoudingen op het
kernbeeld van het stram staande huis tegen de gespannen lijn der bergen, in het
tweede gedicht. Maar zij tonen tegelijkertijd een grote verwantschap met de landelijke
schilderijen van Campendonk uit die tijd, die eveneens vanuit een
2
aprioristisch-expressionistische visie op dit landschap zijn opgebouwd.
Tussen beide gedichten schreef hij op 20 juni zijn eerste grotesken in dichtvorm, 2Vergelijk VW IV, blz. 307.
Malheur en Leven. Met deze groteske gedichten, die hij aanvankelijk ‘kritiese
3
gedichten’ noemde , doorbrak hij a.h.w. het eigen absolutisme in zijn theoretische
3
poëzieopvattingen en bracht een relativerend element in zijn werk, tot behoud
Zie VW II, blz. 261.
van een zekere souplesse, zonder dat de essentie van zijn opvattingen hierdoor
werd aangetast. Dit ontnuchteringsprocédé speelde ook een belangrijke rol in het
dadaïsme, waar Van Ostaijen zich juist pas in deze tijd op verscheidene punten bij
aansloot, al kende hij deze stroming reeds geruime tijd. Zowel de karikatuur van de
privaatdocent K., die zijn statussymbool, de hoge hoed, in de afgrond achterna valt
en in de eerste versie nog voluit ‘de heer Knulleke privaatdocent in de nieuwe
4
filologie’ genoemd wordt, als de karikatuur van de zelfvoldane, sociaalvoelende
4
5
VW II, blz. 261. De naam
Mevr. Dr. jur. behoren ‘zu einer Art satirischem Überrealismus’ die een typerende
‘Knulleke’
wordt ook door
uitingsvorm van het Berlijnse dadaïsme is geweest. In Malheur is bovendien nog
Paul
Scheerbart
gebruikt
een dosis zelfspot, over zijn eigen ‘alpentragedie’, verwerkt.
in
het
verhaal
Zu
Hause!
Nadat Emmeke, zowel door gebrek aan vrije dagen als aan geld, reeds eerder
uit Immer mutig!, deel 2,
uit Seeshaupt was vertrokken, reisde Van Ostaijen omstreeks 10 juli over
Minden, 1902, blz.
München en Weimar - waar hij Muche bezocht - terug naar Berlijn.
212-213.
Eerst bij zijn terugkomst vond hij het antwoord op zijn brief van de 23ste mei
5
Hans Richter, Dada aan De Bock, die in deze tijd èn met zijn uitgeverij De Sikkel - die zopas verhuisd Kunst und Antikunst, Köln,
was van de Schoonbekestraat 147 naar de Karel Oomsstraat 51 - èn met Ruimte 1964, blz. 121.
- waar hij hoofdzakelijk alleen de bijdragen voor verzamelde en de nummers van
samenstelde - bijzonder druk was en mede daardoor zo lang met zijn antwoord
gewacht had. Hierbij kan echter ook een zekere
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ergernis over Van Ostaijens geringe dunk van Ruimte een rol hebben gespeeld.
Uitvoerig gaat hij in op de mogelijkheden voor Van Ostaijen om naar België terug
te keren en hij blijkt zelfs via Marnix Gijsen de hulp van de ‘Florentijn’ Karel van de
Woestijne te hebben ingeroepen, maar in zijn verdere mededelingen over Ruimte
laat hij Van Ostaijens bezwaren onbesproken en herhaalt zijn uitnodiging tot
meewerken daarbij niet. Wèl trekt hij indirect Floris Jespers tegenover diens vriend
bij zijn tijdschrift, door ‘enigszins in verband met Ruimte’ te melden dat deze samen
met Joostens op de driejaarlijkse tentoonstelling te Brussel vertegenwoordigd is.

[Antwerpen, 10 Julie 1920.]
Waarde van Ostaijen,
Eerst uw terugkomst: Daar is moeilik raad in te geven. Zeker zou 't prettig zijn
voor ons, als ge terug te Antwerpen waart, maar uzelf zou 't kunnen tegenvallen.
Er is zo weinig geestelike belangstelling en nog minder geestelike orde. Denkt ge
nogal spoedig middelen van bestaan te vinden? In de journalistiek valt geen brood
te verdienen. In de handel? Durft ge dat aan? Daar betalen ze tamelik goed (voor
een gewoon correspondent ± 500 fr.) maar betrekkingen komen niet veel meer open
(door uw broer zoudt ge er allicht wel een vinden).
A. Goris (Marnix Gijsen), die van de Woestijne gaan interviewen is, heeft hem
terloops gevraagd wat hij er over dacht, over 't eventuële gevaar natuurlik. De
Florentijn meende dat men u even goed zou gerust laten als Timmermans. Desnoods
zou hij een handje kunnen helpen, meen ik. Hij heeft Music-hall eens ‘in een groot
gezelschap’ met vuur verdedigd en heeft veel respekt voor u. Hij beweert ook dat
hij de tijdskrisis voelt en dat hij evolueert.
Over Ruimte zullen we liever eens praten, dan er over te blijven schrijven. Een
ding is zeker: Dat ik er goed heb aangedaan, het ding aan te pakken. Of dat goede
opweegt tegen het werk en de kosten, is een andere kwestie.
Tot nog toe ligt het zwaartepunt van R. in de zogenaamde
Aantekeningen, en die zijn goed. Als er daarnaast in elk nummer een gedicht van
u of een stuk proza van Gijsen of zoo[zo] (en zelfs nu en dan van minder gehalte)
in afgedrukt werd, was zijn bestaan mijns dunkens gerechtvaardigd.
De drukkersloonen [lonen] slaan van maand tot maand op en weldra zal het niet
meer mogelik zijn, tijdschriften uit te geven. Ook om andere redenen lijkt de enig
mogelike vorm van uiting tegenwoordig: journalistiek, dageliks reageren op het
leven, áls... we een krant konden vinden waar we dat konden doen.
En dan nu en dan iets goeds uitgeven, als 't mogelik is.
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Ge spreekt van verzen publiceren in een bundel.
Ik hoef u niet te zeggen dat ik dat gaarne op me zou nemen.
Enigszins in verband met Ruimte: Joostens en Fl. Jespers hebben elk in de
driejaarlikse een stuk hangen: baltoilet en groene spiegel...
Dat Jacob en Vos ‘zitten’ heeft voor u niet het minste belang. 't Enige wat men u
zou kunnen vragen is of ge óok werkt.
Neem het me niet kwalik dat ik zo'n gehakt stroo [stro] schrijf. Ik ben wat
geënerveerd en heb het briefschrijven verleerd.
Met beste groeten en het gevoel, dat de negen tienden van wat we te zeggen
hebben ongezegd blijven,
dw. Eug. De Bock
Karel Oomsstraat 51
(over de Minerva, als ge 't weet)
Op 14 juli schreef Van Ostaijen een dankbrief aan het echtpaar Campendonk. Hieruit
blijkt dat Emmeke een reis naar België ging maken, waar ze naar negerplastieken
voor Campendonk zou uitzien en waarschijnlijk ook terrein zou verkennen met het
oog op Van Ostaijens repatriëringsplannen. Met welke Belgische kennis Van Ostaijen
over negerplastieken gesproken had, is onbekend.
Evenals na zijn verblijf in Seeshaupt van het voorafgaande jaar, kreeg hij ook
ditmaal bij zijn terugkomst huisvestingsmoeilijkheden. Deze keer lukte het Van
Ostaijen echter niet iets anders te vinden, want tot zijn terugkeer naar België in 1921
is hij in die ene, hun overgebleven, kamer blijven wonen. Stuckenberg wilde in deze
tijd uit Seeshaupt weg, maar had er de middelen niet voor. Op 5 augustus 1920
6
schreef hij aan Walter Dexel : ‘Bei mir geht es gesundheitlich gut, wirtschaftlich so
6
miserabel wie möglich.’ En: ‘Ich komme von Seeshaupt nicht fort und das ist
Zie de brief van Walter
mein Unglück. In Seeshaupt muss man Schafe und Kühe malen. Der Käufer will Dexel aan Dr. Keiser in de
catalogus Fritz
Alpenduft mitnehmen. Sonst ist nichts zu machen.’
Stuckenberg 1881-1944,
Oldenburg, 1961,
ongepagineerd.
III

[Berlin-Halensee 14-7.20 Joachim-Friedrichstr. 10 ]
Mein lieber Heinrich Campendonk und liebe Adda,
Ich bin gut in Berlin eingetroffen. Emmeke war gar nicht böse: ich wäre zu lang
weggeblieben. Kommt man von München, Jena, Weimar, so ist Berlin eigentlich
eine sehr angenehme Überraschung. (In München habe ich noch Katki's berühmten
Simplicissimus besucht, ein schönes Lokal.)
Mir ist doch der Potsdamer Platz lieber als Am Stachus. Es scheint mir wenigstens
jetzt so.
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Emmeke hat ihren Pass für Belgien bekommen. Jetzt muss sie noch zum
Polizeipräsidium.
Es war jemand aus Belgien hier. Über Negerplastiken gesprochen. In Belgien ist
man auch nicht mehr so dumm. Hauptsächlich: die Amerikaner kaufen alles Mögliche
an exotische[r] Kunst auf. Nun abwarten; vielleicht findet E doch was.
Wa[h]rscheinlich fährt sie am 20.
In Berlin unangenehme Überraschung: Wohnung Kalamilität [Kalamität]. (Dies
scheint überhaupt etwa als Folge durch Seeshaupt-Aufenthalt-Ursache bedingt zu
sein.) Diesmal jedoch hatten wir nicht gekündigt. Von unse[ren] 2 Zimmern müssen
wir eins (das kleinste abgeben) [)abgeben] und für das bleibende so viel zahlen als
für die 2 zusammen. Eín Zimmer ist auf die Dauer unmöglich. Folglich[,] statt zu
arbeiten, will ich lieber Wohnungen suchen. - Neumann ist momentan verreist.
Stuckenberg wu[ü]rde in diesem (meinem) Wohnung[s]fall nochmal[s] sein Pech
feststellen. Aber dies ist auch nicht sehr beruhigend. Wir halten die Wohnung, bis
wir etwas anderes gefunden haben. Vielleicht in Düsseldorf. Ich muss Adda von
Emmeke herzlichst danken dass sie so gut für mich gesorgt und meine Sitten
überwacht hat. Aber hauptsächlich tausendmal für das Erste.
Seien Sie beiden [beide] von E und mir nochmals für Ihre so freundliche Aufnahme,
für alles Schöne und Gute das wir bei Ihnen genossen, für die schöne (und
zweifelsohne wertvolle) Begleitung zur Benediktenwand nicht zuletzt, herzlichst
bedankt.
Mit schönen Grüssen für Niestlé's.
Mit Küssen für His und Teta. (Noch immer nervös?)
- Und mit den herzlichsten, besten, schönsten Grüssen für Sie beiden[beide] von
Emmeke und mir,
in inniger Freundschaft
Ihr Paul v. Ostaijen
Op de dag van Emmeke's vertrek schreef Van Ostaijen de Bulla voor Paul Joostens
als reactie op de berichten dat deze zich spottend over de gebroeders Jespers, het
kubisme en het flamingantisme zou hebben uitgelaten. Ook hieruit spreekt weer het
reeds gesignaleerde ironisch relativeren van zijn eigen absolutistische theorieën en
van zijn eigen positie als aanvoerder in ballingschap van de Antwerpse kunstenaars,
7
die ‘nooit in de gelederen der Tucht marcheeren’. Bovendien was dit wel degelijk
7
ook een poging om met humor de spanningen, vooral tussen Paul Joostens en
Paul Joostens in Paul
Floris Jespers, te verminderen en zo de vrienden bijeen te houden. Hij dateerde van Ostayen herdacht,
Vlaamsche Arbeid, deel
zijn Bulla ‘in het jaar 618’, waarmee hij als paus van de heilige kubistische en
flamingantische kerk de jaartelling bij de Guldensporenslag van 1302 liet beginnen. 23, nr. 3-4, Brussel, 1928,
blz. 168.
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Hij voegde er aan toe ‘in het 3de jaar van ons Pontificaat’, doelend op het feit dat
hij in 1917 met zijn artikelen in De Goedendag voor het eerst als woordvoerder van
de kleine Antwerpse kunstenaarsgroep was opgetreden.
Excommunicatie van het voorheen op het gebied ANTWERPEN tot onze H. Apostoliese
Kerk gehorende lid, genoemd Paulus Joostens
BULLA

Daar wij wensen met heet verlangen, zoals onze zorgen het verlangen, dat het
kubisties Geloof bloeie en gedije, bizonder in deze oorden van ongeloof en
zedeloosheid, daar wij willen dat de kubistiese KERK steeds breder make hare
grenzen, zo
verklaren wij
uit vrij besluit en opnieuw het volgende, waardoor in vervulling gaat
Onze vrome Wens en Gelofte, dat daardoor worden uitgeroeid alle ketterijen en
overblijfsels van het vroegere heidense impressionistiese geloof § 1 Tot Onze
ongeëvenaarde smart is het Ons jongst ten gehore gekomen dat op het gebied van
het voormalige landgraafschap Antwerpen, tans provincie Antwerpen in de staat
België, het lid van onze H. KUBISTIESE en FLAMINGANTIESE KERK, PAULUS JOOSTENS,
uitoefen[en]de het naar de grote voorbeelden van de H. LUCAS heilig beroep van
schilder, door
Geschriften en Gezegden
heeft verstoten tegen de enig ware leer en de enige ware dogmen, die zijn deze
van onze H. Kerk, éen, kubisties en flaminganties; daar deze man uit het volk van
onze H. Kerk, zich vooreerst zelve tot een dwaalleer heeft bekend en daarna onder
de aan onze herderlike zorgen toevertrouwde volken heeft beproefd te zaaien het
duivelse zaad van deze dwaalleer;
daar hij deze lieden en volken heeft trachten te winnen door het verbreiden van
ontuchtige liederen, ketterse geschriften, bijgelovige toverspreuken en door de
aartsduivel BEL-ZE-BUTH ingegeven bezweringen,
daar hij in het openbaar, zegge op openbare plaatsen, in koffij- en ontuchthuizen
de spot heeft gedreven met ons H. FLAMINGANTIES GELOOF, en zijne gewijde symbolen,
als daar zijn DE LEEUW en DE BLAUWVOET heeft beschimpt en door de modder
gesleurd; en deze spotternij heeft herhaald in brieven en geschriften;
daar hij, zoals ons tans is bekend, de oorsprong en de schuld is dat ons h. kubisties
Geloof door den volke met de spotnaam ‘in kubekes’ wordt aangeduid;
ten slotte, daar hij in het geheim en in het openbaar heeft beschimpt en
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Tekening van Paul Joostens, 1920, aansluitend bij Van Ostaijens ‘Bulla’.
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bespot de prelaten van onze H. KERK, FLORIS JESPERS en OSCAR JESPERS, en deze
ketterse en ontuchtige spotternijen ook in geschriften heeft herhaald, bepalen wij
derhalve, tot ons diep leedwezen en overgrote smart, doch in blijdschap de H.
KUBISTIESE KERK te dienen, dat wordt uitgestoten
PAULUS JOOSTENS

uit de gemeenschap van
ONZE H. KERK, een, kubisties en flaminganties;
wij leggen hiermede onze prelaten, Oscar Jespers en Floris Jespers, alsmede
alle priesters onzer H. KERK en alle ieveraars voor ons zaligmakend kubisties Geloof,
nadrukkelik op het hart en het geweten, sterker en met meer geloofsijver de enig
ware leer en de enig ware dogmen van onze H. Kubistiese en flam. Kerk te prediken
en te verbreiden, en alles te doen wat daartoe nuttig en ervordelik is.
Het hierboven gestelde zullen niet weerspreken vroegere tegen[ge]stelde
bepalingen onzer KERK
Gegeven te Halensee, in het jaar 618, d.i. in het 3e jaar van ons
Pontificaat, op 20 Juli
PAULUS I

In 1919 was in Antwerpen de guldensporenviering - de eerste na de oorlog en tijdens
het hoogtepunt van de repressie - een grootse demonstratie van vlaamsgezinden
geworden. Het jaar daarop verbood de liberale, fransgezinde, plaatsvervangende
burgemeester L. Strauss iedere demonstratie op de 11de juli. Toen er ondanks dit
verbod toch werd gedemonstreerd, viel er op de Grote Markt een schot van de politie
dat de oud-redacteur van De Goedendag, Herman van den Reeck, dodelijk trof.
Zijn begrafenis groeide uit tot een indrukwekkende flamingantische betoging. Op
zijn dood schreven verschillende jongeren, zoals Marnix Gijsen, Wies Moens en
Gaston Burssens, een gedicht en op 22 juli schreef ook Van Ostaijen zijn In
memoriam Herman van den Reeck. Enkele maanden later werd dit gedicht in nummer
8-9 van Ruimte opgenomen, tegelijk met de Tijdzang voor Herman van den Reeck
van Marnix Gijsen. Bij deze eerste publikatie van een gedicht uit zijn Berlijnse
8
periode kwam Van Ostaijens poëtische ontwikkeling der laatste twee jaar - juist
8
naast de humanitair-expressionistische Tijdzang van Marnix Gijsen - duidelijk
Hierbij is de publikatie
naar voren. In tegenstelling tot de Tijdzang bevat In memoriam alleen in de titel van zijn Gedicht in De
Toorts van 5 april 1919
een directe verwijzing naar de dramatische gebeurtenis, maar verder is de
buiten beschouwing
subjectieve reactie hierop geheel geobjectiveerd en verwerkt tot een daaraan
gelaten, daar dit werk nog
9
adequaat gedicht. Of, zoals H. Hunnekens het formuleert: ‘het vers bestaat uit
geheel bij Het sienjaal
het na elkaar stellen van een aantal verwante vastaansluit.
9

H. Hunnekens, De
verstechniek van Paul van
Ostayen, Roeping, jg. 28,
nr. 10, Tilburg, december
1952, blz. 512.
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stellingen, zonder enige conclusie, maar wier herhaling de bevestiging van een triest
berusten moet oproepen.’ Inderdaad, een berusten in de ondergang van het
idealisme, maar ook de vaststelling van het ‘onblusbare licht’ daarvan.
Ook in dit kubistisch gedicht ontbreken vrijwel alle verbindingswoorden en worden
de relaties tussen de overwegend concrete kernwoorden - voornamelijk zelfstandige
naamwoorden en werkwoorden - door andere verbindende elementen vervangen,
zoals o.a. de grammaticale structuur (b.v. door intransitiva van objecten te voorzien),
10
de herhaling, de ritmische opbouw en de typografie. Het effect van deze
ongebruikelijke structuur is een toeneming van de concentratie op het essentiële, 10Zie hierover eveneens
Hunnekens, De
zoals dit ook in de kubistische plastiek het geval is.
In deze zelfde maand, de dagtekening is onbekend, schreef Van Ostaijen ook verstechniek van Paul van
zijn Nachtelike optocht, dat even doet denken aan het dadaïstische Lautgedicht, Ostayen, blz. 512.
maar hier toch op een essentieel punt van afwijkt, doordat het uitsluitend het
bestaande woord als klankeenheid en betekenisdrager hanteert. Met zijn
klankwerkingen, zijn sterke ritmiek, zijn herhalingen, omkeringen en aanvullingen,
is dit gedicht het best als ‘woordjazz’ te karakteriseren, een term die Van Ostaijen
zelf in de titel van een ander gedicht gebruikt, nl. Woord-jazz op Russies gegeven.
Voor Nachtelike optocht geldt zeker in hoge mate wat Hunnekens in het algemeen
constateert: ‘Zo is Van Ostayen's poëzie in de eerste plaats een poëzie voor het
gehoor, een muzikale poëzie als men wil, maar dan moet dit begrip streng
gescheiden worden van het melodieuse dat men er gewoonlijk onder verstaat.’
Twee dagen na In memoriam Herman van den Reeck, op 24 juli, ontstond een
Gedicht, dat hij op het handschrift aanduidde als Kritiese gedichten 3, hiermee
aansluitend bij de ‘kritiese gedichten’ die hij in Seeshaupt had geschreven, Malheur
en Leven. Dit derde gedicht in de reeks heeft echter niets van het anecdotische der
voorafgaande, maar geeft een ironisch beeld van de minnaar-dichter zelf, die er
voor bedankt ‘kommies voyageur in idealen’ te zijn en, na vroeger van eenheid te
hebben gesproken, nu ‘aan het cijfer grote nul’ moet denken. Dit nihilisme, merkt
hij op, ‘zal wel een nieuw idealisme à l'envers van me zijn’, een zelfde idealisme als
vele figuren in zijn grotesken bezielt.
Behalve dit Gedicht is er nog een Derde groteske met een moeilijk te lezen datering
(8-20?) in handschrift bewaard gebleven, wat er op zou kunnen wijzen dat hij het
eerste geen geslaagd vervolg op zijn groteske gedichten vond en het door een
ander heeft vervangen. Deze Derde groteske is evenmin anecdotisch, maar heeft
ook niet het direct persoonlijke van Gedicht. Het groteske effekt hierin wordt bereikt
door de wijze waarop het ‘serieuze’ beginthema - hetzelfde als uit het begin van
Prière impromptue 3 - herleid en gerelativeerd wordt tot een kaartspel zonder einde.
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Op de dag dat Van Ostaijen zijn derde ‘kritiese’ Gedicht schreef, had hij in het Café
des Westens een ontmoeting met Muche, die in gezelschap was van de schilder
Paul Citroen. Citroen was in deze tijd dat het Berlijnse dadaïsme zijn hoogtepunt
beleefde met de opening op 5 juni van de ‘Erste Internationale Dada-Messe’, uit
Amsterdam overgekomen. In de korte tijd later verschenen Dada Almanach werd
een met ‘Citroen-Dada’ ondertekende brief aan Huelsenbeck opgenomen onder de
titel Eine Stimme aus Holland en een foto van hem met het onderschrift ‘Paul Citroen
11
(Amsterdam), der zusammen mit Jan Blomfield die Dada-Centrale in Holland leitet’.
11
Op deze ‘erkende’ dadaïst maakte Van Ostaijen een onaangename indruk.
Dada Almanach, Berlin,
1920, blz. 102-105. Erwin
Citroen vond hem cynisch en arrogant en meende dat hij, hoewel hij zich
dadaïstisch voordeed, door de andere dadaïsten als een veracht meeloper werd Blumenfeld, die in Berlijn
bij Paul Citroen in de klas
beschouwd. Ook herinnert deze schilder zich dat Van Ostaijen toen over zijn
gezeten had, werkte
plannen sprak een kunsthandel op te richten. In zijn dagboek vermeldde hij
destijds in Amsterdam en
slechts: ‘24.VII.1920, Berlin. Muche von der Bahn geholt. Mit ihm im Alten Café
noemde zich - ook toen hij
des Westens. Dort Ostaijen, Mehring.’
later als fotograaf naar
Drie dagen later ontmoetten zij elkaar weer. Niet wetend dat Van Ostaijen
Amerika vertrok sportverslaggever was geweest en bokswedstrijden had verslagen, noteerde
Blomfield.
Citroen over deze dag, die met een bezoek aan de schamele kermis van de
‘Rummelplatz’ eindigde: ‘27.VII. Mit Muche in der Nervenklinik. Im Sturm. Allein
Mittag. Mit Muche u Ostaijen nach Lichterfelde [Berlijnse voorstad]. Mit Muche bei
Tata [Tante van Citroen]. Mit Papa Abendbrot. Mit Muche u Ostaijen zum Boxen
auf dem Rummelplatz. (Ostaijen spielt sich als Kenner des Boxsports auf).’
Diezelfde dag dat Van Ostaijen twee keer met Muche en Citroen optrok, begon
hij te schrijven aan het gedicht Bedreigde stad, waarna binnen enkele maanden
ook de overige gedichten ontstonden die tezamen de bundel Bezette stad zouden
gaan vormen.

11. ‘Bezette stad’ en het dadaïsme
Van Ostaijen beschouwde zijn dichtwerk Bezette stad als één geheel, zoals uit de
tweede der bewaard gebleven brieven aan Peter Baeyens blijkt, toen dit werk nog
niet zijn definitieve titel gekregen had: ‘Mijn gedicht ‘de obus in de stad’ schiet goed
op. Af zijn 1/opdracht Peter B. (10 blz.), 2/bedreigde stad (10 blz.), eenzame stad
(2), Zeppelin Londen (1), en ik werk nu aan holle haven waarvan reeds 6 blz. af.’
Dit geheel, ‘mijn gedicht’, zou dus uit verschillende onderdelen worden opgebouwd,
die elk een bepaald facet van zijn herinneringen aan de Antwerpse oorlogstijd in
een momentopname zouden weergeven. Evenals ook deze gedichten uit geïsoleerde
woorden en woordgroepen werden samengesteld, werd de geschiedenis der
bezettingsja-
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ren in geïsoleerde momenten gegeven en de ontwikkeling daarin voornamelijk door
de opeenvolging van deze momenten gesuggereerd, zodat voor Bezette stad
1
hetzelfde geldt wat Hunnekens reeds bij De feesten van angst en pijn en nog sterker
in zijn later werk constateerde: ‘Inderdaad kent de poëzie van Paul van Ostayen 1H. Hunnekens, De
verstechniek van Paul van
in het Eerste Boek van Schmoll slechts momenten, het vastleggen van
momentane, vluchtige zielstoestanden, zonder ontwikkeling, zonder verleden of Ostayen, Roeping, jg. 28,
nr. 10, Tilburg, december
toekomst. Ook daarin blijft deze poëzie het principe der isolering trouw.’
Verder bepaalde Van Ostaijen zich bij het oproepen van de sfeer, de emoties, 1952, blz. 513.
de angsten en verlangens haast uitsluitend tot de uiterlijke, objectief waarneembare
kentekenen daarvan: het aanzicht van de stad, van de lege haven, van de
zegevierende en overwonnen legers, van het ontredderde en zich weer herstellende
leven van alledag en vooral ook van het nachtleven. In dit gebruik van concrete
beelden spreekt duidelijk de verwantschap met het dadaïsme, die in Bezette stad
en zijn filmscenario De bankroet-jazz het meest tot uiting komt. Deze opbouw doet
immers sterk denken aan de kunstvorm bij uitstek van het Berlijnse dadaïsme, de
fotomontage. En evenals de fotomontage werkt met uit hun verband geknipte en in
een nieuw verband geplakte, bestaande afbeeldingen, maakt Van Ostaijen vooral
in Bezette stad gebruik van reeds bestaande teksten, zoals fragmenten van straaten cabaretliedjes, reclameteksten, filmtitels, opschriften op uithangborden, etiketten,
affiches e.d. Op sommige bladzijden van Bezette stad benadert hij hiermee wat
tegenwoordig met ‘concrete poëzie’ wordt aangeduid.
Een tweede aansluiting bij het Berlijnse dadaïsme is de typografische vormgeving
van Bezette stad. Hoewel het experimenteren met de typografie geen uitvinding
van de dadaïsten genoemd kan worden, zoals de fotomontage, werd het door hen
echter wel zeer veelvuldig bedreven en was het bij hen ook, evenals daarvoor bij
de futuristen, kenmerkend voor een hele groepering. Bovendien geschiedde dit vooral door de dadaïsten te Berlijn - op een wijze die veel overeenkomst vertoont
met de typografie van Bezette stad. Want er zijn in hoofdzaak twee richtingen in
deze typografische experimenten te onderscheiden. Enerzijds de illustratieve
2
typografie, de oudste vorm , die regels, woorden of letters zo groepeert dat daardoor
een grafisch beeld wordt gegeven van het in het gedicht beschreven object, zoals 2Ernst Robert Curtius,
Europaïsche Literatur und
b.v. het gedicht La cravatte et la montre uit Apollinaires Calligrammes, dat ook
lateinisches Mittelalter,
in de vorm van een das en een horloge is afgedrukt. Deze typografie geeft dus
naast de tekst bovendien een object weer door middel van de opmaak. Anderzijds siebente Auflage, Bern
und München, 1969, blz.
de typografie die in dienst staat van de tekst en dus uitsluitend een rol speelt
288.
binnen en niet naast het gedicht. Met typografische, dikwijls genuanceerder
middelen wordt hierdoor de functie van de leestekens overgenomen of aangevuld.
Ook kan het de klankwerking van het gedicht nauwkeuriger registreren, zoals bij de
abstracte ‘Lautgedichte’ van Raoul Hausmann het ge-
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3

val is.
Van deze tweede richting was Stéphane Mallarmé met Un coup de dés jamais 3Zie blz. 195.
n'abolira le hasard de belangrijkste en meest principiële voorganger. Over dit
4
gedicht uit het meinummer 1897 van het Parijse tijdschrift Cosmopolis , dat
4
waarschijnlijk diepe indruk op de 17-jarige lyceumleerling in Nice, Guillaume
Het verscheen in 1914
5
voor
het eerst in boekvorm
Apollinaire, gemaakt heeft, schreef Cecily Mackworth : ‘In Un Coup de Dés jamais
bij
de
Nouvelle Revue
n'abolira le Hasard, the lay-out became, for the first time, an integral part of the
Française.
poem itself’. Maar ook de meer op het spectaculaire effect gerichte F.T. Marinetti 5
Cecily Mackworth,
sloot zich èn met zijn manifesten èn met zijn eigen poëzie ten dele bij deze richting
Guillaume Apollinaire and
aan. De manifesten van deze futurist, zoals het Manifesto tecnico della letteratura
the cubist life, London,
futurista van 11 mei 1912 en de verdere uitwerking daarvan in zijn Supplemento 1961, blz. 16.
al manifesto tecnico della letteratura futurista van 11 augustus 1912 en
L'immaginazione senza fili e le parole in libertà van 11 mei 1913, hebben zowel op
de kubistische dichters in Frankrijk als op de expressionistische in Duitsland grote
6
uitwerking gehad. Nadat Marinetti in de tweede jaargang van Der Sturm zijn Manifest
6
des Futurismus publiceerde en een voordracht had gehouden op de
Nr. 104, blz. 828.
futuristententoonstelling van Der Sturm in april 1912, kwam vooral de dichter
August Stramm onder invloed van zijn richtlijnen. Via Stramm werkte deze invloed
ook door op de na hem komende kubistische stroming onder de Duitse
expressionisten, waaraan Van Ostaijen zich destijds het meest verwant voelde.
Behalve o.a. het gebruik van associaties, onvervoegde werkwoorden, door analogie
verbonden dubbele substantieven en de afschaffing van de traditionele syntaxis,
de interpunctie, de vergelijking, het adjectief, het adverbium en het ‘ik’ in de
letterkunde, proclameerde Marinetti echter ook de ‘Rivoluzione tipografica’, waarover
7
hij schreef : ‘Noi useremo perciò in una medesima pagina, tre o quattro colori diversi
7
d'inchiostro, e anche 20 caratteri tipografici diversi, se occorra. Per esempio:
In Marinetti, Boccioni,
Carrà e.a., Noi futuristi,
corsivo per una serie di sensazioni simili o veloci, grassetto tondo per le
Teorie essenziali e
onomatopee violente, ecc. Con questa rivoluzione tipografica e questa varietà
chiarificazioni, Milano,
multicolore di caratteri io mi propongo di raddoppiare la forza espressiva delle
parole.’ Hoewel Marinetti's stellingen grotendeels door de Sturm-expressionisten 1917, blz. 24.
werden overgenomen en in hun poëzie verwerkt, gold dit niet voor zijn ‘Rivoluzione
8
tipografica’. ‘Die Revolution der Typographie’, schrijft Walter Muschg in zijn overzicht
8
van deze ontwikkeling, ‘wurde erst vom Dadaismus und Surrealismus
Walter Muschg, Von
9
Trakl zu Brecht, Dichter
durchgeführt’. En ook Raffaele Carrieri verklaart: ‘The typographical
discompositions of Picabia, Arp, Max Ernst, Janco, Kurt Schwitters, Tristan Tzara des Expressionismus,
1961, blz. 61.
and scores of other Swiss, French and German dadaists all had the same origin: München,
9
Raffaele
Carrieri,
Futurism.’
Futurism, (Engelse
Gedurende Van Ostaijens Berlijnse tijd verschenen inderdaad talloze
vertaling), Art movements
dadaistische geschriften die ook in typografisch opzicht revolutionair waren, zoals 2, Milano, z.j. [1963], blz.
de publikaties van de Club Dada, tijdschriften als Der Dada, de ‘optopho98.
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netische’ gedichten van Raoul Hausmann en pamfletten als Dadaïsten gegen
Weimar. Ook in het Nederlandse taalgebied was het typografisch experiment
doorgedrongen. In De Stijl van april 1920 was het Manifest II van ‘De Stijl’ 1920
over de literatuur gepubliceerd, dat onder meer een aanval deed op ‘de netjes naast
en onder elkaar geplaatste zinnen / deze dorre FRONTALE zinsbouw’. Kort daarop
verschenen in de nummers van mei en juli 1920 twee gedichten onder de titel
X-beelden uit de reeks Kubistische verzen van J.K. Bonset, die eveneens een binnen
het gedrukte vers functionerende nieuwe typografie vertoonden.
Het heeft dan ook iets willekeurigs om voor Van Ostaijen, die temidden van deze
dadaïstisch-kubistische uitingen werkte, te zoeken naar één speciale figuur die hem
tot de typografie van Bezette stad zou hebben geïnspireerd. Dikwijls wordt in dit
verband de bundel Calligrammes van Apollinaire als zijn voorbeeld genoemd. Hoewel
10
Van Ostaijen zelf de grote invloed, vooral de formele, signaleerde die Apollinaire
op hem gehad heeft, sprak hij daarbij niet over de typografie. De opmerking van 10VW IV, blz. 367.
11
A. de Roover hoeft dan ook niet in tegenspraak met Van Ostaijens uitlating te
11
zijn, als hij naar aanleiding van de vormgeving van Bezette stad schrijft: ‘Het is
A. de Roover, Paul van
een typografie, die totaal verschilt van Apollinaire's ideo-grammatische gedichten Ostaijen, Ontmoetingen
12
uit ‘Calligrammes’.’ Ook Maurice Gilliams is van mening dat niet alleen Mallarmé, [nr. 1], z.pl., 1958, blz. 45.
maar ook Van Ostaijen met zijn nieuwe typografische middelen aan een ‘poëtisch 12Maurice Gilliams, De
probleem’ werkte, in tegenstelling tot Marinetti en Apollinaire, over welke laatste kunst van de fuga, Lier,
hij opmerkt: ‘Apollinaire zit kleuterachtig zijn tijd te verbeuzelen om het letterbeeld 1953, blz. 66.
saam te voegen in de vorm van de Eifeltoren, een spuitende fontein, een mandolien,
een bamboestok, zoals rebussen er uitzien in provinciale Zondagsbladen.’
Inderdaad waren de typografische vormgevingen van Apollinaire en zijn vijf jaar
13
jongere vriend Pierre Albert-Birot , die in januari 1916 het tijdschrift Sic oprichtte,
13

Carel van Baelen schrijft
in het Max-Jacobnummer
van Roeping, jg. 30, nr.
1-2, 1954, blz. 138, over
hem: ‘Men kan hem als de
uitvinder van de
typografische grapjes
beschouwen; zijn beste
leerling in dit opzicht was
ongetwijfeld Apollinaire (cf.
Calligrammes).’ Aan de
andere kant wijst Carrieri
(zie noot 9) erop dat
Apollinaire onder invloed
van Marinetti's manifesten
op het laatste moment in
1913 alle leestekens in de
drukproeven van zijn
Alcools schrapte, op 29
juni 1913 zijn manifest
L'antitradition futuriste
naar Marinetti zond, die
het in zijn ‘revolutionaire’
lay-out te Milaan uitgaf en
dat Apollinaire ook in 1913
zijn eerste ‘calligrammes’
schreef.
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overwegend illustratief. Hadermann merkt hierover echter op: ‘Het is m.i. verkeerd,
14
Van Ostaijens typografie tegenover die van Apollinaire te stellen, als zou de
Paul Hadermann, De
eerste de orkestratie van de klanken en de tweede slechts de afbeelding van de kringen naar binnen, De
dichterlijke wereld van
voorwerpen beogen. Van Ostaijen en Apollinaire maken allebei
Paul van Ostaijen,
‘woord-voorwerpen’ (weliswaar zijn deze zeldzamer bij Van Ostaijen)’. Als
voorbeeld van ‘woord-voorwerpen’ bij Van Ostaijen geeft hij eerst de titel van het Antwerpen, 1965, blz. 185.
15
gedicht Zeppelin , welke titel echter een van de weinige afwijkingen van het
15
handschrift is die Oscar Jespers zich in de houtsneden voor Bezette stad
VW II, blz. 63
(ongepagineerd).
veroorloofde en die door Van Ostaijen niet in de vorm van een zeppelin was
16
17
geschreven . Als tweede voorbeeld volgt dan het plein uit De triestigheid 's morgens
16
, dat in de vorm van een vierkant is gezet en gevolgd wordt door het woord
Zie VW II,
‘harmonika’, dat als een uitgetrokken harmonika geschreven staat. Zo zijn er nog Verantwoording, blz. 252.
17
VW II, blz. 133
enkele schaarse voorbeelden in Bezette stad aan te wijzen (b.v. de trambeugel
18
(ongepagineerd).
in Dodezondag ),
18

VW II, blz. 74.
(ongepagineerd).
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19

maar Van Ostaijen merkt hier zelf over op : ‘Sommige recensenten [...] hebben
gemeend: ik zou in de meeste gevallen het grafiese aspekt van het ding hebben 19VW IV, blz. 109.
nagebootst. Juist daartegen heb ik mij steeds geweerd en slechts is de opmerking
voor enkele woorden als ‘harmonika’ begrijpelik, maar dan moet men veronderstellen,
dat de recensenten vergeten: de klank harmonika is juist een vertaling van het ding
in het fonetiese. De klank harmonika is net zo gerokken-pijnlik als het objekt, dat hij
in het fonetiese vertaalt. Een taal is mythos.’
Ook de opmerking van Hadermann dat Apollinaire met zijn typografie in
Calligrammes vaker de woorden wilde ‘orkestreren’ dan er een voorwerp mee
afbeelden en de typografie ook voor Apollinaire vooral een muzikale partituur
betekende, is een forceren van de overeenkomst Apollinaire-Van Ostaijen op dit
punt. Zeker zijn er enkele gevallen van ‘ritmische typografie’ bij Apollinaire aan te
wijzen, maar de meeste gedichten met afwijkende typografie in Calligrammes zijn
20
21
illustratief van opmaak. De overige zijn - op een vijftal uitzonderingen na mengvormen van de beide hierboven omschreven richtingen in de experimentele 20Dit geldt voor Paysage,
La cravate et la montre,
typografie, met het zwaartepunt op het illustratieve. De geringe overeenkomst
Coeur couronne et miroir,
tussen beider werkwijze bij de vormgeving, geeft dan ook geen aanleiding
Apollinaire als dè inspirator tot Van Ostaijens ‘ritmische typografie’ aan te wijzen. Il pleut, La mandoline
Bovendien is het allerminst zeker dat Van Ostaijen bij het schrijven van Bezette l'oeillet et le bambou, La
stad diens Calligrammes al kende, want in een brief aan Peter Baeyens van 20 colombe poignardée et le
jet d'eau, Aussi bien que
augustus 1920 schreef hij: ‘Van Apollinaire heb ik enkel: La Femme assise [1920].
les cigales, Eventail des
Gaarne had ik: Calligrammes van Apollinaire.’
saveurs en fragmenten in
Ook een tweede figuur waar Van Ostaijen in deze tijd grote bewondering voor La petite auto, Fumées en
had, Blaise Cendrars, wordt in dit verband meermalen ter sprake gebracht. In
2e Canonnier conducteur.
22
21
1921 reeds vindt Theo van Doesburg Bezette stad naar vorm en inhoud ‘een
Vooral het begin van Du
coton dans les oreilles en
imitatie van het mooie boek van Blaise Cendrars ‘La Fin du Monde’’ en
veroorzaakt hiermee een ‘kettingreactie’ van misverstanden. Zo noemt Nijhoff in het slot van Les saisons.
Eveneens de gedichten
1915, Carte postale en
Madeleine en enkele
afzonderlijke regels in
gedichten uit dezelfde
afdeling Case d'armons.
22
Theo van Doesburg,
Revue der avantgarde,
België in Het Getij, jg. 6,
tweede reeks, Amsterdam,
augustus 1921, blz. 29.
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1929 Bezette stad ‘een typografische improvisatie afgekeken van Blaise Cendrars'
23
24
M. Nijhoff, Moderne
La fin du monde’ en sluit De Roover zich later hierbij aan als hij over Bezette
dichters, Paul van Ostaijen
stad verder opmerkt: ‘Door zijn ritmische typografie leunt het boek echter wel
in De Gids van december
aan bij Marinetti's ‘Mots en libertés futuristes’ en Cendrars' ‘La fin du monde’.’
De tekst van La fin du monde in de eerste uitgave van 1919 bij de Editions de la 1929, later herdrukt in
Jozef Muls, E. du Perron,
Sirène te Parijs, is echter zonder één uitzondering volkomen traditioneel gezet
Jan Engelman e.a., Paul
in de ‘Morland corps 24’! Hoogstens kan men constateren dat de ‘compositions van Ostaijen,
en couleurs’ van Fernand Léger, die deze uitgave illustreren en waarin hier en
[samengesteld en
daar tekstfragmenten zijn verwerkt, soms een zwakke overeenkomst vertonen
verzorgd door Gerrit
met de houtsneden die Oscar Jespers voor Bezette stad zou maken, doch dit
Borgers, Antwerpen, Den
Haag, Amsterdam], 1952,
betreft alleen de illustraties. Ook de eerste uitgave van Cendrars' La prose du
blz. 56 en in Martinus
transsibérien uit 1913, die als een meer dan twee meter lang ‘simultaan-boek
Nijhoff, Verzameld werk,
dat de hoogdeel 2*, [samengesteld en
verzorgd door Gerrit
Borgers, Den Haag,
Amsterdam,] 1961, blz.
630.
24
A. de Roover, Paul van
Ostaijen, Ontmoetingen
[nr. 1], z.pl. 1958, blz. 45.
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te van de Eiffeltoren benadert’ verscheen en door Sonia Delaunay-Terk geillustreerd
werd, vertoont geen ‘ritmische typografie’.
Van Ostaijen is een van de weinigen die bij hun eigen variant op de dadaistische
typografie een theoretische toelichting hebben gegeven. In zijn open brief aan Jos.
25
Léonard, Over de typographie van zijn Bezette stad , gaat hij uit van de stelling:
‘Poëzie is enkel het gesproken woord’, maar wijst er verder op dat het boek ‘een 25VW IV, blz. 104-110.
reproductie-middel van het gesproken woord’ en ‘het gedrukte woord een vertaling
van het muziekale in het grafiese is’. Hij concludeert hieruit: ‘Druk is zelfstandig als
druk; tegenover de poëzie middel, sekundair.’ Door de bewuste, geschreven taal
treedt een vervlakking van de spontane, onderbewuste, gesproken woorden op.
‘Niet enkel de zin voor de intervallen ging verloren. Ook de zin voor het affekt van
het woord.’ Van Ostaijen ziet daarom als hoofdtaak voor de dichter: ‘het bewuste
een vorm geven, dewelke het onderbewuste in trilling brengen kan.’ Hij komt hiermee
tot de functie - en in zekere zin ook tot de zelfstandige werking - van wat hij de
‘ritmische typografie’ noemt, die hij in Bezette stad heeft toegepast: ‘Het gaat er om
een vorm te vinden, dewelke de qualiteit van het subconsciente affekt van het
gesproken woord in het bewust geschrevene enigermate redt. [...] De ritmiese
typografie beproeft te zijn deze reddende vorm. Beproeft, - wellicht met barbaarse
middelen, - de lezer aan het affekt van het woord te herinneren. [...]Nochtans komt
in het boek ‘Bezette Stad’ ook ritmiese typografie voor uit zuivere subconsciente
ritmiese noodzakelikheid.[...] De lezer attent maken op de meer dan journalistiese
betekenis van het woord. Op de stam. De klinker. De medeklinker. Het interval. Het
zwijgen. Het ademhalen. Het spilwoord - aantrekkingskern, waar rond de atomen
zich groeperen. Kristallisatie. De spanning van het oppervlakkige woord tot het
dimensieloze. Kontrapunt. Frère Jacques. - En ook wanneer de lezer onaandachtig
is, - dit is zijn goed recht, - hem malgré lui herinnering, affekt, reine elementen, die
reakties uitlokken, toewerpen zodat zich een résidu vormt.’
Men zou kunnen opmerken dat Van Ostaijens ernst bij deze opzet van zijn
typografische vormgeving erg ver verwijderd is van het spelelement in de
dadaïstische typografie, maar aan de ene kant heeft men hier te maken met een
anderhalf jaar later geschreven, verdedigende rationalisering van zijn werkwijze en
aan de andere kant dient ook de ‘ernst’ achter de ‘anti-ernst’ van de dadaïsten niet
onderschat.
Een derde parallel van Bezette stad met het Berlijnse dadaïsme is ten slotte het
sterke verzet tegen de bourgeoise maatschappij en het militarisme, de spot met ‘het
wereldberoemde trio Godsdienst & Vorst & Staat’ en het ontnuchteringsproces ten
26
opzichte van het humanitaire idealisme, of, zoals Van Ostaijen zelf later
formuleerde: ‘Het nihilisme van Bezette Stad kureerde mij van een oneerlikheid, 26VW IV, blz. 361.
die ik eerlikheid waande en van buiten-

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

314
lyriese hogeborst-zetterij.’ Anderzijds was Van Ostaijens nihilistische révolte in het
algemeen spiritueler en lichtvoetiger dan die van de meeste Berlijnse dadaïsten,
waarmee hij zich weer meer bij de Franse modernen aansloot, die hij, zoals uit zijn
brieven blijkt, juist in deze tijd veel las.

12. ‘Bezette stad’
Van 27 juli tot 5 augustus schreef Van Ostaijen het gedicht Bedreigde stad, waarin
hij zijn herinneringen aan de tijd tussen het uitbreken van de oorlog en de bezetting
van Antwerpen verwerkte. Het gedicht geeft de gebeurtenissen niet in een doorlopend
relaas weer, maar zij worden, als in een middeleeuwse ballade ofwel op kubistische
wijze, in enkele saillante episoden en zeer concreet door het gedicht verbeeld. Deze,
ter wille van de onderlinge spanning geïsoleerde beelden worden zelf weer
opgebouwd uit ‘woord-atomen’, brokstukken van zinnen, liedjes, krantekoppen,
opschriften e.d. Zo wordt met een minimum aan woorden en teksten in de eerste
strofe de onstuitbare Duitse opmars, de overwinningsroes in contrast met de angst
van de kleine Antwerpenaar en het alles overweldigende militaire machtsvertoon
1
geëvoceerd. In de tweede episode worden zijn vroeger in Ons dorpken beschreven
1
2
Zie voor bijzonderheden
belevenissen in Hove tot enkele essentiële beelden gereduceerd. Dan verplaatst
over
Bedreigde stad ook:
het gedicht zich naar de onzeker afwachtende stad, aanvankelijk verlevendigd
H.
Uyttersprot,
door de terugtrekkende hoeren, maar later verstild door het dreigend gevaar, ‘tot
het knalt’ en de beschieting van de in angst verstarde stad losbarst. Hierop volgen Kanttekeningen bij Van
Ostaijen en het verzameld
dan de ontluisterende episoden van de ‘keldervlucht van een bordel’ en de door
werk in Spiegel der
de stad terugtrekkende soldaten, de potsierlijke uittocht van de burgers naar
Letteren, jg. 3, nr. 3-4,
Nederland en de even potsierlijk weergegeven opmars van het Duitse leger. In
Antwerpen, 1959, blz. 249
de loop van het gedicht neemt het dadaïstisch element van spot en ‘humour noir’ vv. en H. Uyttersprot, Uit
steeds toe.
Paul van Ostaijens lyriek,
hoofdstuk Bedreigde stad,
Het is niet bekend of Van Ostaijen reeds van het begin af voornemens was
Levende Talen, nr. 59, z.
een gehele bundel te schrijven die ‘een voorstelling van alles wat is ‘Bezette
3
z.j., blz. 37-49.
Stad’’ zou geven. In ieder geval stond dit plan na voltooiing van Bedreigde stad pl.,
2
Zie hoofdstuk V,
echter wel vast en onderbrak hij het verder werken aan zijn bezettingsgedichten
paragraaf 1.
om van 7 tot 10 augustus de Opdracht aan mijnheer Zoënzo te schrijven, die in
3
Brief aan Peter Baeyens
de eerste versie Opdracht aan Peter Baeyens was getiteld en waarin hij een
van 20 augustus 1920, zie
nihilistische geloofsbelijdenis gaf, die later tot inleiding van de definitieve bundel
blz. 349.
zou dienen.
Het dadaïstisch element in deze Opdracht is - ook expliciet door de proclamatie
van het nihilisme - nog sterker dan in Bedreigde stad. Reeds vanaf de aanhef speelt
de film, als een der belangrijkste ‘levenservaringen’ der vrienden tijdens de bezetting,
een grote rol, waar hij ironisch opmerkt: ‘U zal veel worden vergeven / want / gij
hebt veel films gezien’. Deze inzet roept
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4

reminiscenties op aan Apollinaires La femme assise , waarin een onderschrift van
4
de lithograaf Paul Gavarni als typering van de ‘époque pacifique de l'an 1914’
In het bezit van Van
5
Ostaijen, zie blz. 349.
wordt aangehaald : ‘Il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup
5
dansé’.
Guillaume Apollinaire, La
6
femme
assise, Moeurs et
Daarna volgen filmtitels en -onderschriften , maar ook operetteliedjes en
merveilles
du temps,
advertentieteksten, als bouwstoffen voor de weergave van het zinloze spel, waar
Chronique
de France et
‘God de Vader [...] het laatste bedrijf’ van brengt. Naast deze ready mades wordt
d'Amérique, sixième
ook veelvuldig gebruik gemaakt van klankassociaties, die op sommige plaatsen
édition, Paris, 1948, blz.
de aanloop tot een écriture automatique vormen, zoals: ismen-isthmen,
16.
mik-mec-miché, natuurlik-citron nature, omega-ommegang en thêta-tête.
6
Zie over enkele filmtitels
Bij de afwijzing van al het quasi-positieve en de ‘ideaalfrazen’, neemt ook de
en -teksten: E. Baert, Paul
maatschappijkritiek, de spot met de ‘statistiekers bisschoppen generaals’, een
van Ostaijens
grote plaats in. Het ‘enige pozitieve’ is ‘'t verdommen nog een mik te doen’ en
antimelodramatische
het ‘zich overtuigen van leegte’ en van het ‘nihil in alle richtingen’. In deze
charge in
dada-expressionistische
maalstroom van desillusies keert enkele malen als tegenstem de dodelijke
vermoeidheid terug: ‘de treinen hebben het matte ritme van moeë mensen’. Ook filmstijl, Chronos, jg. 2, nr.
5, Tienen, mei-juni 1968,
deze tegenstem is op zijn beurt weer contrapuntisch opgebouwd doordat juist
blz. 26-36. De
hier de symbolen van het moderne snelverkeer gebruikt worden, de ‘lamme
eerstgenoemde filmserie
autobus’ en de ‘luie treinen’. Als een ‘streep over alle stroopoperetten’ is gehaald,
Fantômas (1913-1914)
is het enkel nog het liedje uit de kinderjaren, Frère Jacques, dat, evenals in Vers van Louis Feuillade,
5 van vier maanden eerder, nog staan blijft als ‘contrapunt tot jazz-band’.
geïnspireerd op de
Nadat Baeyens, die hem regelmatig van al zijn liefdesavonturen in verschillende feuilletons van Pierre
plaatsen op de hoogte hield, geprezen is in het gedicht als de uitvinder van een Souvestre en Marcel
nieuwe landkaart ‘volgens erotiese beddingen’ van het in alle andere opzichten Allain, werd ook door
reeds zo overbekende Europa, volgt het dadaïstisch hoogtepunt van de Opdracht, Apollinaire, Jacob,
de in rode en zwarte inkt geschreven en getekende bladzijde, die in facsimile is Cendrars en hun vrienden
afgedrukt in de boekuitgave. Deze pagina is een montage van allerlei daarvòòr zeer gewaardeerd.
gebruikte trefwoorden als Nihil, Frère Jacques, Fatalitas, Zigomar, Chéri Bibi e.d.,
voorafgegaan door het motto ‘ne portez pas les ceintures trop basses (Femina, avril
1919)’ en voorzien van het onderschrift ‘drame pol. 4 parties’. Dit geheel is gelardeerd
met teksten, lijnen en cirkels, kreten als Biem Boem Bam, twee briefjes, in het Duits
en het Frans, van teleurgestelde minnaressen en een brieffragment aan een Herr
Professor over een patiënte wier moeder ‘bekanntlich bisexuelle Neigungen hat’.
Na deze uitbarsting over één bladzijde, die de meest dadaïstische uiting van Van
Ostaijen is, verstilt plotseling het gedicht. Er volgen nog twee bladzijden, in vrijwel
normale typografie, waaruit blijkt dat achter de dadaïstische afbraak zijn sceptisch
7
idealisme, waarover hij al in het laatste bezettingsjaar schreef , mogelijk nog
7
sceptischer is geworden, maar zich nietteIn Het eeuwige
onvoldane uit
Kanttekeningen bij diverse
onderwerpen, De
Goedendag, jg. 24, nr.
5-6, mei-juni 1918, blz. 53.
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min gehandhaafd heeft. Zijn nihilisme is, als bij vele dadaïsten, een drastische
afrekening, die echter in de eerste plaats een zuiverende functie heeft en gericht
blijft op het ‘ik wil bloot zijn / en beginnen’ van Vers 6. Dit blijkt al direct uit de eerste
strofe van de laatste twee bladzijden: ‘Zullen zijn gevallen alle katedralen / kannibalen
/ Hannibalen generalen / idealen / kolonels / bordels / misschien / zal er plaats zijn
/ voor een van-zelf-sprekende schoonheid / zuiver / ongeweten’. Het verzet is een
noodzaak ter handhaving van de eenheidsbeleving, de inhoud van zijn ‘idealisme
7

uit zelfbehoud’ , dat als een niet nader omschreven ‘het’ in de tweede strofe
voorkomt: ‘Wordt het niet vernietigd / éen en eeuwig / zal reiner staan’. Het slot van
de Opdracht keert na de dadaïstische katharsis terug tot de ‘gewone woorden’, het
‘eenvoudig stotteren van een mens naar liefde’, welke eenvoud hem - evenals
8
Apollinaire in Zone - terugbrengt tot de ongecompliceerdheid en intensiteit der
8
religieuze belevingen uit zijn jeugd, als hij zich in de slotregels afvraagt of ‘dit
Door Van Ostaijen
aangehaald in Over
echohol gevoel van / moedeloosheid / niet [is] als vroeger Goede Vrijdag was’.
dynamiek II, De
Waarschijnlijk tussen het voltooien van de Opdracht op 10 augustus en het
Goedendag, jg. 23, nr.
beginnen aan Holle haven op 12 augustus, schreef hij de korte gedichten
7-8, mei-juni 1917, blz.
Eenzame stad en Zeppelin. Het eerste gedicht begint met een over de gehele
bladzijde opklimmende versregel, bestaande uit vier geïsoleerde, eenlettergrepige 107-108.
woorden en drie onderling meer verbonden woordparen, waarin de stilte van de
nachtelijke stad met slechts het geluid van een in de wind draaiende schoorsteenkap
wordt opgeroepen door middel van uiterst spaarzaam, maar door een geraffineerde
klankwerking verbonden, woordmateriaal. Dan, op de tweede bladzijde, daalt een
fijne regen neer. Bij deze overgang gaat ook het gedicht zowel van geïsoleerde
woorden tot één volzin (waarvan het begin twee keer herhaald wordt) als van het
Nederlands in het Frans over. Parallel aan deze taaltranspositie ontwikkelt zich dit
gedicht ook van het uiterst geconcentreerde, ietwat gedisciplineerde kubisme à la
Stramm tot de verfijning van het Franse kubisme.
Het nog kortere Zeppelin is, met zijn simpele aankondiging in de eerste drie
woorden en de galgenhumor van de Engelse en Latijnse tekst in de tweede helft,
weer meer dadaïstisch.
Holle haven is het derde van de uitgebreidere gedichten die hij voor Bezette stad
schreef. Het typoscript hiervan, dat aan het voor de druk gereed gemaakte
handschrift vooraf ging, was gedateerd ‘12-15.8.20’. Het gedicht begint met een uit
‘kernwoorden’ opgebouwd beeld van de holle haven, aan de voet van de bladzijde
afgesloten door een vergelijking met een ‘gloeiende vertelling van Poe’. Plotseling
verplaatst het gezichtspunt zich naar een latere tijd, waarin dit beeld anno 1914, als
de ruïnes van Pompeii en Herculaneum, verstard is achtergebleven en, met een
aanvulling van wassen poppen die ‘het bedrijf simuleren’, tot een museumstuk of
een panopticum-
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tafereel is geworden. Hierbij wordt een jeugdherinnering aan een
jaarmarktpanopticum waar de ‘galeiboeven van Cayenne’ te zien waren, verwerkt
- nog geen week voordat hij zijn groteske Het gevang in de hemel zou gaan schrijven.
Dan volgen de beelden van de ‘lyriese dynamiek’ der vooroorlogse haven, weer
met allerlei persoonlijke herinneringen, ook aan zijn lectuur en aan de schilderijen
van zijn vrienden. Zo wordt bij de gebondenheid aan de haven van hen die in een
9
havenstad geboren zijn, de naam van Geo Dupuis gebruikt. Vroeger had hij reeds
9
de invloed van deze schilder op Floris Jespers geconstateerd en over Dupuis'
In Oscar en Floris
Jespers, Ons Land, jg. 4,
vertrek uit Parijs naar Le Havre had hij in Coquiots Cubistes, futuristes,
10
nr. 43, 23 februari 1917.
passéistes gelezen: ‘Il lui manquait le port’. Verder roept het kalefateren der
10
schepen een tekst uit zijn ‘les van franse diktie’ op en ondersteunen de in het
Op blz. 39.
gedicht genoemde havengezichten van Floris Jespers en Paul Joostens zijn
eigen herinneringsbeelden. Behalve de ‘transatlantieker havenhelft’, die Floris
Jespers ‘juist gezien’ heeft, is er de kade met ‘het bruine hobbelsobbelpaard’, het
‘reukamalgaam’ van de geloste produkten, de teer en de olie en ‘de grote schilden’,
waarvan de teksten een gehele bladzijde vullen. De bezetting laat ‘slechts huls van
al de dingen’ over, het schipperskwartier bestaat nog slechts uit ‘slappe sloppen’
met - eveneens gereproduceerde - ‘stillevens van gebroken uithangborden’, die
antiquiteiten zijn geworden temidden van nieuwe Duitse opschriften. Op het grote
water schommelt, als een ‘dom ding’, een kleine kruiser en hier en daar is nog een
hoek vol kleine bootjes, die Paul Joostens geschilderd heeft. De havenbuurt is
ontluisterd, het ‘Feldgrau slechts surrogaat voor vorstelike matrozen’ en een ‘Obus
verplaatste centrum naar een paar boulevardcafé's kino's’, de holle haven
achterlatend als een ‘schone slaapster’.
Tussen 15 en 20 augustus schreef Van Ostaijen, zoals hij op die laatste dag aan
Peter Baeyens meldde, tien nieuwe gedichten voor Bezette stad en wel: Verlaten
forten, Stad stilleven, Nomenklatuur van verlaten dingen, De obus over de stad,
Grote zirkus van de H. Geest, Asta Nielsen, Banale dans, Huis stad ik, Sous les
ponts de Paris en Goed nieuws. Of deze volgorde, waarin hij ze voor zijn vriend
opsomde, maar die sterk van de definitieve plaatsing in de boekuitgave afwijkt,
chronologisch is, kan niet worden achterhaald, daar in de handschriften verder
iedere datering ontbreekt.
Terwijl Verlaten forten, met zijn beelden van ontbinding en van zinloze,
achtergebleven voorwerpen onder de eindeloze regen, aansluit bij gedichten als
Bedreigde stad en Holle haven, heeft Stad stilleven een geheel ander, met vroegere
jeugdobsessies verbonden, visionair karakter. De verlaten bezette stad ligt daar als
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het laatste donkere vignet op een ‘prenteblad’ , dat hij zich uit zijn jeugd herinnert
en waarop de blijde kleuren van de voorgaande vignetten vernietigd werden door 11Een z.g. ‘centsprent’,
de triomf van het zwart en het boze: ‘Kind overmant mij angst en gruwel van de zoals er tijdens Van
Ostaijens jeugd en nog
donkere vierhoek’. Ook doen
lang daarna vele in het
Zuiden in omloop waren.
Deze bladen waren aan
één zijde met een aantal
houtsneden, die soms op
primitieve wijze waren
ingekleurd, bedrukt en
bevatten allerlei, dikwijls
gruwelijke, kinderverhalen,
a-b-c's, sprookjes,
spelletjes e.d. Een dezer
prenten draagt de titel De
kleine diergaerde voor
kinderen.
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de ‘bizarre huizen van bezette stad’ in de ‘donkerviolette nacht’ hem denken aan
de voorstelling op een dergelijk prenteblad van monsterachtige taarten op een
kaliefefeest, die na het vertrek van de gasten op tafel zijn blijven staan en van
achteren door een lamp beschenen worden, zodat het platte coulissen lijken en de
verlatenheid extra geaccentueerd wordt. Plotseling klinkt in deze verlatenheid
duidelijk (typografisch over de gehele breedte van de zetspiegel weergegeven) ‘een
stap’. Dan begint stamelend, als een bezwering van de jeugdobsessies, een citaat
12
uit Vergilius' Georgica : ‘fugit irrepara bile [tempus]’, maar dit wordt onderbroken
12
door de relativerende en mogelijk ook op de eigen, huidige situatie betrokken
Georgica III, vs. 284:
‘Sed fugit interea, fugit
versregel, waaruit blijkt dat het de stap is van ‘de vergeten eunuk bij dit
irreparabile tempus’.
Kaliefefeest’. Hierna volgt, als afsluiting van het gedicht, een angstvisioen van
een fosforiserende gele hand met vijf heel duidelijke vingers tegen een donkerviolette
13
hemel, door Maurice Gilliams een ‘noodlottig, apocalyptisch teken aan de lucht’
genoemd. Het is juist aan dit visionaire slot van Stad stilleven, dat Van Ostaijen 13Maurice Gilliams, De
kunst van de fuga, Lier,
zijn enig voorbeeld ontleent van de werking die hij met zijn ritmische typografie
beoogt, in zijn open brief Over de typographie van zijn Bezette stad, zonder hierbij 1953, blz. 79.
echter op het gedicht verder in te gaan.
Opvallend van structuur is het gedicht Nomenklatuur van verlaten dingen, een
litanie-achtige evocatie van de verlatenheid en lusteloosheid der bezette stad. Het
bestaat uit één strofe van vier, vijf strofen van vijf en een afsluitende strofe van twee
regels, waarvan de eerste vijf strofen alle zijn opgebouwd uit versregels van twee
woorden, een adjectief en een substantief, met slechts één uitzondering hierop aan
het slot van de vierde strofe. Tussen deze vijf strofen staat steeds één regel
aanvullende en verbijzonderende tegenzang op de rechterzijde van de bladzijde,
zoals ‘kino kapotte koffietas’, ‘triestigheid verlaten bar’ en tweemaal een uitwerking
van het reeds in de Opdracht voorkomende motief der vermoeide vervoersmiddelen,
die in deze tegenzangen zelfs geheel tot stilstand komen. Na de vijfde strofe, die
niet meer wordt gevolgd door een regel tegenzang, verandert de structuur van het
gedicht. Er volgen nog twee strofen, waarin de versopbouw uit een adjectief en een
substantief is opgeheven en die tezamen één doorlopende zin vormen met het enige
vervoegde werkwoord dat in het gedicht voorkomt, al heeft het de vorm van de
infinitief. Het afsluitend karakter van deze strofen wordt nog versterkt doordat hierin
bijna alle adjectieven uit het voorgaande deel - hol, verlaten, flauw, flets, dommelend,
schommelend, moe en mat - herhaald worden, ditmaal betrokken op de soldaten
die in de greep van de bezette stad van triomfators worden tot ‘moeë matte mensen
/ duizend fronten zat’.
De titel van het volgende gedicht dat hij voor Peter Baeyens opsomt, De obus
over de stad, is vrijwel gelijk aan die, welke Van Ostaijen aanvankelijk aan de gehele
bundel Bezette stad wilde geven: De obus in de stad. Het begin van dit
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gedicht loopt, wat onderwerp betreft, parallel aan Bedreigde stad, waar het in de
boekuitgave onmiddellijk op volgt. De obus over de stad bewaart echter een grotere
distantie tegenover de verwerkte stof en mist de persoonlijke en anecdotische
elementen van Bedreigde stad. Na de ironische en op zichzelf staande eerste
bladzijde over de aankomst in de stad van de elegante Mijnheer Obus - het type
van de beheerste gentlemanboef, dat later ook in vele van zijn grotesken een rol
gaat spelen - keert het gedicht terug naar het begin en geeft een beeld in vogelvlucht
van de zich als een olievlek over het land uitbreidende inval. In versregels, die wat
opbouw betreft aan Nachtelike optocht doen denken, wordt vervolgens de inval
gezien als de ‘uitstorting’ van een land met ‘al wat het vindt’ over een ander land,
waarbij in een ‘Dans door het land van Houwitsers / Obussedans / schrappnelmenuet
/ hartziekte van masjiengeweren’ razend naar het doel wordt gekoerst, tot ook de
stad als een geknakte kaars is gevallen, de olievlek ‘overal is’ en de zegevierende
soldaten de lege stad binnentrekken. Tot slot volgen, als in Holle haven, een reeks
teksten, ditmaal van Duitse affiches en formulieren, die als ‘vreemde woorden’ het
land en de stad veroveren ten teken dat ‘De Bezetting begint’.
Geen bestaande, maar een zelf in rode en zwarte letters ontworpen affiche,
opgesteld in de trant van de gangbare circusreclames die dikwijls door de dadaïsten
geparodieerd zijn, kondigt het optreden aan van het trio Godsdienst, Vorst en Staat
in het Grote zirkus van de H. Geest. Deze tekst, voorafgegaan door de twee
ironisch-traditioneel rijmende versregels ‘De Quakzalver op zijn Theater / roert hier
lustig zijnen snater’, wordt in de uitgave ter afsluiting van het eerste gedeelte van
de bundel gebruikt, waarna het deel over het uitgaansleven in de bezette stad, met
als ondertitel De kringen naar binnen, volgt.
Het langste gedicht uit de tweede reeks, die hij tussen 15 en 20 augustus schreef,
is het aan Paul Joostens opgedragen Asta Nielsen. Van deze Deense
toneelspeelster, die reeds voor de oorlog als filmactrice in Berlijn werkzaam was,
14
had Paul Joostens, de medeontdekker van deze ‘kinoster’ , een portret geschilderd
14
dat zich later in de nalatenschap van Van Ostaijen zou bevinden. Ook bij de
Zie: Paul Joostens, Paul
15
van
Ostayen herdacht,
na-oorlogse expressionisten bestond er, zoals Paul de Vree met enkele
Vlaamsche
Arbeid, deel
voorbeelden aantoont, ‘zoiets als een Asta Nielsen-cultus’. In het lofdicht dat Van
23,
nr.
3-4,
Brussel,
1928,
Ostaijen op ‘Onze lieve Vrouw van Denemarken’ schreef, heerst nog steeds de
blz. 168.
spanning tussen wat in zijn vroeger gedicht Music-hall ‘illuzie's hogere regionen’ 15
Paul de Vree, Paul van
en ‘de ware wereld’ heette, later het idealisme en de scepsis en in zijn brief van
Ostaijens berliniale, De
22 mei 1920 aan Baeyens de ‘innerlikheid’ en de ‘uiterlikheid’, waarbij hij
Tafelronde, jg. 11, nr. 1,
verklaarde: ‘Ik kan niet mijzelf zijn, niet tot het innerlike geraken, zonder deze
Antwerpen, januari 1966,
uiterlikheid: parfum, dessous, zijde kousen, bar enz. Uiterlikheid is integrerend
blz. 11. Het door De Vree
deel van mijn innerlikheid.’ De tragiek van deze spanning wordt echter weer
genoemde gedicht Asta
gerelaNielsen door Hans
Schiebelhuth werd
opgenomen in de
bloemlezing van A.R.
Meyer, Der neue
Frauenlob (blz. 20), die in
1914 werd samengesteld,
maar eerst in januari 1919
te Berlijn-Wilmersdorf
verscheen.
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tiveerd door nuchtere spot. De ironie blijkt hier een middel om beide polen
onaangetast te handhaven en in een labiel evenwicht te houden, zoals ze ook beide
verenigd zijn in de ‘objektieve zinnelikheid’ van Asta Nielsen.
Nadat Asta Nielsen verheerlijkt is als ‘de grootste troost voor moeë mensen’ die
temidden van de oorlogsberichten leven en als het ‘zuiver kinemaevenwicht’, gaat
het gedicht over in een gebed met regels als: ‘Asta meer als alle sterren samen /
b.v.o. [bid voor ons] die 't zonder sterren ook doen kunnen’ en wordt haar gesmeekt:
‘speel nog lang met je voeten / maar niet met de onze’. Deze toepassing van de
bestaande gebedsvorm vertoont een zekere overeenkomst met de Lof-litanie van
den H. Franciscus van Assisië die Marnix Gijsen in nr. 4-5 van Ruimte had
gepubliceerd en waarbij deze ook bij herhaling een versregel afsloot met ‘bid voor
mij’ ‘bid voor mijn geliefden en mij’ en ‘bid voor ons allen’. Op het ‘de profundis
clamavi’ volgen in dit spel van ernst en ironie onmiddellijk de verzen: ‘dit is geen
fantasie / Je bent ons een voedsel / meer als Schopenhauer Bergson en de
Boerebond’. Na het beeld van de twee boksers, de A- en de Z-bokser, die ‘in elk
van ons’ voor Asta boksen, waarbij ‘Z het einde la débacle’ steeds overwint, herleven
tot slot de met Joostens bezochte voorstellingen: ‘Zo zitten wij zat geschouwd [...]
en gaan over ons de oorlogsberichten’.
Van de twee hierna genoemde gedichten, Banale dans en Huis stad ik, sluit het
eerste, niet wat opmaak betreft, maar naar de thematiek van begeerte en ondergang,
dans en val, eigenlijk meer bij de gedichten uit De feesten van angst en pijn aan,
dan bij die van Bezette stad. Het tweede daarentegen is weer sterk aan een
persoonlijke ervaring uit de bezettingstijd gebonden: de opleving van het huis als
er een brief van zijn broer aan het front komt en de weer terugkerende leegte daarna,
die zich van het huis over de straat en de gehele stad uitbreidt. Evenals in een aantal
gedichten uit Het sienjaal is in dit gedicht buiten de ik-figuur slechts sprake van zijn
broer en zijn moeder, niet van de vader.
Het volgende, tweedelige Sous les ponts de Paris is het enige gedicht van Bezette
stad dat vrijwel geen typografische afwijkingen, geen asyndetisch zinsverband en
een regelmatige opbouw uit tweeregelige, meestal zelfs rijmende, strofen vertoont.
Ook in andere opzichten stond het voor Van Ostaijen zelf buiten de rest van de
16
cyclus, blijkens zijn opmerking tegen Baeyens : ‘‘Sous les ponts de Paris’, van dit
16
gedicht ben ik nog niet zeker of het blijven zal of het aftrappen môt. Het is een
In zijn brief van 20
augustus 1920, zie blz.
half misties gedicht, handelt over Kristos. Toch ligt er weer veel bezette stad in
en daarom weet ik nog niet wat ik dôn moet.’ In de gedrukte bundel handhaafde 349.
hij ten slotte dit gedicht over de uitgebuite, als een harlekijn uitgestalde Christus,
die door zijn ‘triestigheid’, in deze tijd ‘zo zat van leed en pijn’, weer ‘de kommunie
met het volk gevonden’ heeft. In het tweede deel ziet hij deze communistische
Christusfiguur, ‘volgepropt’ met alle triestheid van de bezette stad, als een
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deserteur, een zwerver ‘onder de bezetting van stad tot stad’, verkerend temidden
van gigolo's en hoeren, van Duitse soldaten zowel als van werklozen die naar
Duitsland getransporteerd worden.
17
Gilliams wees reeds op de verwantschap, die Sous les ponts de Paris vertoont
17
met het, eveneens in tweeregelige strofen geschreven, Christusgedicht van de
Maurice Gilliams, De
kunst van de fuga, Lier,
in deze tijd door Van Ostaijen zo bewonderde Blaise Cendrars: Les Pâques à
New-York. Met de veel voorkomende, doch misplaatste schroom om bij gedichten 1953, blz. 80.
met een duidelijk eigen karakter over verwantschappen te spreken, voegt hij hier
echter aan toe: ‘ofschoon er in de grond geen vergelijking mogelijk is’, waarbij
‘vergelijking’ beter door ‘gelijkstelling’ vervangen had kunnen worden.
Het laatste gedicht van de reeks die Van Ostaijen opgeeft tussen 15 en 20
augustus geschreven te hebben, is Goed nieuws, een parodie op de frontberichten
over de dapperheid van het koningshuis. Zo verslaat de niet met name genoemde
koning Albert I uit het huis van Saksen-Coburg-Gotha in zijn eentje een heel bataljon
Feldgrauen, afkomstig uit... Saksen-Coburg-Gotha. In de loopgraaf daarnaast aan
het IJzerfront verricht de kroonprins, de oudste zoon van Albert en de Beierse prinses
koningin Elisabeth, de latere Leopold III, eenzelfde heldendaad in het klein, ditmaal
tegenover ‘Bochen’ uit Beieren. Het gedicht eindigt met de regels ‘Es lebe
Wittelsbach/Eisner!’, daarmee van Beieren, via het Beierse vorstenhuis Wittelsbach,
associërend naar de in december 1919 vermoorde leider van de Beierse
socialistische regering, Kurt Eisner. Onmiddellijk achter Goed nieuws heeft Van
Ostaijen in de boekuitgave de aankondiging laten volgen van het optreden in het
Grote zirkus van de H. Geest van het wereldberoemd trio Godsdienst, Vorst en
Staat. De laatste tien gedichten voor Bezette stad werden na 20 augustus geschreven
en wijken, zowel in aantal als in uitwerking, enigszins af van wat hij op die dag van
18
plan was : ‘Te maken is nog: de triestigheid vijf-uur-'s morgens, het ontwaken van
de bezette stad (± 1916), innerlike leven, Folies-Bars (Ave maria + tranen Maman: 18Volgens zijn mededeling
que c'est jolie), verlaten kino (cinema met piano ‘mais le plus joli rêve’), de aftocht in de brief van 20
(Liebknecht!), soldaat van Bapaume.’ Hoe lang en in welke volgorde hij hieraan augustus 1920 aan Peter
Baeyens, zie blz. 349.
heeft gewerkt, is uit de correspondentie niet precies op te maken. Wel schatte
hij, in zijn brief van 15 augustus aan Baeyens: ‘Dat zal nog 1½ tot 2 maanden in
beslag nemen; in het huidig tempo 1 maand.’ Dit ‘huidig tempo’ werd zelfs nog
opgevoerd, want van 27 juli tot 15 augustus had hij 38 bladzijden druks, d.w.z.
gemiddeld ongeveer 2 per dag, geschreven, maar van 16 tot en met 20 augustus
waren het al 32 bladzijden, dus ruim 6 per dag. Later ging het werken aan Bezette
stad echter weer trager, zoals uit een brief van 12 september blijkt en op 29
september - de laatste keer dat hij er in zijn brieven over schreef - was het nog niet
geheel voltooid.
Van deze tien gedichten zijn er vier in het eerste deel van Bezette stad op-
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genomen: Bordel, Lege bioskoop, Dodezondag en Rouwstad. Het eerste, in de
bundel direct achter Holle haven geplaatst, geeft een beeld van de vervallen
19
bordelen, die de naam Steinlen oproepen en waarvan de ‘bonne clientèle’ uit
vroeger dagen vervangen is door de in een rij afwachtende soldaten, teruggekeerd 19Théophile Alexandre
van de beruchte frontplaatsen en -streken Bapaume, Noyon en Le Chemin des Steinlen, vooral bekend
door zijn affiches en door
Dames. Ook Lege bioskoop behoort tot de ‘verlaten dingen’ der bezette stad,
met tot slot de regels over de ‘naar het einde toe’ tokkelende pianist en diens als zijn litho's, tekende voor
opgewarmde oude kost aandoende galop, weergegeven door ‘een kliekje bonen tijdschriften als Gil Blas en
de Assiette au Beurre en
/ kliekje bonen / kliekje bonen / bonen/ bonen’.
illustreerde o.a. Aristide
De gedichten Dodezondag en Rouwstad, in de bundel voor en na Sous les
Bruants Dans la rue en
ponts de Paris geplaatst, hebben het thema van de door trams of trolleys gekwelde Jehan Rictus' Les
‘gespannen nerven’ en de door de typografie ondersteunde allitererende d's bij soliloques du pauvre.
de beschrijving van de trams gemeen. In het eerste wordt de leegte en de
burgerlijke benepenheid uitgebeeld van de zondag, waarvan de minuten als dorre
paternosterkralen voorbijgaan. De alledaagsheid van de tram detoneert in deze
wijding en werkt bovendien op de zenuwen, die in deze ‘scherpte van het stompe’,
de agressiviteit van deze zondagse stompzinnigheid, gespannen zijn. Bij de
ontreddering die de verduistering voor vlieger-aanvallen in de straat teweeg brengt
- het onderwerp van het weer sterker op de bezette stad gerichte gedicht Rouwstad
- speelt de tram weer een belangrijke rol. In de beklemming van ‘duisternis in
donkerte’ werken de ‘zinnen simultaan’, niet alleen de angstgil, ook het licht wordt
‘geruisloos’: ‘het oor hoort - het geruisloze - dat het oog ziet’. Ook hiet worden
‘gespannen nerven’ getroffen door het ‘geknars van trolleys’ dat de mist doorbreekt.
Via de associatiereeks ‘mist-fluweel-rag-ragtime’ verplaatst het beeld zich ‘de straat
om / de hoek om’ langs de portier naar de veilige bar, waar de synesthesie - ditmaal
niet als reactie op de bedreiging, maar op de beschutting - zich nog verder voortzet
in de regels: ‘warm licht / reuk van guitaren / horen van whisky en / verwelkte roos’.
Op het reeds tussen 15 en 20 augustus geschreven Asta Nielsen na, ontstonden
alle verdere gedichten die in de afdeling De kringen naar binnen zouden worden
20
opgenomen en het ‘verplaatste centrum naar een paar boulevardcafé's kino's’ tot
decor hebben, na 20 augustus. Het uitgebreidste hiervan is het vijfdelige gedicht 20Slot Holle haven.
Music-hall, dat De kringen naar binnen opent met de regels ‘Plots / binnen de
kring van haar moedeloosheid / begon de stad te / leven’. In het begin is er
thematisch nog enige overeenkomst met het gedicht dat hij vijf jaar eerder over
ditzelfde levenscentrum, de music-hall, geschreven had. Het ‘Zo dommelt de
Music-Hall z'n lusteloos begeren / Weg in 't schijnen en 't kwijnen van veel rode en
groene lichten’ en de beschrijving van het publiek als ‘één hart in zonderlinge klem
/ Van angstig wachten’ wordt nu: ‘Music-Hall ligt / vol / vaag / verlangen / in zijn
elektriekspaarzaamheid /

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

323
mensen in spanning / vóór het banale wonder’.
Maar, al blijft het schouwspel fascinerend, er is geen sprake meer van te worden
opgenomen in alles wat ‘hier mooi / En goed, en innig voor ons allen’ is en in een
‘zachte illuziestonde’. Reeds in het eerste deel van het latere gedicht is de music-hall
‘een ballon die barsten gaat’ en het naïeve escapisme is hier geworden tot een
spanning tussen het niet buiten deze ‘uiterlikheid’ kunnen en het zich distantiëren
hiervan door scepsis en ironie. Duidelijk blijkt dit laatste uit het tweede deel, dat
inzet als de filmvoorstelling reeds in volle gang is en waarin ter oriëntatie ‘het
woordeboek van de filmmuziek’ gegeven wordt. Met een variatie op ‘zeg mij liedjes
en ik zal je zeggen / of / je de stad verliet of won’ uit Bedreigde stad, heet het hier:
‘filmtoeschouwer let op de muziek en / je weet hoever de film is’. De gegeven
voorbeelden met het tot acht maal toe herhaalde, ontnuchterende =-teken, vinden
hun climax in de, door haar typografische vormgeving meest bekend geworden,
bladzijde uit Bezette stad die met de woorden ‘BOEM / PAUKESLAG’ begint en waarop
tot slot alles aan het wankelen wordt gebracht en ‘alle begrippen vallen’. Het derde
en vierde deel van het gedicht zijn gewijd aan het optreden van de akrobaten. In
het vroegere Music-hall kwam wel de jongleur-ekwilibrist voor, maar niet deze artisten
die met het risico van hun eigen val spelen. Vooral het vierde deel, met zijn veelvuldig
gebruik van ritmische en klank-effecten, dat op de rand van een Lautgedicht staat,
al wordt het nergens ‘abstract’, doet sterk denken aan dergelijke toepassingen in
zijn latere gedichten, zoals de Boere-charleston. In het vijfde en laatste deel is het
verschil met het vroegere ‘O, m'n Music-Hall wieg m'op uw geluiden’ het grootst:
hier wordt de druk van de kinemakoepel een ‘vaste vuist’ waartegen de mensen
zich verzetten, ‘de plakkaten / veranderen in / dreigende tormenten’ en de kreet ‘les
vaches les vaches!’ kondigt de politie aan. Met de ‘kleine Jeanne / Coco’, de cocaïne,
zinkt alles weg buiten het eigen ratelend hart, dat ‘je kino / je dinamo’ is, en blijven
de ik en de anderen als ‘schamele schooiers’ achter. Vòòr het opgeroepen beeld
van de zinkende schuit, dat wordt afgesloten door de typografisch meest opvallende
regel ‘de hand wurgt’, klinkt voor de tweede maal het begin van het liedje Quand je
suis grise (de eerste maal in Opdracht temidden der tango's), waarover hij op 22
mei 1920 aan Baeyens geschreven had: ‘Prachtig is ook: Quand je suis grise...
l'esprit s'en vole près du Seigneur, mon amant de coeur m'a rendu[e] folle!’
Het gedicht Mobile geeft in een haast picturaal kubistische voorstelling de
beweging in de danszaal weer van het vierkant, ‘de vierkantrust van tafels en
verhoog’, naar de cirkel van de dans, die na het zwijgen van de muziek weer
langzaam in het vierkant overgaat. Ook hier wordt als populair dansliedje weer
gebruik gemaakt van een in die tijd bekende operettetekst ‘Bennekik de dochter
van Marie Planchée’, die in het gedicht met een woord-
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speling verschijnt als ‘Marie Plancher / Marie Planchée’.
Het hierop volgende Bar begint met de typografische vondst van een blanco
bladzijde met alleen links boven en rechts beneden de korte regels ‘De bar is leeg
/ en vol mensen’. Daarna passeren de verschillende bezoekers de revue, die uit de
bezette stad naar de bar zijn gekomen om een leegte te vullen: de knikkende
harlekijnen (‘mij goedig evenbeeld’ wordt er aan toegevoegd), de domme dagdieven,
de hoeren en de heren, de meiden en de mecs (die evenals de met name genoemde
champagnes ‘hun tarief hebben’), de Feldwebels en officieren, de burgervrouwen
en de zich steeds naakter dansende ‘renteniersdochter of zo’ die nog ‘maagd in
hoererij’ is. Dit beeld van ‘laffe lafenis’ eindigt met de ontluisterende regels:
‘garderobe met 50 bolhoeden kepis.../ AH’. De laatste twee gedichten van deze
afdeling geven een steeds later stadium weer van het nachtleven in de bezette stad.
In Folies Bar moet Francia voor Maman in de vuil-opalen schemering, als de bar
leeg loopt, ‘la Berceuse de Jocelyn’ of ‘l'Avé Maria de Gounod’ spelen. De tranen
lopen Maman mechanisch over de wangen als haar ziel, door de ether van het
lichaam gescheiden, ‘zweeft met Jocelyn’, waarna ze tot slot de verzuchting slaakt:
21
‘c'est trop beau’. Over deze slotregel schreef Gilliams onder meer: ‘Het is anderzijds
21
alsof de dichter, met een moedeloos gebaar aan het einde van zijn gedicht, het
Maurice Gilliams, De
druipend, verslenst boeket uit de bloemenvaas heft om het met walg op de grond kunst van de fuga, Lier,
1953, blz. 84.
uit elkaar te laten vallen en te vertrappen.’ Ondanks de ironische en zakelijke
toon, blijkt echter niets van walging over het decadent en sentimenteel tafreel uit
dit gedicht, dat begint met de regel ‘Maman je bent enig’ en haar slotverzuchting
‘waardevol in vuil opaal’ noemt. Eerder is er sprake van een - bij Van Ostaijen
gebruikelijke - gelijktijdige distantie èn gebondenheid, wat het opgeroepen beeld
des te indringender maakt. Tevoren had Gilliams dan ook terecht opgemerkt: ‘De
situatie, de sfeer mag u misschien niet bevallen; de situatie, de sfeer van ‘Maryke
van Nymeghen’ ligt mij evenmin, doch zoals ze werd geschreven dwingt ze mij te
aanvaarden dat de broedplaatsen van het boze werkelijk aldus bestaan.’
De triestigheid 's morgens roept het beeld op van de laatste meid en de laatste
boemelaar die in de vrieskou wegtrekken, terwijl nog klagelijk een harmonika speelt
en het uithangbord van het café hangt te klepperen. Nagenoeg dezelfde situatie,
eveneens bij de sluiting van een nachtlokaal ‘à la réunion des Artisses’, had Van
Ostaijen tevoren in zijn groteske De generaal beschreven, waar de nachtploeg de
wegdansende Pierrot nakijkt, zoals in het gedicht Nini met haar wit kolombinekostuum
in de bleekheid van de straat oplost. (Er zijn meer van dergelijke overeenkomsten
tussen zijn gedichten en grotesken uit deze tijd aan te wijzen, maar doorgaans
betreft het dan slechts een detail, b.v. de versregel ‘wat ben je een prachtig
traanautomaat’ uit Folies Bar en de zin ‘Ik zou je ook alvast kunnen engageren als
weenautomaat’ in
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De man met de zwijnekop). In de slotregels van De triestigheid 's morgens, die ook
de slotregels van de afdeling De kringen naar binnen zijn, keert het gedicht weer
terug naar de bezette stad: ‘soldatenlaarzen leggen / laat / de / stad / in / v e r t e ’.
Het gedicht waarmee Van Ostaijen Bezette stad zou afsluiten, De aftocht, werd
het langste van de gehele bundel. Hierin keert het ‘Nihil in alle talen’ uit het eerst
geplaatste gedicht, de Opdracht aan mijnheer Zoënzo, weer, in een meer verbitterde
toonaard, terug, waardoor dit het hoofdthema van de gehele cyclus wordt.
De aftocht begint met het in taalbeeld brengen van de algehele ontreddering aan
het eind van de oorlog, van het ‘kapotte uurwerk’ dat Europa geworden is, met als
zwakke tegenstem het verlangen, het ‘gisten [van] miljoenen oorlogsekonden’ in de
‘holle hoofden’. Het verslagen en bestookte leger met al zijn ziektes en ellende trekt
zich wanordelijk terug en de ‘débacle spuwt etterrésidu op bezette stad’. Weer keert
de regel ‘gisten miljoenen oorlogsekonden’ in het gedicht terug en uit dit gisten
groeien de woorden die van mond tot mond gaan, die men van elkaar overneemt,
zoals uit de tweemaal in dit fragment voorkomende regel ‘lippen pakken woorden’
blijkt. Ondanks dat zowel het ‘in der Heimat’ als ‘Morgenrot’ gesmoord wordt door
machinegeweren en obussen, wast het ‘rode lachen’ en krijgt het woord stem, totdat
na een laatste knal de naam Liebknecht over de gehele breedte van de bladspiegel
dit gedeelte afsluit, waarin zowel het woord als de ondergang van het woord gegeven
wordt. Na de naam Liebknecht verstilt plotseling de typografie en klinken de hoopvolle
regels ‘wie weet echoëert [deze naam onder de] / arbeiders en soldaten’. Maar dan
volgen, onder een vetgedrukt ‘tans’, de schijnfrazen van dat moment, de wijsheid
van ‘de heren doktors de heren professors’, de verklaring van de keizer over de
‘demokratisering van de regering’ en de veertien punten van president Wilson. De
ontwikkeling versnelt zich, de keizerlijke armee houdt uitverkoop van ‘helmen
koffiebalen masjiengeweren morfium’, terwijl de goede katholieken en de winkeliers
zich reeds voorbereiden op de patriottische overwinningsroes. Onder de regel
‘feesten in perspektief kamelot Dionyzos’ staat als een stopsignaal in vette kapitalen
voor het eerst in dit gedicht weer het woord ‘Nihil’.
Het tweede deel van De aftocht is als het ware een beurtzang tussen de
chauvinistische en humanitaire frazen aan de ene kant en het besef dat alles gesloopt
moet worden om opnieuw te kunnen beginnen aan de andere. In de strofen die op
het woord Nihil volgen komen deze verschillende stemmen achtereenvolgens tot
uiting. De eerste strofe bevat, na het bescheiden gedrukte ‘vive rien’, de opklimmende
leuzen ‘Vive tout le monde / Vive Max / Vive Mercier / Vive / Martel / Suzon’, waarbij
na de naam van de Brusselse burgemeester Max en die van kardinaal Mercier - de
Belgische

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

326
helden die het ook in De bende van de stronk zouden moeten ontgelden - via de
associatie met het cognacmerk Mercier, ter voltooiing van de zinloze leuzen nog
22
een tweede cognacmerk verheerlijkt wordt. Het humanitaire idealisme krijgt zijn
22
beurt in de tweede strofe: ‘Wilson panopticumheld / ideologie van vegetariese
Het kladhandschrift
heeft
niet ‘Martel’, maar de
restaurants / de mens is goed enz. enz. / je weet wel’. Als antwoord volgt dan de
exacte
spelling van het
derde strofe met ‘Nihil in alle talen’ dat letterlijk wordt uitgewerkt in de verdere
cognacmerk
‘Martell’.
regels: ‘ne t' en fais pas / lig nou niet te klessen / alles wurscht’. Ten slotte volgen
nog twee regels over de kapitalist die de orde herstellen wil: ‘Allons travailler zegt
de slimmerik / en zuipt Bourgogne’.
Na dit exposé van de naoorlogse situatie volgt de nihilistische geloofsbelijdenis,
het uitspreken van het dadaïstisch verlangen ‘naar het kapotten van alle begrippen
/ alle hoop / alle idioterijen’ en van de teleurstelling: ‘de rode vloed groeit niet / de
rode legers wassen niet / en niets gaat stuk / en niets gaat stuk’. Evenals echter in
de Opdracht blijft ook hier de behoefte om opnieuw te beginnen, om de schepping
over te doen in de ‘dionyziese vreugde om eerste dingen’, primair: ‘Chaos-zijn en
scheppen kunnen steen na steen een nieuwe huis’ en ‘Oorsprong zijn / zonder
woorden’. Maar dit verlangen is doelloos zolang niet ‘alles alles werd gesloopt’,
zodat ‘goed rameien is het enige bouwen’. Na de afsluiting van dit gedeelte met de
kreet ‘Geef mij iets dodend God want ik wil leven’ keert voor de derde maal het
‘gisten miljoenen oorlogsekonden’ terug en volgt de nationale overwinningsextase
met een potpourri van liturgische teksten en Franse operetteliedjes, waarmee slechts
de ene waanzin door een andere is afgelost: ‘de bezetting houdt op / de bezetting
begint’. Als de laatste feestkreet ‘Vive Max’ doorkruist is door ‘Leve de gekrepeerden’
eindigt dit slotgedicht van Bezette stad met de regels: ‘misschien wordt eens / de
nood zo groot / alle dijken breken.’

13. Het overig werk uit de zomer van 1920
In de twee maanden, van eind juli tot eind september 1920, waarbinnen alle
gedichten voor Bezette stad ontstonden - die hier wat uitvoeriger zijn besproken
met het oog op de vele autobiografische elementen die er in verwerkt zijn - schreef
Van Ostaijen ook nog ten minste één uitgebreide groteske en een drietal artikelen
over beeldende kunst en over de Vlaamse Beweging.
De groteske, Het gevang in de hemel, werd geschreven van 17 tot 25 augustus,
dus juist in de tijd dat hij ook zeer intensief aan Bezette stad werkte. Dit verhaal
over de gewezen galeiboef nr. 200, die zich na twintig jaar gevangenis niet meer in
de buitenwereld thuis voelt en bezeten is door de ‘wil-tot-het-
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gevang’, is veel meer vervuld van maatschappijkritiek dan zijn voorafgaand proza
uit 1919 en begin 1920, met uitzondering van de korte Geschiedenis die juist een
jaar eerder geschreven werd. De behoefte van nr. 200 om als gevangene verder te
leven wordt onmiddellijk door ‘papen en professoren’ uitgebuit om aan te tonen dat
de ‘intelligiebele vrijheid’, het begrip en de overtuiging vrij te zijn ook al zit men
gevangen, veel hoger staat dan de tastbare vrijheid waarnaar ‘kommunisten,
anarchisten en nihilisten’ streven. Zo wordt nr. 200 door een pater redemptorist in
een als gevangenis ingerichte foorwagen van jaarmarkt tot jaarmarkt gesleept om
ten voorbeeld aan het bandeloze volk te worden gesteld en is hij met zijn afwijking
een stut voor de driemaal genoemde ‘kerk, vorst en staat’, het trio dat in deze tijd
ook aangekondigd werd in het Grote zirkus van de H. Geest. Ook hier wordt echter
de absurditeit - in casu de ‘wil-tot-het-gevang’ - consequent en logisch doorgetrokken:
nr. 200 neemt op den duur geen genoegen meer met zijn surrogaat-gevangenis en
steekt de pater dood in de hoop levenslang te krijgen. Dit betekent echter
hoogverraad tegenover de firma ‘godsdienst, moraal, staat en Co’, met het gevolg
dat nr. 200 de ijlings weer ingevoerde doodstraf krijgt en zo het slachtoffer wordt
van zijn eens zo hoog geprezen, maar nu niet langer exploiteerbare afwijking. Zelfs
het hem toegezegde ‘gevang in de hemel’ verspeelt hij door zijn consequente
houding.
De aan het eind van het verhaal weergegeven bon, waarop hem dit gevang in de
hemel was toegezegd door de N.V. Hemel en Hel met God de Vader als directeur
(eenzelfde functie zou deze later ook in Intermezzo bekleden bij het ‘Panoptikum
van God de Vader’), bevat een tweetal verwijzingen naar de werkelijkheid buiten
het verhaal. De bon is gedateerd ‘de 25 Augusti’, de dag waarop Van Ostaijen zijn
groteske voltooide en ondertekend door ‘Paulus-Franciscus Joostenius,
gevangenisaalmoezenier’. De vroeger door Van Ostaijen met St. Franciscus
1
vergeleken Paul Joostens reageerde hier later in zijn herdenkingsartikel op met:
1
‘Ik hoop, profeet Paul, kortelings het plaatsje van gevangenisaalmoezenier te
Paul Joostens, Paul van
komen bekleeden, mits gij zoo vriendelijk waart mij dit hierboven te bespreken. Ostayen herdacht,
Vlaamsche Arbeid, deel
Wellicht zetten wij dan ons gesprek over onze Asta en de bootjes voort.’
Van Ostaijen publiceerde Het gevang in de hemel enkele maanden later reeds 23, afl. 3-4, Brussel, 1928,
blz. 169.
2
in de laatste twee nummers van het sedert 20 mei 1920 in Brussel verschenen
2
tijdschrift Opstanding, het ‘orgaan der Vlaamsche Clartégroepen’, die radicaal
Jg. 2, nr. 1 van 1 januari
en nr. 2 van 15 februari
Vlaamsgezind waren en een revolutionair eenheidsfront wilden vormen tussen
3
fronters, communisten, anarchisten en minderheidssocialisten. Ook Van Ostaijens 1921.
3
broer, Stan, sympathiseerde met deze beweging, zodat het niet uitgesloten is
Zie: A.W. Willemsen, Het
Vlaams-nationalisme
dat deze hem tot medewerking had aangespoord.
1914-1940, Groningen,
Eveneens in augustus schreef Van Ostaijen voor het
1958, blz. 135.
augustus-september-nummer van Ruimte - dat echter eerst na 28 oktober
verscheen - zijn artikel Wat is er met Picasso en voor het tijdschrift Ça Ira een niet
4
aanvaard en ver4

Zie blz. 368-369.
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loren gegaan opstel Vers la période dodo dans le mouvement flamand. In de maand
daarop volgde nog een tweede artikel over de Vlaamse kwestie, Rond het Vlaamse
probleem, Enige kanttekeningen, dat hij in De Nieuwe Tijd, het
‘Revolutionair-socialistisch halfmaandelijksch tijdschrift’ onder redactie van Henriëtte
5
Roland Holst, Ant. Pannekoek en W. van Ravesteijn, publiceerde . De aanleiding
tot het schrijven van zijn eerste artikel was het in die tijd opzienbarende gerucht 5De Nieuwe Tijd, jg. 26,
dat Picasso het kubisme de rug zou hebben toegekeerd en ‘schildert gelijk Ingres’. nr. 3 en 4, Amsterdam, 1
en 15 februari 1921, blz.
De bewegelijke Picasso was na vijf jaar analytisch kubisme in 1915 plotseling
87-93 en 121-125.
ook weer begonnen in de subtiel realistische trant van zijn eerste periode te
werken, naar aanleiding van de opdracht van Diaghilew om voor diens Russisch
ballet decors en kostuums te ontwerpen. In 1920 ontstonden vervolgens de zware,
gigantische naakten waarmee hij de neo-klassieke stijl inluidde. Van een zich afkeren
van het kubisme was daarbij echter geen sprake, ‘want hij wisselde zijn klassieke
portretten en figuren af met nieuwe variaties op zijn Kubistische stijl, zijn realistische
6
7
stillevens met geometrische abstracties van hetzelfde motief’. Ook De Gruyter
6
merkt hierover op: ‘Hij maakt nu [na het contact met Diaghilew] tekeningen van
Herbert Read, Moderne
schilderkunst, Oorsprong
een Ingres-achtige klaarheid en gracie en geeft aldus de stoot tot het ontstaan
van een nieuwe stroming in de schilderkunst, het Neo-classicisme. [...] Inmiddels en ontwikkeling, vertaald
mag er op gewezen worden, dat de bewuste faze bij Picasso slechts gedeeltelijk en bewerkt door R.E.
een terugkeer tot traditionelere kunstvormen betekent. Zijn neo-classieke werken Penning, Den Haag, 1959,
blz. 148.
wisselt hij namelijk af met cubistische (tot 1925) en deze laatste gaan daarna
7
W. Jos de Gruyter, De
over in zijn surrealistische.’
Europese schilderkunst na
Intussen stichtte Picasso's onafhankelijke houding wel de nodige verwarring
1850, tweede druk, Den
8
in wat Joostens ‘de gelederen der Tucht’ noemde, zodat b.v. De Stijl in april 1919
Haag, Antwerpen, 1954,
het bericht bevatte: ‘Het zoowel in de binnen- als buitenlandsche journalistiek
blz. 236.
verspreide praatje als zou Picasso van het kubisme zijn teruggekomen, om weer 8De Stijl, jg. 2, nr. 6,
impressionistisch te werken, is, zooals wij uit bevoegden bron vernemen, onjuist.’ Leiden, april 1919, rubriek
En één maand nadat Van Ostaijen zijn artikel geschreven had, begon Theo van Rondblik, blz. 70.
9
Doesburg een polemiek met Peter Alma over dezelfde kwestie in De Stijl te
9
publiceren onder de titel Het Picasso'sche kubisme en de Stijlbeweging.
De Stijl, jg. 3, nr. 11 en
Van Ostaijen acht het in zijn artikel heel begrijpelijk dat de kunstcritici, die het 12, Leiden, september en
november 1920, blz. 89-90
kubisme nooit begrepen hebben, verheugd zijn over de vermeende terugkeer
van Picasso tot het naturalisme, al betwijfelt hij of ze diens nieuwe ontwikkeling en 99-102.
zullen kunnen volgen. Dat deze critici nauwelijks enige aandacht hebben geschonken
aan Picabia's overgang van het kubisme naar het dadaisme, wijst er volgens hem
op, dat het hun minder om het bewijs is te doen dat het kubisme voorbij is, dan wel
‘om het naturalisme weer op zijn voetstuk te zetten’, zodat ze weer over ‘de
boompies’ kunnen schrijven.
Van Ostaijens eigen standpunt in deze kwestie komt hierop neer, dat voor hem
Picasso's koerswijziging niets tegen het kubisme bewijst en een zuiver
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individuele aangelegenheid is. Want ondanks de grote kwaliteit en verdiensten blijft
Picasso's werk steeds ‘individualisties en subjektief’. Diens kubisme licht hij als volgt
toe: ‘Het is een feit dat zijn individualiteit naar construktie neigde, biz. in zijn portraits
onder polynesiese invloed en in zijn abstrak[t]st kubisme. Om bevrediging van het
zuiver individuele construeerde hij, niet om een buiten en boven hem aangenomen,
binnen de schilderkunst immanente wet. Hij construeerde uit zelfsatisfactie. En dit
verraadt een in de grond impressionistiese opvatting van kunstenaar en kunstwerk.’
Uit het duidelijk exposé, dat Van Ostaijen in Wat is er met Picasso van zijn eigen
opvattingen geeft, blijkt dat voor hem daarentegen het kubisme wel aan een ‘buiten
en boven hem aangenomen wet’ beantwoordt, een absolute waarde vertegenwoordigt
en ‘de enige schilderkunst’ is. Hij schrijft hierover: ‘Het kubisme heeft zich
langzamerhand van de individuële esthetiese neiging van elk kunstenaar in 't bizonder
losgemaakt. Het kubisme heeft zich van zijn eerste élan, uit individuëel-psychiese
momenten bij de verscheidene kubistiese schilders ontstaan, uit zijn
subjektief-revolutionaire periode tot zijn organisatoriese vlucht naar de
ontindividualisering gekristalliseerd. Het kubisme is niet alleen meer een
schilderkunstige en plastiese aangelegenheid. Het is eerst en vooral een
architektoniese aangelegenheid: een nieuwe stijl scheppen. Een nieuwe esthetiese
sc[h]olastiek als men wil. Streng. A bas l'anarchie. Weg met de goede smaak van
het subjekt als norma. Wetten. Preciese, tastbare dingen. Kortom: weg met de
artiest.’
Picasso blijft aan zijn persoonlijke smaak gebonden, maar ‘het doorzetten van
wat wij aan ons zelf onze individualiteit menen, - onze smaak - belet ons de hoogste
realisering juist van onze werkelike individualiteit: streven naar ontindividualisering.’
En even verder: ‘Het streven naar ontindividualisering is de maatstaf naar dewelke
te meten is het goddelike in de kunst. (Men vergeve mij de prozaïese formulering).’
Daarbij legt hij de nadruk op het streven, want een volledige realisatie ‘gaat boven
de kracht van de mens’. Het religieuze karakter van deze kunstopvatting - hoe
prozaïsch ook - wordt nog versterkt door de twee mythische voorbeelden uit het
Oude en Nieuwe Testament die hij geeft van mensen die wèl in de realisatie van
dit streven slaagden en ten hemel stegen ‘zonder over de dood heen te moeten,
d.w.z. zonder terug te vallen in de empiriese individualiteit’, nl. Elias en Maria.
Met zijn visie op de ontwikkeling van het kubisme, sluit Van Ostaijen zich in grote
lijnen aan bij richtingen als die van de vooroorlogse Section d'Orgroep van Gleizes
en Metzinger, van het purisme uit het tijdschrift L'Esprit Nouveau (1920, Paul
Dermée), van het constructivisme en ook bij bepaalde opvattingen van het Bauhaus
en De Stijl. Er blijkt een nauwe samenhang te bestaan tussen zijn kunstopvatting
en zijn toenmalige communistische overtuiging: ‘Wat uit het kubisme moet worden
is grotendeels van de nog bijna gans te creëren kubistiese architektuur - van de
kubistiese beeldende
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eenheid - afhankelik. En ook - dit staat bij mij altans vast - van een nieuwe
samenleving. Het kubisme dringt zich op als stijl van een nieuwe samenleving. Hier
ben ik het roerend met de kunstkritiekers eens: het kubisme verliest zijn laatste zin
in een bourgeoise samenleving, in salons en kunsthandels. Het kubisme is een
eenvoudige kunst: mogelikheid van massa-produktie.’ En naast de extensieve
aspecten van het kubisme-in-wording, wijst hij ook op de intensieve, de mythische
werking daarvan. Want of het kubisme zich in non-figuratieve of figuratieve richting
zal ontwikkelen, de ‘uitgedrukte voorwerpen [...] zullen zijn de conkreet uitgedrukte
maar reeds in de vizie geabstraheerde fenomenaliteit. Deze voorwerpen kunnen
conkreet worden voorgesteld; zij zullen te gelijker tijd abstrakt zijn in de zin van een
mythos. Het éne geval zou genoeg zeggen over alle gevallen. Een mythiese
voorstelling van een synthese (geen symboliese). Als voorbeeld voor wat ik bedoel
in het jongste verleden: Henri Rousseau.’ Deze opvatting vooral is een duidelijke
schakel tussen zijn ‘kunst is gebalde synthese’ uit de bezettingsjaren en zijn latere
visie dat poëzie ‘een in het metafysiese geankerd spel met woorden’ is.
Onder de lectuur die hij in dit tweede Berlijnse artikel over schilderkunst aanhaalt,
komt weer de roman Jean Barois van Roger Martin du Gard voor, waar hij in zijn
Goedendag-artikel Nasionalisme en het nieuwe geslacht van juni 1916 ook reeds
over schreef en van Plato, die hij in zijn hier geciteerd Voorwoord bij zes lino's van
Floris Jespers enkele malen noemde en op wiens Faidoon hij Cantré in zijn brief
van 19 oktober 1919 attent maakte, noemt hij ditmaal de Faidros. Als hij voorts bij
zijn betoog dat André Lhote nooit tot de eigenlijke kubisten heeft behoord, ook ‘het
laatste werk van Gleizes’ tot getuige roept, doelt hij op diens Du cubisme et des
moyens de le comprendre van 1920 en ten slotte blijkt ook hier weer dat hij in Berlijn
het nieuws over België regelmatig uit de N.R.C. haalde.
In september, dus kort na of nog tijdens het voltooien van Bezette stad, schreef
Van Ostaijen zijn laatste artikel over de Vlaamse Beweging, Rond het Vlaamse
probleem. In hoeverre het een bewerking was van het verloren gegane Vers la
période dodo dans le mouvement flamand is niet bekend, maar uit de brief aan
10
Marlier van 14 september 1920 blijkt duidelijk dat het hieraan in ieder geval niet
10
identiek was.
Zie blz. 383-384.
Reeds begin 1919 bekommerde Van Ostaijen zich inzake de Vlaamse kwestie,
zoals uit zijn brief van april 1919 aan Van Tichelen bleek, vooral om twee punten:
het winnen van de Belgische socialisten voor de Vlaamse Beweging en het duidelijk
maken aan de linker groeperingen in Duitsland waar hij mee sympathiseerde - de
onafhankelijke socialisten en de uit de Spartakusbund voortgekomen communisten
- dat de Vlaamse Beweging geen eng-nationalistische en nog minder een ‘Alduitse’
aangelegenheid was. Over dit tweede punt had hij in 1919 een artikel in Wilhelm
Herzog's blad
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Die Republik willen publiceren, welk plan door een tijdelijk verbod van deze krant
echter nooit is verwezenlijkt. Vervolgens schreef hij in maart 1920 zijn Open brief
aan den heer Camille Huijsmans, waaruit bleek dat hij inmiddels de hoop had
opgegeven dat de Belgische Werkliedenpartij zich voor de Vlaamse strijd zou inzetten
en op dit punt meer vertrouwen in de Frontpartij stelde. In Rond het Vlaamse
probleem brengt hij ten slotte beide punten gezamenlijk ter sprake. Het zijn echter
niet langer de sociaal-democraten, noch de leden van de Frontpartij, maar de
communisten die hij ditmaal wil ‘overtuigen dat zij in Vlaanderen het vlaamse
probleem niet kunnen ontgaan.’ En, omdat hij in De Nieuwe Tijd voornamelijk voor
zijn Noordnederlandse geestverwanten schrijft, zet hij daarbij uitvoerig zijn standpunt
uiteen, dat de Vlaamse Beweging en de internationale arbeidersbeweging niet met
elkaar in strijd, maar integendeel onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn.
De Nieuwe Tijd stond aan de zijde van de Kommunistische Arbeiter Partei
Deutschland, die zich van de Kommunistische Partei Deutschland had afgescheiden
en het niet eens was met de tactiek van deze laatste partij om met de oude
sociaaldemocratische methoden een communistisch doel na te streven. De K.A.P.D.
was antiparlementair en verkoos een eigen Allgemeine Arbeiter Union boven het
vormen van communistische cellen in de bestaande vakverenigingen. Ondanks het
feit dat de tactiek van de K.P.D. ook door de communistische Derde Internationale
van 1919 was overgenomen, werd de K.A.P.D. - waar o.a. Gorter en Pannekoek
lid van waren - op grond van haar solidariteit met de Sovjet-unie toch als radicale
11
linkervleugel tot deze Internationale toegelaten. Of Van Ostaijen uitsluitend als
Nederlandstalig sympathisant met de K.A.P.D. of door persoonlijke contacten tot 11Zie: Ant. Pannekoek, De
medewerking aan De Nieuwe Tijd is gekomen, kon niet worden achterhaald. Wel K.A.P.D. en Moskou, De
Nieuwe Tijd, jg. 26, nr. 3,
blijkt echter uit zijn bijdrage dat ook hij toen uiterst sceptisch tegenover de
parlementaire democratie stond en de dictatuur van het proletariaat noodzakelijk Amsterdam, 1 februari
1921, blz. 76-79.
achtte.
De visie die Van Ostaijen in zijn artikel op de Vlaamse kwestie geeft is, vergeleken
met zijn vroegere uitingen, vrijwel onveranderd gebleven en komt geheel overeen
12
met het standpunt dat hij volgens De jongen ook reeds als middelbare scholier
innam. De Belgische staat, beheerst door de Franstalige trits van ‘hoger clergé, 12Zie: Paul van Ostaijen,
adel en finansbourgeoisie’, doet alles om de culturele ontwikkeling in Vlaanderen Het landhuis in het dorp
en De jongen,
te beletten door middel van ‘geen of slecht onderwijs in de landstaal’ en om de
's-Gravenhage, 1971.
Vlamingen te isoleren en te kretiniseren, zodat ze gemakkelijk exploiteerbaar
zullen blijven. Het is er niet om te doen de Vlamingen te verfransen, want dan zouden
de Vlaamse arbeiders op dezelfde hoogte komen als de verfranste bourgeoisie of
ten minste op die van de Waalse arbeiders. Deze laatsten worden, als alle arbeiders,
ook wel geëxploiteerd, maar bij de Vlamingen is er sprake van ‘surexploitatie’,
evenals bij
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inlanders in koloniale gebieden. Het gaat er echter om Vlaanderen te verfransen,
d.w.z. in het Frans te regeren. ‘Alles wat kultuur, geest betreft moet frans zijn. Er
moet een volk worden gekweekt dat bereid is koeliedienst op zich te nemen zonder
morren.’ En het klasseverschil in Vlaanderen moet door het taalverschil worden
gesteund en vergroot. ‘In Vlaanderen (niet in België) valt het verschil van klasse
samen met het taalverschil. De oberkaste is verfranst. Het proletariaat, de boeren
en de kleinburgers vlaams. Twee procent verfransten die een grote macht vormen
in kiesverenigingen, bij middel van het clergé de boeren, bij middel van de
sociaal-demokratiese leiders het proletariaat in schaak houden.’
De teleurstelling in de sociaal-democratische tactiek, die reeds uit zijn Open brief
sprak, wordt ditmaal uitvoerig toegelicht. Van Ostaijens bezwaar is o.a. dat er meer
aandacht wordt besteed aan het veroveren van parlementszetels dan aan het
opvoeden en bewust maken van het proletariaat. Ook de verwachting dat door het
algemeen stemrecht het belang van de meerderheid zou worden gediend, blijkt niet
bewaarheid. Want daar de Vlamingen èn in Vlaanderen èn in België de meerderheid
vormen, zou volgens deze verwachting geen Vlaamse Beweging nodig zijn, maar
toch blijven de wantoestanden waardoor deze Vlaamse Beweging noodzakelijk is,
voortbestaan. Zijns inziens schiet de sociaaldemocratische partijleiding hier duidelijk
te kort en speelt het ‘bekende spel met deze enorme morele korruptie: de horizon
van de massa's beperken, zodat het een grote krachtinspanning kost boven deze
enge ideologie uit te groeien, en dan daarna: de majoriteit van deze massa tegenover
het belang van deze massa uitspelen.’ Hij komt dan ook tot de conclusie: ‘het
algemeen stemrecht helpt, aanvankelik, de massa, het proletariaat niet.’ De Vlaamse
socialistische leiders, Anseele en vooral zijn stadgenoot Huysmans, verwijt hij dat
ze voortdurend hun ‘majoriteit’ uitspelen tegenover de voorstanders van het ‘zelf
bestuurprinciep’ en de Vlaamse strijd uit de weg gaan of zich hoogstens tot de
taalgrieven beperken, waarmee ze de gevolgen in plaats van de oorzaken bestrijden.
Dè grote tegenstander, zowel van het socialisme als van de Vlaamse Beweging,
is voor hem nog steeds de driemaal in zijn artikel genoemde ‘stokreaktionair’ en
aanhanger van de ‘hereïdeologie’, kardinaal Mercier, die, naar hij schrijft, tot een
Vlaams geestelijke gezegd heeft: ‘Je suis né d'un peuple fait pour règner, vous êtes
né d'un peuple fait pour servir.’
Zijn opvatting over nationalisme en internationalisme in verband met de Vlaamse
Beweging, waaraan hij in dit milieu van internationalisten veel aandacht besteedt,
sluit weer geheel aan bij wat hij hierover in Nasionalisme en het nieuwe geslacht
van juni 1916 schreef. Hij begint met op te merken dat in de Pools-Russische oorlog
de Russische republiek Poolse sovjets in het bezette Polen instelde en daarmee
‘sekundair (Hoofdzaak: sovjets), maar dan ook volledig rekening [hield] met de
ethniese differenciëring.’ Verder
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wijst hij op de sovjetsteun aan nationalistische bewegingen in de koloniën, gegrond
op het inzicht dat ‘het begrip onderdrukt volk het begrip onderdrukte klasse
impliceert.’ Maar ook de Vlamingen zijn een onderdrukt volk door het
‘imperialisme-naar-binnen’ van de Belgische staat. En het Vlaams nationalisme is
slechts ‘het bewustzijn van zijn ethnies gescheiden-zijn; niet meer’, welk bewustzijn
een voorwaarde is ‘voor gelijk welke ontvoogding, in allereerste plaats voor een
13
economiese. Men vergete dus niet dat de vlaamse beweging steunt op het ethniese
13
bewustzijn als tegenstelling tegenover het door de belgiese staat gecreëerde
Hij wijst er terloops op
dat de Ierse
nationalisme. In de belgiese staat is de Vl. B. anti-nationalisties. Helemaal niet
als tegenstelling van het internationalisme, zoals mensen die meer naar de klank vrijheidsstrijder Sir Roger
als naar de zin van het woord luisteren kunnen menen. Veel meer is het vlaamse Casement, die op 3
bewustzijn als reaktie tegenover het belgies staatsnationalisme noodzakelik, om augustus 1916 in Londen
werd opgehangen en
de baan voor de internationale massa-aktie mogelik te maken.’
waarmee de Vlaamse
Hoewel hij weet dat het communisme ‘in Vlaanderen nog geen of altans zeker
aktivisten zich tijdens de
nog een zwakke partij’ vormt, komt dit laatste politieke vertoog van zijn hand er bezetting solidair voelden,
ten slotte op neer dat hij de flaminganten op het communisme en de communisten ook voornamelijk
op de Vlaamse Beweging wijst, waarbij hij in dit revolutionair-socialistisch blad
economische argumenten
de nadruk op het tweede deel legt.
hanteerde.

14. Verdere correspondentie uit 1920
Behalve als schrijver was Van Ostaijen in de zomer en het vroege najaar van 1920
ook als briefschrijver bijzonder produktief. Althans zijn juist uit deze tijd de meeste
brieven van hem bewaard gebleven, zodat de maanden augustus en september
elk met tien brieven en de maand oktober met vijf de grootste oogst aan
correspondentie uit zijn Berlijnse periode hebben opgeleverd.
De eerste brief uit deze reeks is gedateerd 6 augustus en gericht aan Eugène de
Bock. Na diens laatste brief van 10 juli zijn er één of meer brieven verloren gegaan,
want Van Ostaijen blijkt inmiddels één gedicht voor Ruimte te hebben opgestuurd,
nl. In memoriam Herman van den Reeck (al schrijft hij gedichten, het daarbij
opgenomen Maskers stuurde hij later), ondanks zijn mededeling van 23 mei: ‘Mijn
gedichten wil ik in ieder geval enkel in bundel publiceren.’
Waarschijnlijk deed de actualiteit van zijn In memoriam hem van zijn voornemen
afzien. Dit gedicht moet hij na 22 juli - de dag waarop hij het schreef - hebben
opgestuurd. De Bock heeft hem na of op 29 juli geantwoord, want behalve de
drukproef van zijn gedicht zond hij hem daarbij ook het op die dag verschenen
dubbelnummer 6-7 van Ruimte toe.
De drie grotesken die Van Ostaijen inzond, waren Geschiedenis, De overtuiging
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van notaris Telleke en De fijne roman, een crescendo of een decrescendo.
1
Inmiddels was Van Ostaijen ook door Paul Kenis uitgenodigd tot medewerking
1
aan het tijdschrift en de uitgaven van Het Roode Zeil. Kenis, die medewerker
Kenis was vòòr de oorlog
2
redacteur
van De
aan dit tijdschrift was, had in het nummer van 15 april een artikel De jonge
Boomgaard
geweest.
Vlaamse dichters gepubliceerd. Hij besprak hierin, niet zonder kritiek, maar toch 2
Het Roode Zeil, jg. 1, nr.
met veel waardering, uitvoerig de bundels Music-hall en Het sienjaal en
2-3,
Brussel, 15 april
beschouwde Van Ostaijen als de belangrijkste figuur onder de vernieuwers,
1920, blz. 81-95.
waartoe hij verder ook nog Gaston Burssens en Paul Verbruggen rekende.
Het is tekenend voor Van Ostaijens vasthouden aan de ‘bond zonder gezegeld
papier’, dat hij zowel over de uitnodiging van Het Roode Zeil als over de plannen
voor de organisatie van een ‘Kongres voor Moderne Kunst’, dat in oktober 1920 te
Antwerpen gehouden werd, eerst overleg wilde plegen met de gebroeders Jespers.
Ook op De Bocks aanbod van 10 juli om een dichtbundel van hem uit te geven,
antwoordt hij er de voorkeur aan te geven deze bundel bij de eigen uitgeverij van
de ‘bond’, Sienjaal, te laten verschijnen. Of hij bij deze uitgave, ‘luxus met illustraties’,
aan De feesten van angst en pijn dacht, of reeds Bezette stad op het oog had, blijkt
niet duidelijk uit de volgende brief:
III

[Berlin-Halensee 6-8-20 Joachim-Friedrichstr. 10 .]
Mijn waarde de Bock,
Uw brief en Ruimte goed ontvangen. Daarvoor hartelik dank.
Hierbij zend ik u drie kleine grotesken voor ‘Ruimte’, zówat als inleiding; later stuur
ik dan iets omvangrijker. Slechts een voorwaarde: alle drie of niets. Het zou kunnen
dat gij geneigd zijt, - om niet [-] literaire-redenen, b.v. ‘de fijne roman’ te laten vallen.
Mij goed. Doch dan valt alles.
Voorlopig zou ik niet gaarne de dupe van zedelikheidsprincipes worden.
Mijn gedichten eerste regel is te korrigeren
‘Bloesems bloeien bloemen’ in plaats v. ‘Bloemen bloeien’.
Wilt ge zo vriendelik zijn en deze korrektuur maken?
Wat kongres betreft daarover zal ik met Jespers korresponderen.
Ik moet u voor mij persoonlik bekennen dat ik een paniese schrik heb voor deze
‘paar honderd deelnemers’. God, mijn God. Libera nos, Domine. Ik ben nu eenmaal
bepaald tegenstander van het groeperen ALLER krachten.
Van Paul Kenis ontving ik invitatie medewerking ‘Roode Zeil’, tijdschrift en uitgave.
In deze aangelegenheid denk ik ook Jespers O + F te raadplegen. Mijn wens is:
uitgave Sienjaal. Luxus met illustraties enz.
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Daarom kan ik u nog niets zeggen over mijn uitgave-plannen.
Met beste groeten
Paul v. Ostaijen
[P.S.] een klein kaartje als ontvangstkonstatering a.u.b.
Op 15 augustus volgde een brief aan Peter Baeyens, waarin de eerste, reeds
vermelde, mededelingen over Bezette stad, toen nog De obus in de stad genoemd,
voorkomen. Hij blijkt eerder aan Baeyens te hebben geschreven dat dit gedicht hun
‘wederwarigheden zou vertellen’, maar wil nu de dynamisch-poëtische ervaringen
eerst in zijn ‘gedichtboek’ verwerken en daarna de gezamenlijke avonturen voor
een kleine roman gebruiken, waartoe hij echter nooit is gekomen. Op dat moment
is het nog de bedoeling dat Floris en niet Oscar Jespers de illustraties voor Bezette
stad zal maken, terwijl hij voor de roman aan samenwerking met Paul Joostens
denkt.
Eerst nu heeft hij de tweede uitgave van Het Sienjaal, de map met 6 Linos van
Floris Jespers, ontvangen en hij is niet, zoals Baeyens, ontevreden over de
uitvoering. Het formaat van 55.5 bij 67.5 cm vindt hij geen bezwaar en evenmin de
grootte van de letters waarin zijn Voorwoord is gezet, die hij vergelijkt met de
24-punts letters van de hem dus bekende eerste uitgave van Cendrars La fin du
monde.
De in deze brief als ‘kloot De Ridder’ aangeduide André de Ridder verbleef tijdens
de oorlog in Nederland, was zich daar voor de schilderkunst gaan interesseren en
leerde er het werk van de Vlaamse expressionisten, zoals Gustaaf de Smet en Frits
van den Berghe, kennen en waarderen. In 1920 werd hij hoofdredacteur van het
Antwerpse, Franstalige tijdschrift Sélection, ‘chronique de la vie artistique et littéraire’,
waarin hij opkwam ‘voor het expressionisme van Permeke, De Smet en Van den
3
Berghe’.
3
4
Jean Weisgerber, De
In het eerste nummer van Sélection schreef P.G. van Hecke Autour des
Vlaamse
literatuur op
oeuvres de Gustave de Smet et de Constant Permeke en werden Le buveur de
onbegane
wegen, Het
cidre van Permeke en een omslagtekening, de houtsnede Vue de ville en het
experiment
van ‘De
schilderij Le faucheur van De Smet gereproduceerd.
Boomgaard’, 1909-1920,
Ook als redacteur van Het Roode Zeil schreef De Ridder over schilderkunst
Antwerpen, 1956, blz. 125.
5
4
en hij noemde in het nummer van 15 april De Smet ‘den allergrootsten der
Verschenen op 1
Belgische modernisten’.
augustus 1920.
5

Het Roode Zeil, jg. 1, nr.
2-3, Brussel, 15 april
1920, blz. 134.
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III

[Berlin-Halensee 15.8.20 Joachim-Friedrichstr. 10 ]
Beste Peter,
Ergo,
magnificat anima mea Dominum.
Gister om 5 uur ontving ik 3 brieven van je: 2 over Paul Joostens [,] een van je
moeder; deze van Floris kwamen me nog niet toe. Om zes uur je telegram. Dat was
6
zowat als Floche Royale. Om 7 komt Emmeke thuis en wij zingen alleluja. In plaats
6
van het door u ingezette ‘Eli, Eli Lama Sabachtani’, ‘Hosannah Deus Sabaoth’!
Term uit het pokerspel.
In plaats van de pessimistiese Jesaias, de zang aan de hemelse wijsheid van
een der 12 kleine profeten Jezus Sirach!
Uw brieven zijn heel precieuse documenten. De correspondentie van Daan, Floris
7
en het Goche , - om crescendo te gaan, - is een brok uit de wereldgeschiedenis van
7
onze tijd. Ik heb spijts le serieux de la situation dikwels moeten lachen, b.v. bij
Doordat de in 1946
8
overleden Baeyens niet
de plastiese voorstelling van de kanonnier de M. te Oostende in ‘geneugten’
zwemmend en vooral bij de kolossale précision van het Goche ‘Mijnheer met de meer kon worden
pistolethoed’: dat getuigt van een scherpe opmerkingskracht vanwege het Goche. geraadpleegd en diens
brieven aan Van Ostaijen
Onnodig te zeggen dat deze optimistiese filosoof mij zeer simpatiek is. Zijn lyriese
verloren zijn gegaan, is
ontboezeming: [‘]Moet, moet, moet salu vriende het Goche’ is een sterk
niet opgehelderd wie met
geramasseerd stuk. Die mannen zijn te benijden: waar wij een half jaar op dubben ‘Daan, Floris en het
moeten, schrijven die vanzelfsprekend neer! Had ik geld ik zou het Goche
Goche’ bedoeld zijn.
8
onderhouen als Muse!
Eveneens onbekend
9
gebleven.
Dat was al met een eene blijde tijdingge. Ook van Paul Joostens ontving ik
9
vandaag een kaart het verheugend nieuws mededelend. Mijne beste wensgen
Dit heeft betrekking op
voor uw vaerderen levenswandel in de Schêldestad, vele geneugten in de lokalen de invrijheidstelling van
als de ambassadeur, het Leopold palast, de Vrolijkheid, de Klerkenweide, het Al Peter Baeyens, die, in
verband met het inmiddels
(voor niet geletterden παντος).
begonnen vooronderzoek
Mooie pirouette tot Place Blanche.
naar de activiteiten van De
Anima mea magnificat Dominum
Antwerpsche Courant in
(dit vind ik een heel schoon canticum en uitgevoerd door negers zo[u] het mij,
oorlogstijd, was opgepakt.
de bocho-anarcho-catholique, volkomen bevredigen) Versta-dewel! Ik heb de
gewoon[te] slecht te worden verstaan. Kon ik slechts met het Goche spreken, daar
vrees ik geen misverstand.
Uw droom dat is iet. Verdomme daar is een schoon stuk proza van te maken. Dat
zou kunnen heten Het vergaan van een straat. ‘Apokalyptiese film’ of iets dergeliks.
B.v. kunt ge mij deze droom ter navertelling afstaan. Op de verdienste krijgt ge niets,
10
aangezien Vlaanderen een zo arm land is dat mijnheer De Winne zelfs een boek
‘arm vlaanderen’ heeft geschreven. Ik vind deze droom formidabel en juist gezien, 10August de Winne,
socialistisch journalist, had
zo b.v. dat
omstreeks de
eeuwwisseling een
reportage over de
armoede in Vlaanderen
gemaakt, A travers les
Flandres (1902), waarvan
een jaar later onder de titel
Door arm Vlaanderen een
vertaling was verschenen.
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juist ma tante over blijft (om u een klein gedacht te geven van wat ik presteren moet:
ik moet deze verhoudingen die ons duidelik zijn ook voor anderen klaar maken en
dit mag ik niet langs psychologiese weg (zijkerij), maar langs axiomatiese, wat geen
gemakkelik stuk werk)
Mijn gedicht ‘de obus in de stad’ schiet goed op. Af zijn 1) opdracht Pet. B (10
blz.), 2 bedreigde stad (10 blz.) eenzame stad (2), Zeppelin Londen (1), en ik werk
nu aan holle haven waarvan reeds 6 blz. af. Ik schreef u dat het onze
wederwarigheden zou vertellen; dat is niet helemaal juist.
Ik heb de al te zeer gemengde stof in twee delen gescheiden naar de aard van
het ‘erlebnis’, namelik het dynamies-poe[ë]tiese komt in gedichtboek ‘Obus in de
stad’; het andere zijn erlebnisse van axiomatiese of intuïtieve psychologie, - daarin
11
staan ons avonturen als kontemplatief leven: immer lustig, Tom enz., dit zal in een
11
kleine roman, heel klein worden gekompileerd. Kijk eens voor deze roman: uw
Eveneens onbekend
droom als epiloog!! Eerst moet echter gedicht af. Dat zal nog 1½ tot 2 maanden gebleven, al blijkt uit een
12
volgende brief dat een
in beslag nemen; in het huidig tempo 1 maand. De Floris zal binnen 3 dagen
zekere Tom - al behoorde
de eerste stukken ontvangen. Ik heb slechts 3 kopie[ë]n. Ik stuur Floris een
hij later niet tot de
afschrift omdat hij de illustraties zal maken. Iedereen die het wil kan het bij de
veroordeelden - bij het
Floris inzien. Ik heb slechts 3 ex. en moet 2 behouden, 1 voor mij en 1 voor de
vooronderzoek
eventualiteit dat ik naar een ander uitgever moet sturen. Ik geloof dat de Flor dit betreffende De
13
ding goed zal maken. Voor de roman zou ik 'ns gaarne met de Paul
Antwerpsche Courant
betrokken was.
samenwerken.
12
Floris Jespers.
Ik ontving de mappe van de Floris en moet u doen opmerken, Peter, dat ge
geweldig hebt gefantaseerd. De letters van inleiding zijn niet groter als b.v. deze 13Paul Joostens.
van la fin du monde van Cendrars. Ik voor mijn part vind het goed uitgegeven; het
feit dat het zich om grote linoleumsnee's handelt maakt natuurlik de mappe een
beetje moeilik behandelbaar; doch er is nooit overdrijving van proporties. Zelf vind
ik persoonlik het een gelukkige Lösung hoe hij de kleinere en de grotere drukken
in een mappe heeft samengebracht.
De Paul en de Floris komen voor 't ogenblik goed uit. Toen Emmeke daar was
gedroeg, vertelt zij, de Flor zich een beetje als diktateur. De Flor kan voornamelik
zijn indiv[id]uële wil als schilder niet van de algemene tendensen en algemene
belangen scheiden. In België moeten de Flor, de Paul[,] de Oscar en enkele anderen
misschien samenwerken om zich tegenover de door kloot de Ridder gelanceerde
‘meesters’ de Smet en Permeke (gij zult het plezier hebben dit in originaal te zien;
ik zag slechts de foto's, merci zulle) door te zetten.
Op het koersveld Grunewald was Zondag grote Modeschau met alle filmactricen
en mannequins. Op een foto in Die Dame staat Emmeke (spijtig de dos) naast de
geliefde van den cellist en pittore del arte Floris Jespers Fiorenzio Jesperzio: Hella
Moja. Deze foto waarop slechts Emm's
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silhouet te herkennen stuur ik den Floris om te laten zien dat wanneer hij komt hij
misschien de gelegenheid zal hebben een deksken te dôn en tevens om aan te
tonen in waffer chik gezelschap wij komen.
Laat spoedig van je horen. Proficiat.
Moet moet moet
Saluu vriende
Paul
Kom naar Halenmeer wanneer gij kunt
14
Beste Peter ! Proficiat! Ik hoop dat wij ons spoedig op dezen aardbol zullen
treffen; allen met velen gelderen. Uw Mama had mij gevraagd bij haar modiste
te gaan; ik had werkelijk de tijd niet wat me zeer spijt doet. Gelieve mij bij uw
Mama te verontschuldigen. Vele groeten aan uwe goede Mama en een dikken
15
kus voor Dick. je Emma

14

Het tweede postscriptum
is van de hand van
Emmeke, die op 20 juli
naar België was gegaan
en inmiddels in Berlijn was
teruggekeerd.
15
Het is niet bekend wie
hiermee bedoeld wordt.

Drie dagen later schreef Van Ostaijen zijn volgende brief aan Peter Baeyens,
waarin hij eerst nog even op het onderzoek betreffende De Antwerpsche Courant
16
ingaat. Wie hij met ‘Mad. Camille’ en de hem beschuldigende ‘Piron’ bedoelt,
16
is echter onbekend.
Mogelijk is het een hun
Na een alinea over Het gevang in de hemel, welke groteske hij op dat moment beiden bekende waardin
uit een bar, meent Van
juist aan het schrijven was, volgt lokaal nieuws over een tramavontuur bij de
Gedächtniskirche en over zijn hospita, Fräulein Ziebeln. Vervolgens verzoekt hij Tichelen.
zijn vriend hem ‘merkandijs’, d.w.z. cocaïne, in zijn brieven toe te sturen.
Na zich vervolgens beklaagd te hebben over de wispelturigheid van Floris Jespers,
die het ene moment het gemeenschappelijke van de Antwerpse groep verdedigd
wil zien, maar even later zich dan weer tegen zijn broer Oscar, dan weer tegen Paul
Joostens en zelfs Fritz Stuckenberg keert, maakt Van Ostaijen een bescheiden
gebruik van Baeyens' aanbod hem geldelijk te steunen, door hem enkele Franse
boeken te vragen. Hij toont daarbij vooral belangstelling voor Philippe Soupault, die
toen met André Breton en Louis Aragon de redactie van het tijdschrift Littérature
vormde en, als de andere jongeren om Apollinaire, van het literair kubisme uit tot
de Franse dadaïsten en later tot de surrealisten was gaan behoren. Behalve diens
eerste bundel uit 1917, Aquarium, noemt hij het tezamen met Breton geschreven
Les champs magnétiques, dat dan juist verschenen is en later door Breton in zijn
17
Manifeste du surréalisme van 1924 le ‘premier ouvrage purement surréaliste’
17
18
Zie: André Breton,
genoemd wordt op grond van de daarin toegepaste ‘écriture automatique’. Van
Manifestes
du
Ostaijens verdere wenslijst bevat twee uitgaven van Cendrars, twee van de
surréalisme
,
[Paris], 1962,
vroeger door hem bewonderde Suarès, over wiens La nation contre la race hij
blz.
51.
in begin 1919 al aan Van Tichelen geschreven
18

Hans Richter, in Dada Kunst und Antikunst, Köln,
1964, blz. 200, wijst erop
dat de ‘écriture
automatique’ al sedert
1916 door de dadaïsten in
Zürich werd toegepast en
ziet dan ook niet in
waarom Les champs
magnétiques geen
dadaïstisch geschrift mag
heten.
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had en een van de naturalistische schrijver Léon Werth, van wie in 1919 zowel
Clavel soldat als Clavel chez les majors verschenen was.

[Berlin-Halensee 18-8-20]
Beste Peter,
Een heel massa korrespondentie van je ontvangen, waaronder een brief de
wederwarigheden na de invrijheidstelling vertellend. Mad. Camille schoonste glimlach,
de schoonste glimlach van Mad. Camille vang ik hier in Halensee niet zonder
ontroering op. Den Tom is nog altijd dezelfde optimistiese macaroni: berust mensgen
in de rechtvaardigheidszin uwer rechteren. Hebben zij uitspraak gedaan, dan is
daaren niets meer aan te dôn. Dit de zin van Tom's gôde godewoorden.
Ik vernam van Emmeke dat de heren Piron enz ondervraagd, alle schuld op P.v.O.
hebben geworpen. Wordt gij als getuige opgeroepen dan hoop ik dat gij over mijn
werkzaamheden de volle waarheid zult zeggen. In geval van amnistie tot een bepaald
maximum kan dit van belang zijn.
Merkwaardig gij schrijft juist over de Bochenfilosofie betrekkelik de vrijen wil. Een
filosofie die deze van alle mannen ‘qui les ont’ is, - de bochen zijn slechts zo dom
geweest deze filosofie in boken neer te schrijven; - de anderen menen het zo, maar
schrijven het niet de sluwaards (Kard. Mercier). Over dit schreef ik juist een groteske
waarvan ik u binnenkort kopij zal sturen. Precies hetzelfde. Echter inductief (bij u
deduktief). Deze groteske verhaalt van eenen man die 20 jaar in het gevang heeft
doorgebracht. Bevrijd weet hij niet wat hem ontbreekt. Het is de goede tijd van het
prison. 's Morgens wil hij niet aan zijn wandeling rond het hofje verzaken. - Hij kiest
zich een kamer met brits en getralied venster. Spaart om zich kluisters en ketenen
te kunnen kopen enz. - De Papen en filosofen horen van dit geval. - Hij wordt op
foor en univers[it]eiten getoond als bewijs voor de innerlike vrije wil. De intelligiebele
‘Freiheit’, de zedelike vrijheid, hoger te schatten als alle aardse gôd. Ik hoop morgen
klaar te zijn, overmorgen te tippen [typen]. Volgende avontuur in de tram: aan de Bleibtreustr. vraagt een fatsoenlike vrouw
mij: ist es hier Küstrinerstr. - Ik: noch lange nicht. - Volgende Haltestellen zelfde
gesprek. Zij wil voortdurend uit de trem hollen, ik weerhoudt [houd] ze slechts met
moeite. Aan de Küstrinerstr. zeg ik: nu uitstappen. Daarop zij: Das ist hier aber
Leibnizstr. ich bin zu weit gefahren (merkwaardige topografiese opvatting, aangezien
de Leibnizstr. van de G kerk uit voor de Küstrinerstr. ligt.) Daarop probeer ik nog
eens en wijs zelf de Küstrinerstr. Ietwat bars zeg ik: [‘]oder wünschen Sie etwa dass
ich Sie bis zur Tür bringen[bringe]?’ - Zij (geaffronteerd) Mit wem glauben Sie zu
tun zu haben. - Ik (plots als een lichtvonk overtrokken):
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mit eine[r] dumme[n] Gans! - Goedkeuring van de heren Fraul. Ziebeln is nog altijd zo hysteriek als voorheen. Zij heeft een zwaren slag
op de verdommenis gehad. Stel u voor bij één-hoog (Tauch) wordt ingebroken en
voor hoge gelderen gestolen (gerobberd, schrijven de Antwerpse pittige
stadsnieuws-schrijvers). Men vindt van Fraul. Ziebeln een boterham met marmelade.
Juist het is haar marmelade. De vroeger zo bevriende mensen klagen haar aan.
Ook de portiersvrouw zegt: zij en niemand anders. Men vergeet echter dat zij 's
avonds, na de misdaad, in dit appartement was, komende van buiten en toen haar
boterham vergat. De Meister-detektive komt niet op dit gedacht. Tot eindelik Fraul.
Ziebeln zelf verklaart: o nu gaat er mij een licht op. - Het licht dissipe les ténèbres.
Maar Fraul. Ziebeln is meer dan knock-out daardoren geslagen dat zulke fijne
mijnheer (gebildeter Herr) een ogenblik van haar heeft kunnen veronderstellen zij
zou een gemene dievegge zijn. De portiersvrouw dat telt niet mee, das ist eben eine
ungebildete Frau!
Dit nieuws uit Halenmeer.
Deze boef van Piron die alle schuld op mij steekt. Maar hij magt er van verzekerd
zijn, hij zal daarvoren worden betoïld. Ik benijd uwe merkandijs. Kunt gij niet onder
omslag en tussen brief wat opsturen, zonder adres van u te vermelden, op een
onopvallende manier. Dat zou een schoïne verrasginge zijn. De Floris heeft nu weer een aanval [twee woorden onleesbaar] op Oskar gericht,
omdat ik in een brief aan Oskar schreef Floris gedroeg zich brutaal tegenover Paul
(vertelde E.), hij moest daar orde houen. De Flor zegt nu: Oskar is de zijker die alle
man tegenspreekt enz. 's Morgens ontvang [ik] van den Floris een brief: ik moet de
algemene strekkingen van allen in een artiekel verdedigen. - 's Namiddags: Paul,
nu hebt gij de keus tussen mij of Oskar + uwen (lekkeren!) Stuckenberg van ginder
achter. En zo voort. De Flor bataljeert gewonnen verloren dan tegen Paul, dan tegen
Oscar. Ik word er een beetje door ‘erledigt’. Zó af van al die voortdurende
tegenstrijdigheden.
Beste Peter in een brief schreeft ge mij over mecenaat. Dat is heel schoïn, en
kunnen vooralsnog gerust tot na een groot zakesukses van u, uitstellen. Ik zou u
echter willen vragen of het u mogelik is een paar franse boeken op te sturen. De
twee volgende zou ik graag hebben
1 Philippe Soupault: Aquarium
2 Philippe Soupault: et André Breton: Les Champs Magnétiques
Paris edit. au Sans-Pareil.
Wanneer je dan nog al naar gelegenheid je ze in een boekwinkel vindt of naar
mogelikheid, tussen volgende wou kiezen:
Cendrars: Anthologie nègre, ed. de la Sirène; L'Eubage: Nouv. Revue Franc[ç]aise;
- André Suarès: Nous et eux; la nation contre la race; Leon Werth: Clavel. - Doe
wat ge kunt, ook een frans bôkje dôt mijn
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19

hartstochtelaaik genôgen (J.v. Extergem taal.)
19

't Beste
je Paul
met de beste groeten van Em.

Jef van Extergem was
een aktivistisch gezind
voorman van de
Antwerpse communisten.
Tijdens de bezetting was
hij secretaris van de
Socialistische Jonge
Wacht.

Nadat Van Ostaijen op 6 augustus De Bock had meegedeeld dat hij uitgenodigd
was om aan Het Roode Zeil mee te werken en hierop een kort, niet begrijpend
antwoord had ontvangen, zette hij, op dezelfde dag waarop hij voorgaande brief
schreef, zijn standpunt tegenover de tijdschriften Ruimte en Het Roode Zeil duidelijk
uiteen. Hij achtte deze uiteenzetting ook voor zijn Antwerpse vrienden van belang,
zodat hij voor hen een afschrift met weglating van de slotalinea maakte, welk afschrift
eveneens bewaard is gebleven.
In het dubbelmunmer 6-7 van Ruimte, dat hem vòòr 6 augustus door De Bock
werd toegestuurd, was, naast twee illustraties van Jos. Léonard, een linoleumsnede
van J. Verdegem opgenomen. En van Victor Brunclair bevatte dit nummer de
gedichten T.S.F. en De vliegenier.
Het Roode Zeil had in een drietal afleveringen portretten van redactieleden
20
opgenomen, waarvan er twee (van Karel van de Woestijne in nr. 1 en van André
20
de Ridder in nr. 5) door Ramah waren getekend en één (Johan Meylander, ps.
Nummer 1 van Het
van P.G. van Hecke, in nr. 2-3) door Léon de Smet. Van ‘de Florentijn’ Karel van Roode Zeil was gedateerd
15 maart 1920, nr. 2-3 15
de Woestijne werden in de eerste twee afleveringen verzen uit De modderen
april nr. 4 15 mei, nr. 5 15
man geplaatst en in nr. 6-7 een prozabijdrage Paidia. Firmin van Hecke
juni, nr. 6-7 15 augustus
publiceerde verzen in de nummers 1 en 5 en van Gaston Burssens werden in
nr. 5 het gedicht Nieuwjaar in de sel en in de laatste aflevering nog twee verzen en nr. 8-9
september-oktober 1920.
opgenomen.
Van de twee bezwaren die Van Ostaijen tegen Het Roode Zeil koesterde, was
het eerste dat het tijdschrift ook anti-flamingantische medewerkers had. Als voorbeeld
hiervan noemt hij in zijn brief F.V. Toussaint van Boelaere en Leo van Goethem.
Zijn bezwaren tegen laatstgenoemde figuur golden vooral diens houding tijdens de
21
oorlog en niet zozeer zijn bijdragen aan Het Roode Zeil, want Van Goethem droeg
21
alleen verzen bij, nl. Rendez-vous in nr. 4 en nog een drietal in nr. 5, die echter
Zie over Leo van
Goethem ook blz. 755.
niet anti-flamingantisch zijn, al is het eerste gedicht wel doorspekt met Franse
woorden. Naar aanleiding van het artikel Een terugblik van Paul Kenis in nr. 2-3,
waarin deze zijn teleurstelling uitte over de latere houding van August Vermeylen
na diens Kritiek der Vlaamsche beweging, hadden echter Gabriël Opdebeek en
Toussaint van Boelaere verontwaardigde brieven in het vierde nummer gepubliceerd,
die Vermeylen in bescherming namen en waarin Opdebeek o.a. opmerkt: ‘Er zijn
er enkelen in Vlaanderen, die het aan Vermeylen niet vergeven kunnen dat hij zich
niet in de dwaze avonturen van het extremistisch flamingantisme heeft ge-
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worpen.’ Opdebeek had in nr. 2-3 ook reeds een lofzang op de verfijnde Franse
cultuur tegenover de Vlaamse boersheid aangeheven in zijn artikel Over ‘Feuillets
d'art’, Vlaamsche beweging, Latijnsche beschaving en nog wat, met uitlatingen als:
‘‘Tout homme a deux patries, la sienne et puis la France’. Geen franskiljon zou het
met meer enthousiasme dan wij kunnen belijden.’ En in nr. 5 had hij naar aanleiding
van een anoniem verschenen toneelstuk de spot met het onbeholpen flamingantisme
daarin gedreven, onder de titel Een tooneelspel voor Vlaanderen.
In de aflevering van 15 augustus, nr. 6-7, die Van Ostaijen tijdens het schrijven
van zijn brief nog niet onder ogen gehad zal hebben, protesteerden Kenis en
Burssens door middel van ingezonden brieven eveneens tegen deze uitingen. De
eerste verdedigde zich tegen de aanvallen die Toussaint van Boelaere en Opdebeek
op zijn uitspraken over Vermeylen hadden gelanceerd en de tweede viel Opdebeek
aan over diens Een tooneelspel voor Vlaanderen. Onder de medewerkers aan Het
Roode Zeil had Van Ostaijen dus ook twee medestanders.
Een tweede bezwaar van Van Ostaijen tegen Het Roode Zeil was het naar voren
schuiven van De Smet en Permeke in dit blad als de expressionistische schilders
van Vlaanderen. Want behalve de reeds genoemde prijzende woorden van André
de Ridder over Gustaaf de Smet in nr. 2-3, schreef ook Johan Meylander (P.G. van
Hecke) in nr. 5 een ‘kantteekening’, Gustave de Smet, Constant Permeke en de
jongste Brusselsche schilders, waarin beide schilders ‘de eerste groote Belgische
expressionisten’ genoemd worden.
Tijdens het schrijven van Ekspressionisme in Vlaanderen in 1918 kende Van
Ostaijen het nieuwe werk van deze schilders, die gedurende de oorlog resp. in
Nederland en Engeland verbleven, nog niet, zodat ze in dit opstel ook nog niet
22
behandeld werden. En uit zijn brief van 15 augustus 1920 aan Baeyens bleek
reeds dat hij tot dan toe van hun werk ‘slechts de foto's’ zag, wat hem het weinig 22De Smet wordt wel even
genoemd in deze studie,
enthousiaste ‘merci zulle’ ontlokte. En ook in de hier volgende brief is hij van
oordeel dat De Smet en Permeke ‘voor zover ik zag tweederangs kunstenaars’ zie VW IV, blz. 30, maar
nog als de vooroorlogse
zijn.
impressionist.

[Berlin-Halensee 18.8 20]
Waarde de Bock,
Uw kort briefje maakt het mij duidelik dat er tussen ons beiden grote misverstanden
in het spel zijn. Spijts gij u betreffende uw standpunt niet duidelik tegenover mij hebt
uitgesproken, zódat het mij moeilik valt op uw korte verklaring dat gij mij niet begrijpt
te antwoorden, zal ik nochtans beproeven klare wijn te schenken.
Gij hebt beproefd rond ‘Ruimte’ de jongeren, meest expressionisten, te scharen.
Dit is u voorlopig niet gelukt en niemand denkt daaraan u
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daarvan een verwijt te maken. Oscar Jespers weigerde mee te maken omdat hij
betwijfelde dat in R. het koren van het kaf zou worden gescheiden. De tans
verschenen, - zelfs niet eens impressionistiese maar zuiver akademiese, - houtsnee
van Veerdegem[Verdegem, passim] bewijst dat hij niet gans ongelijk had. Deze
houtsnee is hoogstens in ‘Dietse Warande en Belfort’ op haar plaats. Het is u dus
o

o

niet gelukt 1 om weigering vanwege enkele kunstenaars 2 omdat waarschijnlik
niet toereikend jongere mensen voorhanden om een werkelik modern tijdschrift
recht te houden. Redenen buiten uw goede wil.
Het wordt mij echter duidelik dat gij van het a-priori standpunt uitgaat dat ik me
dichter naast ‘Ruimte’ als wel naast het R. Zeil zou moeten voelen. Ik zelf begrijp
niet waarom. Ik vind Ruimte niet jonger of niet beter als het R. Zeil. Persoonlik voel
ik me zelfs meer solidair met literaten als v.d. Woestijne, v. Hecke dan wel met
Brunclair. Ik zie geen enkele doorslaande reden waarom ik me met ‘Ruimte’ meer
solidair moet voelen. Van het ogenblik af dat ik aan Ruimte meewerk, kan ik ook
aan het R.Z. meewerken. Ik leg er dus de nadruk op: van mijn zijde liever de
Florentijn dan Brunclair. De voordelen aan het R.Z. verbonden zijn: het R.Z. is het
tijdschrift der goeden en der slechten van de vorige generatie.
Zij wensen hun tijdschrift open te zetten voor jongeren en ik vind het zeer
betekenend voor de smaak van de redactie dat zij tot hiertoe Burssens nam en niet
Brunclair. Het is goed - verzorgd - uitgegeven. Grafies brengt het impressionistiese
tekeningen van Ramah, mij persoonlik liever als het zelfs in houtsnee overdragen
van schilderkunstig akademies clairobscur (Veerdegem). Bezie deze Veerdegem.
Zoals in elke akademie geleerd wordt bij middel van hel-donker het volumen der
lichamen uit-te drukken. Maar het uiterste van akademisme is wel dit door
wit-en-zwart gerealizeerd-zijn van deze hel-donker-volumen-interpretering.
Mijn orthodoksie zou slechts inkonsekwent zijn wanneer ik mij meer nabij Ruimte
en vooral de medewerkers van Ruimte deelnemers aan het kongres voelde als nabij
het R.Z. - Doch dit is een a-priori-stelling van u, die ik tans heb ontdekt en dus kan
ontkennen.
Nu ik werk niet mee aan het Roode Z. 1e) om redenen van niet estetiesen aard,
namelik flaminganties: Toussaint en v. Goethem. - Ten 2e omdat ik de tam-tam rond
zo zwakke kunstenaars als de Sm. en Permeke door het R.Z. gemaakt, akelig vind.
Vooral als oppositie dus tegen A. de Ridder. De Sm. en Perm. zijn (voor zover ik
zag) tweederangs kunstenaars. Zódra het Rode Zeil voor Jespers en Joostens zo
zal optreden als het tans voor P.-de Sm. is er mee te spreken.

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

344
Ten minste, hoop ik, is nu de orthodoksie verklaard. En misschien zegt gij ook 'ns
uw standpunt, dat ik nu raden moet.
Met beste groeten uw dwe
Paul v. Ostaijen
Uit Van Ostaijens brief van 20 augustus aan Peter Baeyens spreekt eenzelfde grote
belangstelling voor aankondigingen, reclames, advertenties en kranteberichten als
uit sommige gedeelten van Bezette stad: meer dan de helft van deze brief bestaat
nl. uit commentaren op dit soort teksten.
Bij zijn anekdote over de reclame voor de Zeitung des Westens merkt hij op dat
ook in Berlijn de mentaliteit ‘der G.v.A. en Rip’ voorkomt, daarmee doelend op de
toen streng-katholieke Gazet van Antwerpen en de hoofdredacteur van het Antwerpse
liberale dagblad De Nieuwe Gazet, August H.A. Monet, die zich van het pseudoniem
Rip bediende. Het uitvoerigst zijn de kanttekeningen bij de aankondiging van een
poëtisch concours in het te Antwerpen verschijnend Franstalig tijdschrift van jonge
letterkundigen en grafici, Lumière, dat van augustus 1919 tot februari 1923 is
23
verschenen. De aankondiging werd voor het eerst opgenomen in het nummer van
23
augustus 1920, in welk eerste nummer van de tweede jaargang ook de
Over Lumière, zie:
Ruimtecirculaire was gevoegd en een lino van Jozef Peeters op het omslag stond Roger Avermaete,
Herinneringen uit het
afgedrukt.
kunstleven 1918-1940,
Verschillende houtsnijders die aan dit blad meewerkten, waren aan de
deel I, Het avontuur van
Antwerpse academie opgeleid door de terloops genoemde graveur Edward
de ‘Lumière’-groep,
Pellens.
Brussel, 1952.
Als Van Ostaijen, via het onderwerp ‘de roem’, over Hans Blüher komt te
spreken, blijkt er van zijn vroegere waardering voor deze leider en theoreticus van
de Wandervogelbeweging weinig te zijn overgebleven.
Bij zijn overgang naar het persoonlijke nieuws in zijn brief maakt hij nog even een
toespeling op zijn Bulla van een maand vroeger, waarin ‘Paulus Angelica’ Joostens
uit de Heilige Kubistiese en Flamingantiese Kerk werd gestoten en looft hij ‘den
heere Mercandi’ naar aanleiding van de hem door Baeyens gestuurde cocaïne.
Uit de alinea over de toezending van Franse boeken blijkt dat op dat moment van
Cocteau alleen de dichtbundel l'Ode à Picasso (1919) en van Apollinaire alleen de
pas verschenen prozabundel La femme assise, ‘moeurs et merveilles du temps’,
(1920), in zijn bezit waren. Hij is dankbaar voor de ontvangst van Cocteau's Le coq
et l'arlequin, ‘notes autour de la musique’, (1918), waar hij in zijn vorige brief niet
om gevraagd had en voegt hieraan toe: ‘Gaarne had ik: Calligrammes van
Apollinaire.’
Of hij, als hij daarna over Baeyens' postzegelverzameling schrijft, met ‘mijn
amateur’ een onbemiddelde kennis, die gebruikte Belgische postzegels van
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hem kreeg, of, ironiserend, zichzelf bedoelt, is niet geheel duidelijk. In ieder geval
verzamelde, althans bewaarde, Van Ostaijen ook in Berlijn nog postzegels naar
Emmeke zich herinnert.
Vervolgens brengt hij het reeds op de bladzijden 314,317 en 321 vermelde verslag
uit omtrent zijn vorderingen en plannen met Bezette stad. In overeenstemming met
het bewaard gebleven handschrift van deze bundel, waarin alleen van Opdracht,
Bedreigde stad, Eenzame stad en Holle haven typoscripten op de achterzijden der
gebruikte bladen voorkomen, deelt hij mee na 15 augustus zijn gedichten niet meer
te hebben getikt, maar ze met de hand in de gewenste typografische vorm te hebben
uitgeschreven om ze zetklaar mee te kunnen geven aan Oscar Jespers, die hij op
22 augustus in Berlijn verwachtte, welk bezoek echter werd uitgesteld en op zijn
vroegst half september heeft plaats gevonden.
Zijn laatste verslag betreft het gesprek met Paul Westheim over moderne Franse
uitgaven en over het werk van zijn Antwerpse vrienden, waar hij hem zonder veel
succes reprodukties van toonde. Wilhelm Lehmbruck, aan wie Westheim boven
Oscar Jespers de voorkeur gaf, was een in Dusseldorp opgeleide beeldhouwer, die
ook een aantal litho's en schilderijen heeft gemaakt en wiens klassiek aandoende,
verstilde en à la Modigliani gerekte beelden grotendeels in het stedelijk museum
van Duisburg worden bewaard. Hij maakte ook portretten, o.a. een litho van Theodor
Däubler en een buste van Fritz von Unruh. De door Westheim verdedigde schilders
Max Pechstein en Erich Heckel, die tot de in 1905 te Dresden opgerichte groep Die
Brücke behoorden, bleef Van Ostaijen ook later als ‘romantische expressionisten’
24
en aanvankelijk slechts als Duitse tegenhangers van de Franse ‘fauves’, verwerpen.
Het is mogelijk dat Van Ostaijen bij dit gesprek Westheim heeft voorgesteld een 24In Proeve van parallellen
artikel over Joostens en de gebroeders Jespers voor Das Kunstblatt te schrijven. tussen moderne
Met een studie over Campendonk, waar in deze brief nog niet over geschreven beeldende kunst en
moderne dichtkunst uit
wordt, had hij het volgend jaar meer succes bij Westheim.
Aan het slot van deze brief, als hij zijn jongere vriend kwasi-vaderlijk over diens 1925, zie VW IV, blz.
225-246.
amoureuze avonturen onderhoudt, vervalt hij weer in zijn rol van de Paus van
Halensee.

[Berlin-Halensee 20-8-20]
Ο Πετρος φιλος,
Vele brieven ende schoïne lichtdrukkaarten uit de stad van den Hertog Jan I, onze
groten vlaamsen liedjeszanger, ontvangen (Brosselen, Broexel wat betekent moeras
ofte morast).
In de étalage van een oudhandelaar mijner straat, een lei als waarop vermeld
wat speciaal dient aanbevolen Bidet Dit schild te midden dezer
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rommel was zeer schoïn voor te zien.
Verder een reklame voor een dagblad: Zeitung des Westens met de volgende
aanbeveling:
Zeitung des Westens?

‘Die Einwohner des Westens haben ganz
andere Interesse zu verteidigen als die
des Zentrums oder des Ostens (je ziet
van het gemene Noorden maken deze
fijne westerlingen niet eens gewag).

Dahlem Steglitz Wilmersdorf
Grunewald x! Halensee Westend
Charlottenburg Friedenau
Diese Interesse zu verteidigen ist das Ziel der Berliner Zeitung des Westens.
Darum abonniere sich jeder auf: die Zeitung des Westens.[’] Zoals gij ziet leeft ook
de mentaliteit der G.v.A. en Rip in deze stad opgebouwd op de zandige oevers der
Spree (verwa[n]t met het woord spriet, wis en zeker). Maar het schoïnste: tussen
de woorden Grunewald en Halensee x heeft iemand met potlood geschreven:
[‘]EICHKAMP!!!
Warum ist eichkamp vergessen? Soll dies ein Boycott gegen Eichkamp bedeuten?
Oder zählen die Bewohner von Eichkamp nicht mit??
WAS soll das Heissen???’
De Eichkampenaars laten zich, zoals gij zelf hebt komen te lezen, den kaars
[kaas] niet van hun brood halen. En de Z.d.W. kan zich dus reeds op energiese
vijanden voorbereiden. Eichkamp vooruit is mijn leus!
In de nabijheid van Halle aan de Saale verdienen zekere arbeiders vele gelderen.
Wat zeer schoïn. Nu zijn die mensen volledige den kluts daardoren kwijt geraakt.
Mijn Goood[.] Wat zullen wij met deze gelderen dôn! Zij hebben zich allen, als op
militair kommando, eenen hogen hôd gekocht, een schoïn kleedingstuk voorwaar,
en tijgen daarmede ter arbeid om 7 uur 's morgens! Twee duizend hoge hoden
marsjeren stram de fabriek binnen! (Dit is niet vals te verstaan: als metropole
argument tegen loonbeweging, versta-mij-wel a.u.b. als ik er u om bidden magt!)
Simple anecdote.
De literatuur in Belgenland gaat met reuzeschreden vooruit. Groite prijskampen
worden uitgeschreven. Denk daaroveren eens gôd na. Gij hebt bijaldien gij den
25
26
stapt waagt niet meer te kampen zoals gedaan hebben den Pittore , Angelica en
25
ik zelven. Hier volgt een Prijskamp uitschrijven
Floris Jespers.
26

Paul Joostens.

[Tekening met tekst:]
CONCOURS

Prent het U dus Gôd in het Hoofd!

La revue ‘LUMIÈRE’ a décidé
l'organisation de plusieurs concours.

Hier -

Le premier est consacré aux

Vijf jaren leed ik aan hevige
hartskwalen toen op een zekeren

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

347

poètes. Il est ouvert dès maintenant, et dagt mijn oog viel op een luttel doosjen
sera clos le 30 novembre prochain.
Standaert pastilles.
Les manuscrits présentés au concours
ne peuvent pas dépasser la valeur de
600 lignes typographiques.

Van dien dag af... aldus schrijft M.F.
Pittore Kunstschilder te Antwerpen aan
de Schelde. -

Tous les sujets, tous les genres sont
admis.

Gij ziet: veel môt men niet dôn om den
schoinen prijs te winnen

La seule condition requise est que les
manuscrits présentés soient écris en
vers.

1) een abonnement op het tijdschrift
LUMIÈRE (men hôft het zelfs daarvoren
niet te lezen)

La revue ‘LUMIÈRE’ éditera à ses frais
2) vijffranken bedragt uit den tesg halen
l'ouvrage primé. Il sera orné de gravures wat niet heel veel in dezen duren tijd
sur bois.
Le jury se compose de trois membres:

3) een schoin stuk poezij schrijven en het
M. EDOUARD DUJARDIN M
RENÉE DUNAN naar den jurij opsturen.
Maar wat al voordelen daarentegenover,
mijn Good!!
M. ROGER AVERMAETE.
Bijaldien men het geluk heeft den Prijs
Pour pouvoir participer il faut:
te winnen of te gewinnen, profijteert men:
a) être abonné à la revue;
11e

b) verser un droit de participation de fr.
5.-. Le concurrent recevra en retour un 1) dat men zijn werk zowaar gedrukt zal
kunnen aanschouwen en de vrienden en
expl. de l'ouvrage édité.
kennis[sen] tonen, tot spijt van wie het
benijdt, en van de zonen der verwanten
en der gebueren die het zover niet
gebracht hebben!
2) Mijn good dit bôksken wordt zowaar uitgegeven versierd ofte opgelugt (verlugt
mene ik) met houtsneden gewis van een kundigen-meester graveerder (school
Pellens)
3) Steeds straffer (niet krasser!) men bekomt zowaar éen ex. gedrukt van zijn
werk, zodat men het altijd genieten kan. Men kan het in zijn bokerij zetten ‘oftewel’
(Floris) het de geliefde des herten verschenken. Den facteur brengt dit bôksken
naar huis en inplaats van schande onder dit dakt te brengen, brengt hij daarin eer
in den vorm van een gedrukt boksken van den zoon! Geeft men het zijne geliefde
dan drukt deze eenen fermen kus als beloning op de wangen des dichters, die even
rood worden niet minder van innig geluk doorgloeid als van zedige schaamte. Dan
zal zij zeggen: nu mijn goede Piet wil ik met u tot vorens den priester en den
schepene tijgen om onze innige liefde door het sakrament des huwelijks alsook
door den vertegenwoordiger der
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Fragment uit Van Ostaijens brief aan Peter Baeyens van 20 augustus 1920.

burgerlijke orde tot een huwelijk bezegelen te laten. En als den schepenen mij
vragen zal: Anna wilt gij dezen man vorens egtgenoot dan zal ik, misschien wel met
een door de aandoening verzwakte stem, edoch vastberaden antwoorden: Ja,
mijnheer den schepenen, met dezen man wil ik des levens liefde en leed, wel en
wee komen te delen! En gij zult het zien (ziedewell) den schepenen zal ons goedig
toelaggen en ons moôd geven de harde dichtersloopbaan (hardlopersbedrijf) samen
te bestijgen.
Dit alles staat den winner van dezen schoïnen prijskamp te wachten.
Almeteen is hij een berômd man. Heeft alles wat hij wil.
Over Roôm nogt het volgende. De heer Hans Blüher heeft een nieuw boksken
uitgegeven waarin het volgende vermeld: ‘De filosofie van Schopenhauer, het
pessimisme gaat niet op. Want het beste bewijs: Vrouwen heb ik genoeg gehad,
vrienden had ik met de vleet en als het tijdpunt daar was, is ook de roem gekomen.
Dus heeft het pessimisme van Sch. geen zin.’ Dat is de grote duitsgen filosoof Blüher
als waarvoren de Deutsge Jugend schwärmt. Laat ons het openhertig bekennen:
het ist verdiend.
Het wordt ook altemets tijd dat den Paulus Angelica ons taaltjen begint te snappen.
Zo is 't er misschien weer plaats voor hem in den schood[t] onzer Kerke. Verder
allen loft voor den heere Mercandi!! Om dezen man te loven ist mijne pen niet fijn
genogt en mijn hert loopt sneller
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als mijne pen volgen kan. En nu zie ik hoe zwakt den meinsg is dat hij zijn gevoelens
niet uitdrukken kan naar den zin van zijn hert.
Gij schrijft mij dat gij mij nog bokskes uit de stad aan de beide oeveren der Seine
sturen wilt. Dat is een schoin gedagt. En ik wrijf al in mijne handen bij de gedagten
daaraan alsdat der Briefträger spôdig daarmede zal komen op te dagen gelijk eene
zon des morgens aan de kim, als wanneer zij de duisternisgen der nacht verdrijft.
‘L'eubage’ en niet ‘l'eutage’ is van Cendrars en niet Soupault. Misschien is't het
dus't niet juist dat het niet meren bestaat. - Van Cocteau bezit ik enkel: ‘l'ode et [à]
Picasso’, - en nu ontving ik van je ‘Le Coq et l'Arlequin’, waarvorens dan almeteen
mijn harteliken dank. (over het boksken schrijf ik later). De andere werken van
Cocteau bezit ik niet. Van Apollinaire heb ik enkel: La Femme assise. Gaarne had
ik: Calligrammes van Apollinaire. - Nu postzegels. Mijn amateur ist mijn Good eenen
arme man die als enkel verzameld[t] van den krijg, niet van den koop. Maar wilt ge
de postzegels opsturen, ik ga wel eens in een magazijn. Een kollektie van 700
postzegels is op zich-zelf moeilik te verkopen, wanneer er niet bizondere zegels bij
zijn. Dus ziet eens zelf na ofter ‘rare’ bij zijn; zo niet zijn 700 postzegels
(jongelingekollektie) niet aan den man te brengen. In het andere geval verdien ik
zelf natuurlik met veel vergenogen de procentgelderen. ‘Bezette Stad’ werd ‘verrijkt’ met volgende gedichten: Verlaten Forten, Stad
stilleven, Nomenklatuur van verlaten dingen, de obus over de stad, De Zirkus van
de h. Geest, Asta Nielsen, Banale Dans, huis stad ik, Sous les ponts de Paris, goed
nieuws. Al deze gedichten heb ik niet meer getipt maar zo goed het gaat het model in
handschrift geschreven. Oscar Jespers komt op 22 dezer naar Berlijn en zal dan
deze dingen mede nemen. Te maken is nog: de triestigheid vijf-uur-'s morgens, het
ontwaken van de bezette Stad (± 1916), innerlike leven, Folies-Bars (Ave Maria +
tranen Maman: que c'est jolie), verlaten kino (cinema met piano ‘mais le plus joli
rêve[’]), de aftocht (Liebknecht!), Soldaat van Bapaume. - Dit ongeveer alles, geeft,
hoop ik, een voorstelling van alles wat is ‘Bezette Stad’. Het zal dus een groot stukt
worden. Noteer: de laatste gedichten zijn niet zo groot als opdracht of bedreigde
stad. Asta Nielsen is het langste van deze nieuwe. ‘Sous les ponts de Paris’, van
dit gedicht ben ik nog niet zeker of het blijven zal of het aftrappen môt. Het is een
half misties gedicht, handelt over Kristos. Toch ligt er weer veel bezette stad in en
daarom weet ik niet wat ik dôn moet.
A propos de Duitsgers zijn absoluut niet begeistert voor de nieuwe fransge bôken
(enkele artisten buiten spraak gelaten). De heer Paul Westheim, directeur van das
Kunstblatt, was bij mij. Ik toonde hem:
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Cocteau, Cendrars en ook die kleine boekjes van de Sans-Pareil uitgave (zonder
pretentie). Dat verstaan de Duitsgers niet dat een boek zonder pretentie, vuil, slecht
gebonden kan uitzien en toch charme hebben, en juist om dit ‘niettegenstaande’
zoveel charme. (immanente charme = rasattribuut). Den Duitsger Westheim zegt:
wij geven toch veel beter uit, wij laten niet zo de naam van de schrijver in de logt
herumspazieren en 2 cent. verder den tijtel. Wij rukken dat alles dicht bij melkaar
en laat [laten] dan een groot open vlak en onderaan de uitgever. Ik: [‘]ja schablone
dat heb ik in mijnen zakt. Als gij meent dat dat zo straft ist dan hebt gij het mist.’ ‘Unsere Bücher sind gediegener [’] (Gediegen is het grote woord waarmede den
Boche al de rest plat slaagt. ‘Gôd gebonden’, blauw couverture, groen Vorsatzpapier,
dekoratief je kent dat, hoop ik, ofte môt ik somtemets nog verder het Duitsge bôk
beschrijven?) Ook was de heer Westheim niet begeistert voor de productie van
Fiorenzio (chaoties), Paul Joostens (zu trocken, nicht ‘gemütlich[’]) en van Oscar
(nicht so schön wie Lehmbruck). Daarop volgde natuurlik een zeer venijgin[nig]
gesprek, ik compareerde voortdurend met de Duitsgers die hij in het Kunstblatt
verdedigd[t] (de slechte verd. hij namelik, Pechstein, Heckel enz.) Waarop hij zegde:
ja ik geef gaarne toe vreemdelingen kunnen onze diep mensgelijke kunst niet
snappen. Hij vroeg ook: Deze mannen zijn alle wel nog zeer jong? Waarop ik
‘integendeel’ antwoordde. Enz. Enz. In alle geval zulke dingen komen niet [in] het
Kunstblatt, als wanneer de heer W. meent dat zelfs het fr. kubisme toch maar
atelierexperiment is. (nicht gemütlich).
Mijn waarde zoon, waarlijk ik sta stom! Zeker heeft den boze van uwe ziel bezit
genomen en alsdan u in opstand gebracht tegen de vermanende stem van uwen
vader, die uw losbandig gedragt niet goedkeurde.
Waarlijk gij doet mij veel verdriet aan. Luister togt naar mijne stem en laat deze
liederlijke vrouwen als waarvoren zij goed zijn. (Gij zult misschien antwoorden: dat
dô ik juistement, maar geloof me, dit is de welriekende stem van den booze) Sla
mijn wenken niet in de logt. Denkt daarop loontjen komt om zijn boontjen. Hoe is
mijn vaderlijk hert verlicht te weten dat deze wulpse vrouw naar Venetien is't
vertrokken! Daarvorens steek ik zowaar een kaarsken aan. Gelooft mij, zij zal
daarvoren gestraft worden u van het pad der deugd te hebben getempteerd. Ja,
voorwaar, al moest ik, uwen vader, barrevoets naar Venetien gaan, om deze wulpsge
en hoverspeelge vrouw te kastijden!
Salve!
Paulus I.
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Eugène de Bock had op Van Ostaijens uiteenzetting van 18 augustus per kerende
post gereageerd. Floris Jespers, waarvan hij meedeelt dat deze ‘voortaan wél
meedoen’ zal aan Ruimte, zou echter slechts éénmaal een tekening, Meisje, afstaan,
27
die in het eerstvolgend nummer opgenomen werd.
Aan de namen van onaanvaardbare Roode-Zeilmedewerkers die Van Ostaijen 27Ruimte, jg. 1, nr. 8-9.
Antwerpen, 1920, blz. 109.
genoemd had, Toussaint en Van Goethem, voegt De Bock die van Opdebeek
en Meylander toe. Deze laatste had in de eerste drie nummers van Het Roode Zeil
een verdediging van het decadentisme, dandyisme en individualisme gepubliceerd
28
onder de titel Fashion, met als ondertitels Pleidooi, Decadentie en Ondeugd. Dit
essay, dat een duidelijk stempel op Het Roode Zeil drukte, ging in vele opzichten 28Pleidooi in nr. 1, blz.
5-15, Decadentie in nr.
recht tegen de opvattingen van de humanitaire idealisten van Ruimte in. Het
2-3, blz. 49-62 en
laatste nummer van Ruimte's eerste jaargang opende dan ook met een artikel
Ondeugd in nr 4, blz.
Een dekadent Vlaanderen? door Herman Vos, dat, zonder Fashion met name
163-173.
te vermelden, een duidelijke reactie hierop - en op dit facet van Het Roode Zeil
in 't algemeen - was. Vos eindigde zijn artikel met de uitroep: ‘O, mijn Vlaamse
broeders, glorieuse kunstenaars die dit land wilt schoner maken, niet een dekadente
kultuur, maar veeleer een nieuw sociaal Messianisme is de rijke ongevonden Schat
die waard is dat gij hem begeert!’
De mededelingen in de laatste alinea van De Bock's brief hebben betrekking op
de opvolging aan de Gentse universiteit van de op 31 maart 1920 overleden
historicus en gematigde liberale flamingant Paul Fredericq. Fredericq, die onder
meer de Schets eener geschiedenis der Vlaamsche beweging (3 delen, 1906-1909)
publiceerde, was van 1879 tot 1883 hoogleraar te Luik en daarna te Gent, waar hij
zowel in geschiedenis als Germaanse letteren college gaf. Tijdens de bezetting
werd hij door de Duitsers wegens zijn verzet tegen de vernederlandsing van de
Gentse universiteit, waar hij als tegenstander van het aktivisme de tijd niet rijp voor
achtte, gedeporteerd.
De kunsthistoricus Leo van Puyvelde werd in 1921 hoogleraar in de
kunstgeschiedenis te Gent, wat hij tot 1926 is gebleven, waarna hij van 1927 tot
1952 aan de universiteit van Luik ging doceren. Van de Woestijne werd tot Gents
hoogleraar in de Nederlandse literatuurgeschiedenis benoemd, welke post hij van
1921 tot zijn dood in 1929 bekleedde.

[Antwerpen, 20-8-1920]
Waarde van Ostaijen,
Ons misverstand blijkt grotendeels opgelost door uw mededeling, dat ge wegens
flamingantisme aan H.R.Z. niet kunt meewerken. Ik weet niet of ge alle nummers
van H.R.Z. kent, maar behalve op flaminganties gebied zit er veel ander reactionnairs
in, dat mij altans niet gaat. Dat de houtsnee
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van Verdegem tegenviel beken ik volmondig. Hij had er een beloofd die goed was
maar niet op tijd geheel klaar kwam. Wat nu verscheen had ik kunnen en moeten
weigeren*. Punctum.
Overigens meen ik dat Ruimte er wél begint in te slagen, de Vlaamse jongeren
rond zich te scharen, al werkt Oscar Jespers (alle eerbied voor zijn kunst) niet mee.
Flor zal voortaan wél meedoen.
Toussaint en van Goethem... maar ‘fashion’ van Meylander en de superioriteit
van Gabriël Opdebeeck?...
Ik meen ‘mijn standpunt’ zo te kunnen omschrijven:
Geen tijdschrift in Vlaanderen in deze tijd te rechtvaardigen dat niet uitgesproken
Vlaamsgezind en sociaal is. De kunst niet meer alleen om erotiek bekommerd. Onze
Vlaamse omgeving moeten we trachten tot bezinning en begriphelderheid te brengen;
daarom hecht ik zoveel belang aan de aantekeningen. Valt veel in het tijdschrift wat
mager uit, - het licht [ligt] voor een zeer groot deel in uw macht om daarin te
verhelpen. Ge weet dat van de Woestijne ten slotte, samen met van Puyvelde,
Fredericq zal opvolgen te Gent? Hij heeft het postje vóor Vermeylen's neus
29
weggekaapt . Vandaar: scheuring. Er lag een prospektus gereed van een nieuw
ts: Vermeylen-v.d.W.-Teirlinck: De Stem. Nu wordt het alleen v.d.W.-T. Wanneer 29In 1923 werd Vermeylen
30
- die vanaf 1901
het ts. zal klaar zijn staat nog niet vast . Het wil ‘al de jongeren rond zich
kunstgeschiedenis en
groeperen en leiden.’
Met beste groeten,
De Bock
* Het gebeurde niet om allerlei redenen: wachten van de drukker enz. - zeker
een fout.
In april 1920 was te Antwerpen het nieuwe Franstalige maandblad Ça Ira
31
verschenen , dat onder leiding stond van Maurice van Essche. De rubriek
beeldende kunst van dit tijdschrift werd geredigeerd door Georges Marlier, die
32
zich uit Lumière had teruggetrokken nadat hij in het eerste nummer hiervan zijn
33
artikel La peinture d'après-guerre (Quelques notes préliminaires) had
gepubliceerd. Marlier had zowel Floris Jespers als Paul Joostens tot medewerking
aan Ça Ira weten te bewegen. Het eerste nummer van dit blad bevatte op het
omslag een tekening van Floris Jespers, Les grands magasins en twee schetsen
van Paul Joostens. Verder werd van Joostens nog grafisch werk opgenomen op
het omslag van nr. 4 en in de nummers 5 en 6, benevens twee korte prozateksten,
En avril in nr. 3 en La sirène in nr. 7. De vijfde aflevering van augustus had een
omslagtekening van Floris Jespers, Le violoncelliste en bevatte voorts het artikel
Un album de Floris Jespers door Georges Marlier, dat gevolgd werd door een
reproduktie van Jespers' Japans feest met
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vanaf 1902 Nederlandse
letterkunde aan de Vrije
Universiteit te Brussel had
gedoceerd - tòch tot
hoogleraar in Gent
benoemd. Hij gaf
Nederlandse en moderne
letterkunde en vanaf 1925
kunstgeschiedenis. Van
1930 tot 1933 was hij de
eerste rector van de
opnieuw vernederlandste
universiteit van Gent.
30
Van dit tijdschrift is nooit
iets gekomen.
31
Zie blz. 272.
32
Zie: Roger Avermaete,
Herinneringen uit het
kunstleven 1918-1940,
deel I, Brussel, 1952, blz.
27.
33
Lumière, jg. 1, nr. 1,
Antwerpen, augustus
1919, blz. 13-14. Dit artikel
was niet meer dan een
inleiding over de
na-oorlogse situatie, die
door ‘prochains articles’
gevolgd zou worden,
hetgeen door Marliers
conflict met Avermaete
echter niet is doorgegaan.
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daarnaast een vertaling van de daarbij behorende tekst uit Van Ostaijens Inleiding
tot Jespers' map met 6 lino's. In de zesde aflevering zou ten slotte nog een artikel
van Marlier, Paul Joostens, volgen.
Floris Jespers had er bij Van Ostaijen op aangedrongen eveneens aan Ça Ira te
gaan meewerken. Deze zond toen de volgende brief aan Van Essche met een artikel
over de Vlaamse Beweging, Vers la période dodo dans le mouvement flamand. Uit
34
de latere correspondentie met Marlier blijkt, dat dit verlorengegane artikel niet gelijk
was aan het een maand later voor De Nieuwe Tijd geschreven Rond het Vlaamse 34Zie de brief van Van
probleem en dat Van Ostaijen met deze inzending het standpunt van Ça Ira op Ostaijen aan Marlier van
14 september 1920, blz.
de proef wilde stellen, aangezien hij ‘een frans tijdschrift in Vlaanderen dat niet
op radikale wijze voor de oplossing van het vlaamse probleem optreedt’, zinloos 383-384.
35
achtte, zoals hij op 27 september 1920 ook aan de Lumière-redactie zou meedelen.
35

Zie blz. 385.

III

[Berlin-Halensee 22.8.20. Joachim-Friedrichstr. 10 ]
Cher monsieur Van Es,
Ci-joint vous trouverez un article ‘Vers la période ect[etc.]’.
Je n'ai plus l'habitude d'écrire le Français. Par conséquent je vous prie de vouloir
corriger les flandricismes et les germanismes qui se trouveraient dans mon article,
ainsi que les fautes grammaticales. Quand[t] à la courte phrase lapidaire, je vous
prie de la laisser telle qu'elle est. Elle est voulue. Bref, je vous prie de corriger les
fautes, mais de laisser la construction.
Au cas où l'article n'intéresserait pas la direction de ‘Ça Ira’, je vous prie de me
renvoyer l'article.
La traduction de ‘fête japonaise’ est excellente.
Mes meilleures salutations,
votre dévoué Paul v. Ostaijen
[P.S.] Prière d'imprimer: van Ostaijen. - Le grand V et le Y sont absolument belges.
De volgende brief aan Baeyens is geheel gewijd aan het conflict met Floris Jespers,
‘de pittore del arte en cellist Fiorenzio’, waarvan de eerste tekenen zich al spoedig
na de terugkeer van Emmeke uit België voordeden, maar dat zich sindsdien tot een
gecompliceerde situatie had ontwikkeld, waarbij ook Van Ostaijens broer Stan
betrokken was geraakt. Anders dan aan het eind van 1919 gingen de geschillen
echter niet over afwijkende kunstopvattingen, doch over Flor Jespers' zonderlinge
optreden tegenover de anderen, met het typerend gevolg dat Van Ostaijen ditmaal
niet zozeer gedeprimeerd raakte,
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maar er met een mengsel van ergernis en ironie op kon reageren.
De eerste spanningen waren veroorzaakt door Van Ostaijens verzoek aan Oscar
Jespers zijn broer wat in te tomen bij diens bejegening van Paul Joostens, waarover
Emmeke verslag had uitgebracht. Het resultaat was dat Floris zich tegen Oscar
keerde, wat nog verergerd werd toen Van Ostaijen hem meedeelde dat Oscar
‘absoluut leider van ‘Moderne Kunst’ moest worden’. Of hier met Moderne Kunst de
op 14 september 1918 opgerichte Kring Moderne Kunst wordt bedoeld, die in het
seizoen 1919-1920 een aantal tentoonstellingen en voordrachten had georganiseerd,
is niet duidelijk. In de zomer van 1920 had deze Kring een circulaire met opwekking
tot steun uitgegeven, die als bijlage ook aan het juninummer van De Stijl was
toegevoegd en daarin door een korte redactionele aankondiging, zij het niet zonder
voorbehoud, werd ondersteund. De leiding van deze Kring, die in oktober 1920 en
januari 1922 twee congressen voor moderne kunst in Antwerpen organiseerde, was
echter steeds in handen van de schilder Jozef Peeters gebleven, zodat het ook
mogelijk is dat Van Ostaijen doelde op de eigen groepering van de gebroeders
36
Jespers, Joostens en hemzelf, waarover Van Passel meedeelt: ‘Te Antwerpen
36
had P. Van Ostaijen met een paar vrienden een kringetje voor Moderne Kunst
Fr. van Passel, Het
tijdschrift Ruimte
opgericht zonder welomschreven doel of programma. Uit de bijeenkomsten en
(1920-1921) als brandpunt
discussies van een groepje kennissen was op de duur een zekere gewoonte
van humanitair
ontstaan om elkaar te ontmoeten en over kunst te praten.’ Kortom: ‘de bond
expressionisme,
zonder gezegeld papier’.
Antwerpen, 1958, blz. 30.
Verder was er een kwestie over briefcensuur. Wie Van Ostaijen met ‘v.H.’
bedoelt, die hier het eerste slachtoffer van was, is niet bekend. Flor Jespers
verdedigde het niet-doorsturen van Baeyens' brief uit de gevangenis met een
tegenaanval op deze ‘lakkere vriend’, die de hem toegestuurde map met 6 Lino's
niet wilde betalen en ontkende deze map - waar hij, zoals uit Van Ostaijens antwoord
op 15 augustus bleek, niet enthousiast over was - gekocht te hebben.
Het vervelendste voor Van Ostaijen was echter dat hij geloof had gehecht aan
Floris Jespers' onjuiste bewering, dat, toen zijn eventuele terugkeer naar Antwerpen
ter sprake kwam, zijn broer Stan gezegd zou hebben: ‘ik ben niet verantwoordelik
voor de stommiteiten van m'n broerke’. Van Ostaijen had hierover toen aan zijn
broer een raillerende brief geschreven, die echter volgens de berichten van Floris
verkeerd was gevallen, zodat ook de goede verstandhouding tussen de broers in
gevaar dreigde te komen.
Vervolgens citeert Van Ostaijen voor Baeyens de brief die hij over deze kwestie
van Floris Jespers ontving en voorziet deze van uitvoerig commentaar. De hierbij
gemaakte opmerking dat Ruimte een tijdschrift is waar hij ‘tot hiertoe zelfs niet aan
meewerkte’ is niet geheel juist: er was op dat moment weliswaar nog niets van hem
in Ruimte verschenen, maar hij had
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enkele weken tevoren zijn In memoriam en drie grotesken als bijdragen ingezonden.
Uit het slot van deze brief blijkt dat Van Ostaijen, nu de situatie met Floris Jespers
zich zo had ontwikkeld, erover dacht om op De Bocks aanbod in te gaan en Bezette
stad door De Sikkel te laten uitgeven, al spreekt hij in zijn brief van drie dagen later
aan De Bock hier nog niet over.

[Berlin-Halensee 25-8.20]
Beste Peter,
Mijn Good mijn Good! - (Paulus wat betekent al dit gejammer sterker als in de
bijbelse klaagliederen, jeremiaden geheten?). Peter, met de pittore del arte en cellist
Fiorenzio en mij is het leelik[lelik] aan 't spaak lopen. Daardoren zult ge wel verplicht
zijn de klaagtoon van deze brief gelaten over u te laten komen. De Fiorenzio is er eerst en vooral niet goed over te spreken dat ik Oscar schreef:
houdt de Flor wat in toom, die maakt zo geweldig ruzie met de Paul. Emm. vertelde
mij dat zij een philippica van de Flor tegen den Paul had gehoord, - ook mijn broer
en een maat was daarbij, in volgende stijl: [‘]Gij kunt nie bauwe. Gij kunt gien balke
legge. Oem een huis te bauwe moete eerst balke hemme. Maor gij het gien balke.
Gij het gien verstand van balke, enz.’ Dus ik schreef Oscar: noodzakelik is de Flor
in te tomen, bizonder als er vreemde elementen bij de discussie zijn. Verder schreef
ik Flor dat Oscar absoluut leider van ‘Moderne Kunst’ moest worden. Daaroverst is
den Pittore niet gôdgezind. Hij zegt Oscar is de ruziemaker. Ik discuteer met de
37
Paul enkel over ding van 't vak.
37
Discuteren dat is een waardig tijdspassement. Maar ruzie maken niet. Den
Paul Joostens.
Oscar die kan niet diskuteren. Dat is geen diplomaat. Daarom kan er van hem
als leider geen sprake zijn.
Dat nr. een. Ook verweet ik Flor mij brieven te censureren. Namelik zou v.H. een
brief aan E. hebben willen meegeven en, op aanraden van de Flor kwam er niets
van, en ook uw brief uit het gevang ontving ik niet. Deze komt nu aangebommeld.
Met volgende kanttekening van de Floris: ‘Ik stop deze brief bij de eerste brief die
ik je zend (het is al minstens de 4e) Mogelik is dat de censuur van je correspondentie.
Dan kan ik je zeggen: Peter heeft reeds lang mijn album. Ik vroeg reeds 3 malen.
Tot hier toe: Flor kus mijn kloten. Merci. Lakkere vriend!’ - Ge ziet de Floris pakt
deze zaak met de map niet als loze scherts op! Eenen ‘Lakkeren vriend’ hebt gij er
al meteen mee verdiend. Ook zult gij nu niet meer durven betwisten dat gij de mappe
niet hebt gekocht, bijaldien gij geen volledigen bandijt wilt zijn. Betoilt nu maar met
vlijt en spoed! Gij zijt verwittigd!
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Nu moet ik u een grote katastroof meedelen. Toen Emm. in België was werd haar
door den Floris volgende verteld: De Bock, genaamd het Boksken, reisde naar
Brussel om mijn broer te spreken. (Waarom werd niet vermeld. Nu beweert de Floris
dat het was om mijn broer daartoe aan te sporen voor het schoine tijdschrift Ruimte
reklame te maken.) Mijn broer ontving de man kort en bestelde hem een enveloppe
met 500 fr. Volgens de Flor aan Emmeke vertelt moet Stan hebben gezegd: genoeg
ik ben niet verantwoordelik voor de stommiteiten van m'n broerke. Er moet dus van
mijn ev. terugkomst spraak zijn geweest. Daarop schreef ik Stan een brief in onze
stijl. Maar Eilaas dat zou me slecht bekomen. Deze mannen kunnen de bediedenis
38
(George D.M ) van ons vokabularis niet snappen. En zij zwansen daar niet mee,
bijaldien zij vermoeden dat zij bij hunne kloten worden gesleurd. Deze zwetsbrief 38Het is niet bekend wie
zou mij dus slecht bekomen. Ik had Stan namelik geschreven: Broer een beetje hiermee bedoeld wordt.
meer eerbied voor je broerke (u zou ik in dit geval respijt [voor: respect] hebben
geschreven). Bij een serieus mens kan geen twijfel over ‘het om te lachen’ van dit
gezegde bestaan. Maar Stan en Floris bestuderen de brief met vlijt en vinden het
helemaal niet om te lachen. Ik laat dus Floris aan het woord:
Ik ontmoette te Brussel Stan v.O. die mij enkele zinnen lezen liet van zijn broeder
Mr. P.v.O te Berlijn. O.a.: Broer enz., daarbij een hoop engelse en duitse
uitdrukkingen die Stan niet als scherts (voor te lachen dus) opneemt, (je ziet bijaldien
men niet gallies of Diet schrijft kan het niet voor te lachen zijn, engels en duits zijn
dus ‘serieuse’ spraken), en waardoor (waardorens meent Floris) hij tot hiertoe heel
(cursivering Flor) scherp tegenover u staat. Ik begrijp het volkomen (versta nu wel
mijn tragies geval: mijn broer staat heel scherp tegenover mij, niet voor te lachen,
en de pittore d'arte Fiorenzio begrijpt dat heel goed. Ik ben dus om met de Bijbel te
spreken van maeght en vriendt verlaten zoals de arme Hiob). De Floris doceert
verder: ‘Hij heeft absoluut gelijk. Aan u de betrekking tussen u en je broer terug
beter te maken. Het is een raad, aan u van hem in de wind te slaän[’] (slaan met
trema volgens de Floris). (Nu het fijnste het afstrijden dat hij E. dit nieuws vermeld[d]e
op arglistige wijze): ‘Mr. de Bock (de Floris wordt officiëel als familiebemiddelaar)
schreef u een brief waarin vermeld stond: Stan heeft mij niet ontvangen. Vermeld[d]e
Mr. de Bock daarbij dat Stan zou hebben gezegd: Ik bemoei mij niet met de
stommiteiten van mijn broerke, of komt deze fantasie van u (deze fantasie komt van
den fantastiese pittore, dat is hij sluwerwijze vergeten; geen belang) ik weet het niet;
ik weet echter dit (van Stan zelfs) dat Stan Mr. de Bock niet ontving uit gebrek aan
tijd, en dat hij zijn bediende gewoon een omslag met 500 fr. liet bezorgen aan Mr.
De Bock. Overigens is het van Stan heel begrijpelik dat hij die het zo druk heeft,
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zich niet kan bemoeien met propaganda te maken in Brussel voor Ruimte. Vindt gij
zulks verkeerd, dan is Stan daar vrij in (hierin spreekt dus Flor het gewaagd
vermoeden uit alsof ik zou willen dat Stan reklame maakte voor een tijdschrift waar
ik tot hiertoe zelfs niet aan meewerkte!!) Stan deed wat hij kon hij steunde mild met
geld. (Voor psychologen kan geen twijfel bestaan: den Floris is voor dit loflied niet
minder mild betoild geworden.) Het feit dat St. de B. niet ontving (hier vergeet Floris
zijn officiëel karakter en schrijft zowaar: de Bock, nog een beetje gemis aan routine;
deze man wordt wis en zeker nog homdaffär.), de dreigende brief (wat uit zulke
uitdrukkingen in vreemde talen worden kann [kan]. Ja ja: you never cann tell. Maar
o Good, Peter, deze engelse uitdrukking is ‘voor te lachen’ verstade-wel) naar uw
oudere broer (De Floris krijgt zin voor hiërarchie bij anderen. Ik antwoordde hem op
deze passus: ik vergeet deze hiërarchie nooit, iets wat ik niet zou kunnen zeggen
voor Floris tegenover Oscar Jespers! - daar heb ik hem met zijn eigen wapen den
loeft afgestoken.) die u geen ogenblik in de steek laat, (och de Floris schijnt tans
veel nadruk op Stan's mildheid te leggen.) maakt het volgens mij nodig iets te doen.
39
Breng ik (de bemiddelaar F.J., buro Robert Molsstr. 31 bij het kleine Paulke ) deze
zaak niet in orde, dan ben ik overtuigd dat gij de kl. van Stan kunt kussen en dan 39Floris Jespers' toenmalig
hebt ge het verdiend. (‘boontje komt om zijn loontje; eerlik duurt het langst[’] denkt adres, waar hij met zijn
vrouw en zijn zoontje Paul
den Pittore)’ Wat zegt ge van deze nieuwe fas[c]ie van onzen vriend Fiorenzio!
woonde.
Ik heb geantwoord dat ik niet wist wat ik moest korrigeren. 2e) dat het nieuws
van de Floris zelf kwam, 3e en voornaamste dat ik aangezien ik het misverstand
wel moest konstateren, in mijn volgende brieven aan Floris en Stan bij elke zin zou
bijvoegen:
1) voor te lachen
2) voor te schreeuwen
3) voor te denken (dit speciaal voor de Floris die een diplomaat is, naar zijn eigen
mening).
40

Ongeveer zoals in de stukken van v. Peene (is er geen belet, wat is er hier gaande?)
40
aangeduid wordt tussen haakjes: lachend, schertsend, terzijde (dit een zeer
Hippoliet Jan van Peene
frekwent geval), zich-moeilik-bedwingend, met klem; en ook: half-wenend (ik zou was een toneelschrijver,
41
die behalve een heel
wel eens deze akrobaat willen zien die als het zover heeft gebracht voor 50%
repertoire voor het
te schreien en voor 50% niet, terzelverdertijd. - [)]
Vlaamse amateurtoneel,
Biz. opmerkenswaard is de veranderde ‘Einstellung’ van Floris tegenover Stan.
ook de woorden van het
Aan Emmeke zegde hij nog: [‘]Deze Stan, een lakkeren, aan de Bock kan hij geld Vlaamse nationale lied De
geven, maar mijn mappe heeft hij nog niet betaald.’
Vlaemsche leeuw
Overigens, zie begin brief, is de ‘toevallige’ ontmoeting te Brussel boerebedrogt. geschreven heeft.
41
Floris wil naar Berlijn komen. Hij zegde Stan in E's tegenwoordigheid: [‘]Stan
‘Die als’ wordt hier
koopt gij de markeren, daarvoor zal ik u dan een
enkele malen gebruikt in
de betekenis van ‘die
zelfs’.
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schilderij geven.’ De toevallige ontmoeting zal wel het vervolg zijn geweest op dit
voorspel. Ik schreef Stan ook: [‘]geef Flor geld, maar vergeet niet een goed schilderij
uit te kiezen.’ Dit zal de Floris misschien niet hebben bevallen. Hier is dus
maatgevend: mildheid (waarover de Floris zo roerend schrijft.) Het is natuurlik klaar
dat E. deze zaak niet kon fantaseren; daar zij mij dit bij haar terugkomst vertelde,
moet zij het van iemand hebben gehoord. Waarom zou zij zeggen van Floris, indien
het van P. Joostens kwam (de B. sprak zij niet)? Maar deze sluwe trotter wil het met
Stan in de rechte lijn houden en daarom ontkent hij dat hij dit gerucht heeft
gepropageerd.
Overigens wordt de Floris ook in zake poe[ë]zie een vakkundige (dit beter als
vakman). Hij ontving mijn gedichten. Daarover schreef hij: [‘]het schijnt heel goed
te zijn. Ik zag enkel de manier van werken.’ Oordeel dus van een vakkundige. Dat
42
41
ik deze gedichten aan dezen bandijt , - die als niet eenmaal zijn mappe betoild,
heb opgedragen, kan ook niet van aard zijn om de Floris voor het werk te winnen. 42Bedoeld wordt Peter
Baeyens.
Ook voorspelt hij mij slechte verkoop, aangezien hij slechts zeven exemplaren
41
‘Die als’ wordt hier
van zijn mappe verkocht. - Ik zal waarschijnlik bij de Bock uitgeven, die wil
enkele malen gebruikt in
honoreren. - Flor had volgende kombinatie (vinger-neus): Flor zou tekenen en
de betekenis van ‘die
laten drukken. Stan zou druk betalen. Alles klaar zou Flor het aan de B. in
kommissie geven (d.w.z. 25% boekh., 15% de B; voor Holland id + 15% algem. zelfs’.
depositaris) Voor deze kombine waar ik niet zou betoild worden, integendeel waar
St. druk zou moeten betalen, heb ik ‘leider’ moeten bedanken.
Beste groeten aan de Paul. Beste groeten van E.
't Beste
Paul
[P.S.] ik heb Floris natuurlik mijn grootste dank uitgedrukt voor zijn goede intenties
in mijn familieaangelegenheden. Dat was een echte vriendedienst.
Eind augustus stuurde Van Ostaijen zijn juist voltooid artikel Wat is er met Picasso
voor Ruimte in met het verzoek het niet op te nemen onder de in twee kolommen
gedrukte rubriek Aantekeningen, waarmee elk nummer werd afgesloten en waaraan
De Bock zoveel waarde hechtte. Na zijn actueel gedicht In memoriam Herman van
den Reeck stuurde hij ditmaal nog een tweede gedicht en koos hiervoor,
waarschijnlijk mede om bij zijn publikaties een chronologisch beeld van zijn poëtische
ontwikkeling te geven, één der eerste die hij in Berlijn geschreven had, het aan
Joostens opgedragen Maskers.
De discussie over Ruimte liet hij verder rusten, maar naar aanleiding van Het
Roode Zeil merkt hij op dat Meylanders lofzang op het dandyisme,
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Fashion, hem - de ex-dandy - toch liever is dan het opstel van M. d'Haese in het
derde nummer van Ruimte over Het West- Vlaams taalpartikularisme, daarmee nog
even tegen de haren van de humanitairen instrijkend.
De brief van oktober 1919, waarin De Bock het prospectus van Ruimte opstuurde
en hem voor het eerst tot medewerking uitnodigde, is verloren gegaan.

III

[Berlin-Halensee 28-8.20 Joachim-Friedrichstr. 10 ]
Mijn waarde de Bock,
Dus iets duideliker is de toestand door al dit gekorrespondeer toch geworden.
Magnificat! ‘De superio[ri]teit Opdebeek’ hoort natuurlik bij Toussaint, v. Goethem en de
Ridder. ‘Fashion’? Wat ik daarover denk? - Ja daar zullen wij het wel niet eens [zijn].
Mij is ‘Fashion’ liever als een opstel over west-vlaams-taalparticularisme.
Hierbij een opstel, ‘Wat is er met Picasso’. Ik heb het als opstel, niet als
aantekening gedacht. Kleine tekst is mij zo lief als grote. Enkel: wanneer het gaat,
niet als aantekening a.u.b. - Gaat het niet, dan als aantekening. Ook een gedicht
‘De Maskers’. Ik hoop dat u mijn vlijt in het zenden van bijdragen zal bevredigen.
Nog iets. In uw eerste brief (Okt. 1919) schreeft gij dat Ruimte honoreerde. Hoe
staat het daarmee. - Ik persoonlik, - geen stadhuisklerk meer, - sta op het standpunt
dat ik niet voor de ‘eer’, en ook niet voor de goede zaak alleen kan werken. Zoals
een arbeider, moet ik voor mijn arbeid worden betaald.
Met beste groeten
uw Paul v. Ostaijen
Twee dagen later schreef Van Ostaijen weer een lange brief aan Baeyens, die in
hoofdzaak op de met veel genoegen ontvangen Antwerpse nieuwtjes van zijn vriend
ingaat. Doordat Baeyens' brieven ontbreken, zijn ook de reacties hierop niet altijd
geheel te volgen. Zo blijkt Baeyens - waarschijnlijk in het begin van 1920 - brieven
uit Parijs te hebben geschreven, waaromtrent een onduidelijk blijvend misverstand
is ontstaan. Ook is onbekend van welke bloedverwant uit Holland - Van Ostaijen
had er verscheidene, vooral neven en nichten van vaderszijde - hij de briefstijl
parodieert. Verder blijft de aanleiding tot zijn alinea over de Spanjaarden (ook, als
later in De bende van de Stronk, Hidaljanen genoemd) slechts te raden, al is het
duidelijk waarom hij het betreurt in de ‘vroegere residentie van Wilhelm en Ojuste(a)’,
d.w.z.
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van keizer Wilhelm II en zijn vrouw Augusta Victoria, te zitten en daardoor niet in
staat te zijn ‘14 dagen de Hidalgo’ te spelen. In de volgende alinea ten slotte verwijt
hij Baeyens dat deze zich vastklampt aan het spreekwoord ‘eerst oomke en dan
oomkes kinderen’, ofwel ‘het hemd is nader dan de rok’ en vraagt daarna weer om
‘merkandijs’. Is dit een reactie op een mededeling van Baeyens, dat deze eerst voor
zichzelf wil zorgen alvorens hij zijn vriend van cocaïne kan voorzien?
Uit het hierop volgende gedeelte, waarin hij weer terugkomt op de kwestie met
Floris Jespers en zijn broer Stan, blijkt dat Van Ostaijen in Berlijn tot dan toe door
zijn broer goed werd ondersteund, al was er op dat moment geen sprake meer van.
Evenals later bij zijn vader, heeft hij ook hier ten opzichte van zijn broer de opvatting
dat deze ‘niet de minste verplichting’ tegenover hem heeft op dit punt.
Na Baeyens een antwoord aan Jespers inzake diens map met 6 Lino's te hebben
gesuggereerd, geeft hij, aan de hand van Emmeke's verslagen over haar bezoek
aan België, twee ‘rectificaties’ van anekdoten die Baeyens hem had meegedeeld:
de eerste over Paul Joostens en de wonderolie, de tweede over de geschiedenis
met het, in de pas geopende kunstzaal Sélection aan de Rue des Colonies 62 te
Brussel tentoongestelde, schilderij, La femme i-grec van Paul Joostens, welk verhaal
43
later door Paul Joostens in zijn herdenkingsartikel als laatste van de ‘reeks
43
vertellingen’ die in zijn herinnering is gebleven, wordt opgesomd.
Paul Joostens, Paul van
Ostayen herdacht,
De brief eindigt met het citeren van de enkele dagen tevoren ontvangen
Vlaamsche Arbeid, deel
uitnodiging om aan het tijdschrift Lumière mee te werken, op welke uitnodiging
23, nr. 3-4, Brussel, 1928,
hij eerst een week later zou antwoorden.
blz. 168.

III

[Berlin-Halensee 30-8.20 Joachim-Friedrichstr. 10 ]
hartelik dank voor de boeken die ik met grote nieuwsgierigheid verwacht, hartelik
dank van E voor de maquillage. Daar doet ge ons beiden, resp. heel groot pleizier
mede. Mijn Good fransge boken zijn mij heel veel waard!
Zie hieronder
de uitspraak der
PYTHIA

Mijn beste Peter,
mijn jonge Vriend! Gij verdwaalt u op een valsgelijk spoor bijaldien gij meent dat
ik uw huidige korrespondentie voren te overvloedig zou nemen. Ik verheug mij zeer
e

een brief te ontvangen. Deze is voor mij ongeveer zo gelijk de brieven van M de
Se[é]vigné aan haar dochter: zij houden mij op de hoogte van de diverse
metamorfosen in mijne en mijner geboortestad
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(ik ben een echte antwerpenaar, van een hollandsgen vader, maar dáár
Noord-Brabant, toch ook weer iets Belg, aangezien men deze streek par deça du
Moerdijk als Brabantcédé kan beschouwen en de aldaar wonende volkeren als des
frères sous le joug étranger. - Zoals ge ziet een tamelik gekompliceerde nationaliteit
44
Belg Hollander en toch weer Belg - of ook Bolsen geheten, zoals ons Vermast
44
leert. - De likeur Bols betekent dus niets meer of minder als Belg en op deze
Alfons Vermast
grond kon de Belgiese staat bijaldien hij stram op zijn recht stond deze fabrieken (1858-1909), leraar, later
directeur aan
annekt[x]eren). Uw brieven zijn dus onschatbare nieuwstijdingen. Ik expekteer
45
naar den koerier die als mij de post moeten brengen. En als er een brief van u Rijksmiddelbare scholen
te Brugge en Menen, die
is, dan wrijf ik mij in de handen en zeg: haha weer iets voor te lachen. - Er is voor
behalve schoolboeken
wat uw brieven uit Parijs betreft enig misverstand geweest.
over aardrijkskunde en
Zinspeelt gij daarop? Zeker interpreteerde ik deze brieven valsgelijk. Dat heb geschiedenis, ook
ik u ook gezegd. En daarover dient dus niet meer gesproken. Aan deze brieven novellen en
uit A heb ik een onverholen pleizier.
kindersprookjes heeft
Feitelik zou ik elken brief met een magnificat moeten beginnen om u daaraan geschreven.
te herinneren dat gij het mooi hebt geschoppeerd. - Ik raad u aan van tijd tot tijd 45De volgende
te denken ‘Wat zou ik nu doen indien ik 2 jaar prison had.’ Dat zal uw levensgenot zinsconstructie is niet
duidelijk, vgl. ook noot 41.
‘netjes’ sterken en je zult je daarbij ‘warmpjes op het droge’ voelen en je zult je
zeggen: nou zit ik lekkertjes in een piekfijn lokâl: een puik strijkie en een leuk
channsonnjé. - Aldus correspondentiestijl van een bloedverwant uit Holland, enkel
is deze meer zedig en spreekt niet over zolke lokalen waar channsonnjés plegen
op te treden.
Dat met deze Hispanjelanders dôt mij, Paolo, natuurlaaik pleizier. - Maar dôt mij
ook stotteren fohr Sehnsucht. Namelijk ware ik tans in de stad Antwerpen dan zou
ik mij ook geredelaaik voor een Spanjool kunnen uitgeven bij zulke dames die sedert
dit en twee jaar in de sirkulatie zijn gekomen en mij bijgevolg niet zo kennen. Maar
vooralsnog zit ik in de Reichshaup[t]stadt en vroegere residentie van Wilhelm en
Ojuste(a). Pech, zo 14 dagen de Hidalgo spelen, daarbij menige okkasie snappen,
bizonder den Floris kunnen doen watertanden. (Want ten slotte is er sexualiter toch
46
nog wat meer te dôn dan in zijn vaan voor een kamermeid te staan, totdat ze gaat
lopen.) Deze Hidaljanen zijn bandijten. Men is Hispanjelander of men is het niet. 46= hemd.
- En ik die reeds zoveel te lijden heb gehad onder deze verwording, den farouchen
Spanjool, zou nu ook wel eens wat van het profijt mogen wegdragen.)
Wat de zaak van Oomke en Oomkes kinderen betreft, ik moet ten stelligste zulke
opvattingen die de maatschappij niet verder brengen op de door haar gekozen en
tot hiertoe bewandelde baan der ontwikkeling, laken. Zij zijn ten stelligste (directeur
Antw. C.) afkeurenswaard. Gij moogt er van verzekerd zijn dat zulke handelwijze u
niet schoon staat. Ik dacht
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werkelaaik dat gij meer nut uit uwe reizen in verre landen en uitheemse gewesten
zoudt hebben getrokken, om niet meer aan zulke spreekwoorden vast te kleven.
Het zegt niets voor uw ontwikkelingsvatbaarheid dat gij zo aan de spreekwoorden
der oude Sinjoren vasthoudt. Zeker het is al iets als men van Berchemnaar
Antwerpenaar wordt. Daarom weze mijnen lof ook niet gespaard. - Maar daar gij in
de hoofdstad van Vrankenrijk zijt geweest, had ik een bredere geest in u te ontmoeten
gehoopt. - Het getuigt niet voor uzelven zoiets. Daarom een goden raad, - aan u
van hem in de wind te slaan, zou de Pittore zeggen - stuur zo snel mogelaaik
merkandijs, vooraleer het te laat is en uwen gôden naam naar wat men in de volkstaal
de vaantjes heet (Handelsblad) is. - Neen Peter laat het u gezegd zijn dit staat u
niet schoin. - Het strekt u niet ter eere. - Gij zult nog veel moet[en] leren vooraleer
een mensg te zijn.
Hopelik zult gij mijn brief inhoudende een getrouwe weergave van Floris' schrijven
met kommentaar hebben ontvangen. - Ik ontving een schrijven van mijn ‘ouderen’
(Floris' stijl) broeder. De Floris heeft alle schuld van zijn vertelling, - die fantaisisties
blijkt te zijn, - op de Bock en mij afgewalst. Rezultaat: mijn broer schrijft me: als't
Boksken nog eens verschijnt doe ik hem buiten zetten. 2e Rezultaat: de penningen
voor mij zullen nu wel gôd gewikt en gewogen worden. Hier is overigens geen spraak
meer van, terwijl ik duidelik aan de brief van mijn broer merk, - zonder dat hij 't schrijft
- dat de Pittore een sluwen (voor alle eerlaaike mensgen snoden) rol heeft gespeeld.
Om de aarde aan zijnen dijk te halen. - Emmeke woonde te Brussel het proloog bij.
Flor tot Stan: Gij moet eens marken voor mij kopen; dan verkoopt gij maar een
schilderij aan een boezemvriend van u voor 200-300 fr. dan zijn deze marken betaald.
Ik wil naar Paul reizen en gij zult wel begrijpen dat het... hier wordt de
noodwendigheid dezer reis geboetseerd, zoals in uwen brief. - Daarop schrijf ik
Stan: [‘]geef Flor marken, maar vergeet niet een schilderij uit te kiezen, want Flor
is het enkel te doen om op loze wijze aan de gelderen te komen.’ Te laat. Stan is
zoals hij zegt aan Emmeke van de volledige goedzakkigheid van den Flor overtuigt[d].
47
Hij maakt de zaken eenvoudiger en speelt niet met de pitjesbak om te zien wie er
moet betalen, zegt hij. De Flor heeft de situatie direkt begrepen: Stan heeft geen 47= bak met dobbelstenen.
48
Wie het spel verliest moet
tijd zijn drijfveren te kontrolleren [kontroleren], enz. Hier heeft Flor, de kwist
zoals gij valsgelaaik zegt, dus een grote overwinning behaald. Niet enkel verkoop betalen.
48
= sukkel.
van een schilderij (wat hij au fond niet wenste) maar de markeren in de tesg. Zoals ge ziet niet zo kwistachtig. Ik zou dit met veel plezier opnemen, indien ik niet
zag dat het[de] Flor het nodig vindt, mijn broer ‘groot gelijk’ te geven in zijn stelling
tegen mij. Ik heb het ongelukkig gedacht gehad den Pittore te schrijven dat Stan
mij - destijds - goed ondersteunde. De Floris heeft gedagd: [‘]hola Piet en niet lui
gevallen.’ En
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daarvorens zal ik nu dorénavant op de korst moeten bijten. Ik verzoek hieraan,
buiten Paul J. of Oscar J., niet te veel ruchtbaarheid te geven, omdat ik vind dat
mijn broer absoluut doet wat hij wil en niet de minste verplichting tegenover mij
heeft. Maar de Floris moest zo eens iemand treffen die hem 't spek[?] onder de
handen wegspeelde! Wat een herrie! Wat uw mappe-zaak aangaat, daar schijnt hij
u dus toch te stekken te hebben. Ofwel moest ge heel cynies antwoorden: [‘]B.F.
het spijt me zeer dat uw reis naar Berlijn afhankelik is van de koop ener mappe
mijnerzijds. Ik doe op het ogenblik geen zaken, zodat ik van de koop dezer mappe
voorlopig moet afzien. Geloof me het spijt me zeer dat ik onrechtstreeks daaraan
schuld heb dat de ontmoeting tussen u en uw weggenoot P.v.O niet kan plaats
hebben.’
De kwestie met de kaster-olij hoorde E in België anders vertellen. Het was namelik
de Paulus, - deze liederlijke schilder, - die dit vocht had genuttigd. Nacht opstaan.
Oscar ligt gereed, denkt: hoteldieven. Wil kloppen, op dat ogenblik maakt Paulus
ligt[licht]. - E. vertelde mij dit vòòr uw geschiedenis. Dat de pittore Paulus dit avontuur
de Fiorenzio in de schoenen schuift is begrijpelik. Een caster-olij avontuur is niet
van nature voor iemand reklaam te maken. En daar deze pittore zich nu in liederlaaik
gezelschap begeeft, is het klaar dat hij zijn vroegere leven, caster-olij incluis wil
wegwerpen. De Floris descriveert de Paulus zo: [‘]een nachthemd tot over zijn tenen.
Een gekleurd nachthemd. Wat zeg ik: een sjaponn!’ - (noteer de stijging in dezer
Pittores vertelkunst - niet alleen sterk met verw en penseel, maar ook wist hij handig
met de pen om te gaan, zal men later schrijven.)
De Femme I grec geschiedenis heeft Emmeke bijgewoond. Wij zijn dus in staat
uw recijt om enkele toetsen die meer met de waarheid stroken te verbeteren. Het
feit passeert eerst en vooral in ‘Se[é]lection’ te Brussel. De mademoiselle de magasin
ontvangt een heer in het salon, - genre brusselse aristokraat, zegt Emmeke -. De
heer verlangt uitleg. Komen Floris en Emmeke binnen (Gij zijt[ziet] hier zetten wij
uwe fantasij lee[le]lijk te b[k?]akken; bij den schabbernak mijn jonge vriend!). ‘Voilà
le peintre’ zegt de mademoiselle uit haar transen verlost. ‘Que signifie ce tableau’.
‘Ce n'est pas mon oeuvre, zegt Floris ik kan niets uitleggen.’ ‘Il y a la Femme y grec
au catalogue.’ - Bon, denkt de Pittore, dan zal ik maar wat zeggen: [‘]eh bien vous
voyez les formes rondes enz.’ - Inplaats dat nu die stomme teef zou tevreden zijn
dat Floris haar uit de slag trekt, vindt zij het nodig te korrigeren: [‘]mais ce n'est pas
la femme grec, c'est la femme y grec.’ Emmeke zegt dat ze deze juffrouw
‘stundenlang’ had kunnen op het smoelwerk kloppen. Typies brussels deze excès
de zèle. Zelfs in 't Bocheland zou zoiets niet passeren. In plaats van te denken:
[‘]arret, mr. daar is dan uitleg, smeert die op uw boterham’. Brussel! Zo iets idioot
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bestaat er op de ganse aardkloot niet. Ik vind dat een comble. - Nog veel sterker
als uw verhaal. 49
Uw schandelike schraapzucht betreffende merkandijs steek ik in mijne mouw
49
gij moogt er van verzekerd zijn. (Peter dit voor te lachen).
= zal ik onthouden, zal
je
moeten bekopen.
Nogmaals: zoiets staat u niet schoon. Voorwaar, 'k en haaig 't niet gepânsd,
50
nee/n'k 'k aaig niet.
50
Van het tijdschrift ‘Lumière’ ontving ik invitatie mee te werken. Volgende stijl.
= ik had het niet
gedacht, nee dat had ik
Van boven gedrukt: Frank Van den Wijngaert: Waarde (belgies) heer: als
niet.
redacteur van de afdeling ‘Vlaamse Letterkunde’ (de afdeling, verstade-wel) in
het tijdschrift ‘Lumière’ ben ik zo vrij U te verzoeken om enkele verzen van uwe
hand of, desgevallend kommentaar over dit of dat! (het uitroepingsteken heeft de
heer Frank v.d.W. er reeds zelf bijgezet) met de vertaling houden wij ons zelf onledig
(een vuile meheer!). Met de hoop op gunstig luidend antwoord. (Rijkdom van het
Diet) Kommentaar over dit en dat laat fraaie perspektieve open. EMMEKE ZEGT BESLIST: JA!

De pythia heeft gesproken
't Beste
Paul
De kritiek op Brunclairs gedichten Terras bij de stroom, Vertwijfeling en Credo, die
in de eerste aflevering van Ruimte waren opgenomen, had Van Ostaijen niet alleen
aan De Bock meegedeeld in zijn brief van 23 mei 1920 - hij sprak daarbij van
‘Sienjaal-surrogaat’ - maar tevens aan Floris Jespers en de andere Antwerpse
bondgenoten. Toen Brunclair hiervan op de hoogte was gebracht door Floris Jespers,
vroeg hij Van Ostaijen om nadere uitleg, die deze hem in de volgende brief gegeven
heeft. Brunclair had in 1917 Van Ostaijen leren kennen door een toevallige
51
ontmoeting in de Hulstkamp. Later herinnerde hij zich hierover : ‘Het dissentiment
51
in zake literatuur deed niets af aan de broederlijkheid van een partijtje domino
In een interview In
memoriam Paul van
of whist. Hij was erg eenzelvig, bijna ongenaakbaar.’
Ostayen, Eenigen, die
Bij zijn antwoord beschikte Van Ostaijen niet meer over de eerste aflevering
hem gekend hebben, Nu
van Ruimte, zodat hij uit het hoofd moest citeren en slechts enkele van de vele
zijn lichaam in Vlaamsche
voorbeelden van navolging kon geven. De op dat moment laatst verschenen
aarde rust... door Ludo
aflevering 6-7, die van Brunclair de gedichten T.S.F. en De vliegenier bevatte,
(ps. van Lode van
bezat hij echter nog wel. Van Ostaijen vergelijkt in zijn brief enkele regels van
Rousselt) in De
Aan een moeder uit zijn bundel Het sienjaal, nl. ‘wij moeten ons eigen geweten, Standaard, 21 en 26 maart
52
ons begrijpen bevrijden / van de waanzonde ’, met de slotstrofe van Terras bij
1932.
52
de stroom, die als volgt luidt: ‘In ons het Elysium. / Dit lichtland, ons geweten
VW I, blz. 140, vers 3-4.
bevrijden, / alle machtbegeren, logen en waan / omzetten in opperste deemoed:
kommunie met het albestaan / is de mens-
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heid wijden / tot het paradijs.’ De zinsnede ‘kommunie met het albestaan’ komt in
de bundel Het sienjaal noch tekstueel, noch in gewijzigde vorm voor, al speelt het
53
begrip op verschillende plaatsen in deze bundel een rol.
53
54
B.v. ‘Ritmus van mijn Ik,
Een tweede vergelijking betreft het woord ‘overspel’. Van Ostaijen had in Babel
opgelost
in het
geschreven: ‘Zoeken naar het Godswezen: bang overspel / van mijn arm lichaam
alomvattende
ritmus van
pijn.’ Terras bij de stroom begint met de strofe: ‘Hier wil ik rusten! / De avend
de
elementen’
in
prevelt een vreemd verhaal, / tolk van ordeloos stadsgebeuren, / driftsteigering,
Zomerregenlied, VW I, blz.
hoogtij der lusten, / heidens overspel van geluiden en geuren, / vervroomd tot
89 en ‘het leven van al de
wondere fabeltaal.’
dingen zult gij meeleven
Van Ostaijens terloopse opmerking over het woordje ‘als’, dat de suggestieve als uw eigen leven’ in Het
werking der beelden meestal te niet doet, kan niet op Brunclairs gedichten in
sienjaal, VW I, blz. 146.
54
Ruimte worden betrokken, daar hierin dit voegwoord nergens gebruikt wordt.
VW I, blz. 124, vers
Aan zijn verwerping van het ‘futurisme in de zin dat T.S.F. of vliegenier meer
22-23.
modern zouden zijn dan een koe’ voegt hij toe: ‘schreef dit reeds in Goedendag’.
Hiermee doelt hij waarschijnlijk niet op zijn artikel Over dynamiek II uit het
55
mei-juninummer 1917, waarin hij Marinetti tweemaal noemt , maar op Eksklusivisme
uit zijn Kanttekeningen bij diverse onderwerpen in het nummer van mei-juni 1918, 55De Goedendag, jg. 23,
nr. 7-8, Antwerpen,
waarin hij ontkent dat dynamiek bereikt wordt ‘door het enkel aanbrengen van
56
mei-juni 1917, blz. 101 en
moderne onderwerpen’ .
Over de ‘humaniteitsdichters’ deelt hij mee destijds alleen waardering te hebben 105.
56
De Goedendag, jg. 24,
gehad voor Becher en in 1917 Werfel reeds een schoolmeester te hebben
nr. 5, Antwerpen, mei-juni
57
gevonden. In de zomer van 1917 schreef hij in Over dynamiek II inderdaad nog 1918, blz. 47.
waarderend over ‘het kontrastaal werkende, eksplosieve en gebalde werk van
57
De Goedendag, jg. 23,
Johannes R. Becher’. Bij zijn opmerking ‘ook schreef ik niet over Werfel’, vergat nr. 7-8, Antwerpen,
58
hij zijn artikel uit de zomer van 1916 over Nasionalisme en het nieuwe geslacht
mei-juni 1917, blz. 108.
, waarin nog de zin voorkomt: ‘De jonge Werfel is eerst en vooral een duits dichter, 58De Goedendag, jg. 22,
nr. 8, Antwerpen, juni
maar als dusdanig is hij ook beter in het buitenland te genieten dan de vorige
1916, blz. 129.
kasplantdichters [de groep rondom Die Blätter für die Kunst].’
Aan het eind van zijn brief blijkt duidelijk de grote waardering die hij in deze tijd
voor de moderne Franse dichters was gaan koesteren en van de Duitse dichters
noemt hij alleen nog ‘ietwat Stramm’, zij het met hetzelfde voorbehoud dat later
59
Walter Muschg in nog sterkere mate zou maken tegenover de ‘Kasernendrill’ in
59
het werk van deze ‘Oberpostinspektor’. Ondanks zijn inzending van werk en de
Walter Muschg, Von
Trakl zu Brecht, Dichter
correspondentie met De Bock is hij nog steeds vol grieven tegen het tijdschrift
des Expressionismus,
Ruimte. Over het niet afstaan van recente gedichten merkt hij uitdagend op:
München, 1961, blz.
‘Ruimte is toch niet Dadaïst, wat?!’ en even sarcastisch constateert hij nooit op
62-64.
de hoogte te zijn gebracht van het feit dat Ruimte een redactie zou hebben. In
de nummers van Ruimte stond ook nooit een redactie vermeld en deze redactie,
waartoe ook Brunclair behoorde, was ook eigenlijk niet veel meer dan een kern van
adviseurs

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

366
en medewerkers van De Bock, die verder bij het samenstellen van de nummers vrij
zelfstandig te werk ging. Ten slotte plaatst Van Ostaijen naast Ruimte niet alleen
Het Roode Zeil, zoals hij ook tegenover De Bock gedaan had, maar bovendien, als
voorbeeld van een blad met goede illustraties, het franstalige maandblad Ça Ira.

[Berlin-Halensee 31-8.20]
Geachte Heer,
Als antwoord op uw brief, - motivering wensend van een Floris Jespers
medegedeeld oordeel, - volgende:
(ongelukkig heb ik uw gedichten waarom het gaat niet onder de hand, - ik heb
alleen hier T.S.F., waarom het niet gaat; - mijn oordeel was over:
Terras aan de stroom - Credo).
Plagiaat Sienjaal? - Ieder heeft het recht, - en wanneer hij zeer eerlik is tegenover
zich bijna de dwang, - te stelen, mits verwerking. Dit is: het door de andere gezegde
moet meegeleefd worden, niet cerebraal opgenomen. Daar ligt het zwaartepunt: op de aard der beïnvloeding; of sensitief of cerebraal.
Het overnemen van woorden en zinnen, zonder dat ze vlees en bloed worden. Ik
werp u het einde van ‘Terras’ voor, dáár ongeveer:
Kommunie met het albestaan, ons geweten bevrijden van waanzonde enz. (deze
zin is uit het Sienjaal, uw zin is tekstueel enig[s]zins verschillend, niet veel). Ter
illustrering van de antithese: sensitief-cerebraal dit. Gij ook gebruikte het woord
‘overspel’ (om verwarringen te mijden: ik eis dit woord niet als monopool op; hier
bespreek ik enkel uw techniek). Voor mij is ‘overspel’ bijna de preng[gn]antste
uitdrukking van een vluchten van de eenheid naar de tweeheid, van de idee naar
het empiriese. Niet symbolies, maar sensitief gemeend; het is een woord dat als
effekt dus werken moet, ‘om bij te huiveren’. Gebruikt men zulk een
preng[gn]antsensitief woord cerebraal, dan is't mis. - Bij u bemerkte ik dit woord,
niet verwerkt, cerebraal opgenomen en gebruikt. Nog iets over uw techniek: de
beelden volgen zich op, steeds gezocht naar nieuwe koppelingen. (nog duideliker
met het woordje ‘als’ dat in de meeste (niet overal) het suggestieve van het beeld
breekt.) Dit is quantitatieve arbeid. Maar door de quantiteit vernietigt gij uw gedicht;
want zie de beelden hebben niet de tijd zich suggestief uit te werken. Het is beter:
éen beeld, een vizie op de rechte plaats en daarrond: ruimte maken om dit woord
dat de zwaarteromp is, te doen werken: qualitatieve arbeid. Verder heeft voor mij
de grootste waarde: het vizionaire. Namelik zo niet dat men in buitengewone beelden
het wonder zoekt, maar het wonder ziet in de gewoonste dingen. Dat men heeft een
sensitief-axiomaties begrip van de éenheid van alle dingen, en niet een cerebraal
(d.i. excentries). Dat een
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sigarette[-]etui even mysterieus is (hoe mysterieus reeds de gravitationswet!) als
een verschijning van een spook, - dit laatste enkel noodwendig voor mensen die
geen innerlike mistiek hebben: spiritisten enz. - ‘Man suche nur nichts hinter den
Phänomenen, sie selbst sind die Lehre’ (Goethe). - Ook weer ik mij tegen futuristisme
[futurisme] in de zin dat T.S.F. of vliegenier meer modern zouden zijn dan een koe.
- Schreef dit reeds in Goedendag. Dit bedoel ik niet als aanval, maar enkel om mijn
standpunt klaar te maken. Ik hoop dat gij zelfs over dit ‘modernisme’ uit zijt. ‘Niemand heeft de pretentie groot-meester te zijn.’ Ik hoop toch dat ge schrijft om
goede dingen voort te brengen, niet om relatief goede of voor Vlaanderen goede.
Over dit ‘voor-Vl-relatief[’] moeten wij ook terwille van Vlaanderen uit. - Dit
interesseert ook geen enkel vreemdeling. Ik meen: men schrijft Vlaams maar de
produktie is toch niet in deze verhouding te betrachten. Relatief kan ik beoordelen:
b.v. de papierschaarste in Vlaanderen. - Maar het wordt hoog tijd dat wij met het
buitenland parallel gaan. - Überhaupt zou dit relativisme vals zijn.
Ruimte? - Hierin ben ik het geloof ik met Floris Jespers, O. Jespers, Joostens
eens dat het niet is wat wij onder modern tijdschrift verstaan. Lino
Verdeghem[Verdegem, passim] is niet eens impressionisties, maar akademies (een
oppervlakkig clair-obscur). Rode Zeil is mij precies zo modern als Ruimte en ‘Fashion’
is mij liever als een artiekel over west-vl. taalparticularisme. - Over de
humaniteitsdichters, - bonhomie of impotens, - zoals Werfel, Becher, Wolfenstein
ben ik lang uit (overigens was Becher de enige die ik schatte destijds; aan Paul
Verbrugghe[gen] zei ik reeds in '17 dat ik Werfel een schoolmeester vond.) Ook
schreef ik niet over Werfel. Dat is volgens mij absoluut nul. Wie dan? Gemakkelik
te raden: Cendrars, Soupault, Aragon, Cocteau, Apollinaire. In Duitsland? ietwat
Stramm, alhoewel deze inplaats van ritme een pruisiese parademarsjkadans heeft
(hij was pruisies staatsbeam[b]te, dat merk je!) Immer schneidig! - Omdat ik meen
dat mijn laatste gedichten - van '20 - niet op hun plaats zijn in Ruimte, stuurde ik
deze ook niet. Ruimte is toch niet Dadaïst, wat?!
Ruimte: ongelukkig ook deze cliché's zoals postzegels. Daar kan geen mens iets
aan hebben! Zou het u verwonderen wanneer ik u zegde: zo'n nummer met
Verdeghem, wens ik hier niet te laten circuleren uit vrees voor reclame à l'envers?
Dat Floris Jespers, Joostens aan Ça Ira meewerken versta ik volkomen: fatsoenlike
cliché's is ook iets waard. Floris Jespers zegt me dat ie 't vertikt zijn tekeningen zó
te laten clicheren. Groot gelijk. Verder: heeft Ruimte een redactie? Daarvan wist ik
natuurlik niets. Over de samenstelling daarvan hoef ik natuurlik niets te weten!
met beste groeten uw
P. van Ostaijen
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Frank van den Wijngaert, die tot de jongste Vlaamse ‘humaniteitsdichters’ behoorde,
debuteerde tijdens de oorlog met gedichten in Vlaamsch Leven en had in 1919
onder het pseudoniem Frank van Beethoven een artikel Het individualisme en het
allerprilste humanisme in twee van de vier nummers van het naoorlogse
studententijdschrift Staatsgevaarlijk gepubliceerd. Daarna sloot hij zich aan bij de
60
Lumièregroep , die in 1920 zijn eerste bundel De derde nacht met houtsneden van
60
Joris Minne uitgaf. Op zijn uitnodiging, die Van Ostaijen in zijn laatste brief aan
Zijn eerste bijdrage aan
Lumière, het uit het
Baeyens had geciteerd, ontving hij de volgende briefkaart:

[Berlin 6-9-20]
Geachte Heer,
Als antwoord op uw schrijven van 26-8., deel ik U mede dat ik het tijdschrift
‘Lumière’ niet ken, bijgevolg niet zonder meer kan medewerken.
Ik verzoek U dus beleefd om een proefnummer.
- Ook verzoek ik U mede te delen of het tijdschrift al dan niet honoreert. Voor
schrijvers die geen bijberoep hebben, is dit toch ongetwijfeld belangrijk.
Hoogachtend,
Paul v. Ostaijen

Nederlands vertaalde
gedicht L'Appel, werd
geplaatst in het twaalfde
nummer van de eerste
jaargang, juli 1920, blz.
179-180, dus kort voor hij
Van Ostaijen tot
medewerking uitnodigde.

Op dezelfde dag schreef Van Ostaijen ook een briefkaart aan Maurice van Essche,
de redacteur van het andere Franstalige tijdschrift, Ça Ira, om te informeren naar
zijn ingezonden artikel over de Vlaamse Beweging.

[B. 6-9-20]
Cher Monsieur,
Il y a trois semaines je vous ai envoyé pour ‘Ça Ira’ un article ‘la période dodo
ect.[etc]’. L'Avez-vous reçu? Si oui, je vous serais très reconnaissant, si vs. voudriez
m'accuser réception de mon envoi. Mes meilleures salutations
Van Ostaijen
Per kerende post beantwoordde Van Essche deze briefkaart met de volgende
afwijzing, waarvan een doorslag in de nalatenschap van Van Essche bewaard is
gebleven.

[Eeckeren-Anvers, le 8 septembre, 1920]
cher Monsieur,
Nous regrettons bien vivement devoir vous retourner ci-joint, votre article
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intitulé ‘Vers la période dodo dans le mouvement flamand[’].
Nous avons en effet, depuis quelque mois, décidé de ne plus nous occuper de
la question flamande. Depuis notre premier numéro, dans lequel nous avons fait
connaître une fois pour toutes nos opinions à ce sujet, nous nous sommes tenus
en dehors de la question et nous ne ferons exception à cet[te] règle que pour des
raisons tout à fait exceptionnelles et d'un caractère ‘généralement humain’ telle[tel]:
le meurtre de Herman van den Reeck.
Nous espérons que vous voudrez bien ne pas prendre cette décision en mauvaise
part et nous serions extrèmement heureux si vous vouliez bien nous envoyer un
autre article sur l'art moderne, l'expressionisme, la jeune littérature allemande ou
tout autre sujet auquel vous vous intéressez. Nous l'insérerons avec plaisir et
l'accepterons avec reconnaissance.
Dans l'espoir de recevoir promptement de vos nouvelles nous vous prions d'agréer,
cher monsieur, l'expression de nos sentiments confraternels.
pour ‘ça Ira!’
Het eerste deel van de volgende brief aan Baeyens is weer een uitvoerige ‘vaderlijke
vermaning’ naar aanleiding van diens amoureuze avonturen, waarbij nog steeds
de ‘Hidaljaan’ betrokken is. Wat, in het daarop aansluitende gedeelte over Floris
Jespers en Stan van Ostaijen, bedoeld wordt met de ‘tragedie van de oude hoed’
en met de bandiet, die mogelijk B.B. (= Peter Benoit Baeyens?) zou zijn, blijft
onduidelijk.
Vervolgens handelt de brief over de tekst van Bezette stad. Het lijkt waarschijnlijk
61
dat Van Ostaijen aan Floris Jespers had gevraagd zijn doorslag van het typoscript
der eerste gedichten voor deze bundel en de geschreven bladzijde uit de Opdracht 61Zie de brief van Van
62
aan Baeyens te laten lezen. Het typoscript bestond, blijkens het handschrift en Ostaijen aan Baeyens van
augustus 1920.
de mededeling in zijn brief aan Baeyens van 20 augustus, alleen uit de gedichten 15
62
Zie
de Verantwoording
Opdracht, Bedreigde stad, Eenzame stad en Holle haven. De plaatsen die in
in
VW
II, blz. 247 vv.
deze brief ter sprake komen, zijn alle uit de eerste twee der genoemde gedichten.
Van Ostaijen begint met een niet geheel te volgen mededeling over de naam
Gwendoline, waar hij aan toevoegt al tien jaar geleden, dus op veertienjarige leeftijd,
Oscar Wilde te hebben gelezen. Dan volgen twee correcties in de tekst van
Bedreigde stad: het in het typoscript voorkomende ‘vertrappelelde leger’ (in de brief
zelfs ‘vertrapelelende leger’) wordt verbeterd in ‘vertrappelde leger’ en ‘in Siegerkrans’
in ‘in Siegerkranz’. Blijkens deze brief heeft hij later (op 12 september is hij er nog
mee bezig) het getikte gedeelte voor de zetter in handschrift overgeschreven. In dit
latere manuscript èn in de definitieve uitgave heeft hij beide plaatsen weer gewijzigd
63
in ‘vertrapte leger’ en - blijkbaar toch door Baeyens overtuigd - ‘im Siegerkranz’.
63

VW II, blz. 23
(ongepagineerd, eerste
blz. van Bedreigde stad),
resp. vers 15 en vers 4.
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Behalve het door Baeyens geopperde bezwaar tegen ‘Jef’, dat misschien op het
64
straatliedje ‘jef jef jef 'ne Zeppelin’ uit het begin van Bedreigde stad slaat , hebben
64
alle overige opmerkingen betrekking op de Opdracht aan Mijnheer Zoënzo.
VW II, blz. 23
De twijfel aan de correcte spelling van de Rimmeltekst, verwerkt op de vierde (ongepagineerd), vers 7.
bladzijde van de Opdracht, wordt door een eenvoudige verwijzing naar het opschrift
van de doos opgeheven. Vooral voor de andere problemen - alle van typografische
aard - stelt Van Ostaijen veel prijs op de adviezen van Baeyens, die op dat punt
ervaring had opgedaan in de drukkerij van de Antwerpsche Courant. Zo deelt hij
zijn vriend mee, de woorden ‘O Buenos Aires’ op de zesde bladzijde ‘tegenover vijf
gewone regels heel groot’ te willen afdrukken, wat in de uitgave echter niet is
gebeurd. Verder wil hij voor zijn tekst overwegend van gewone drukletters in allerlei
varianten gebruik maken, zoals voor ‘quelques fleurs’ op de achtste bladzij van zijn
gedicht. Van dit ‘quelques fleurs Houbigant’, dat zowel op het typoscript als het
handschrift voorkomt, is in de uitgave alleen ‘fleurs Houbigant’ overgebleven. Als
uitzonderingen, waar dus van speciaal gesneden letters gebruik moet worden
gemaakt, noemt hij ‘Chéri Bibi’ èn ‘Zigomar’ aan het begin van de Opdracht. Zijn
opmerking ‘Grond Femina zou de tekening m.i. te veel kompliceren’ slaat kennelijk
op een voorstel van Baeyens een bladzijde van dit damesblad als achtergrond te
gebruiken voor de handschriftpagina uit Opdracht, die Van Ostaijen in zijn brief ‘mijn
page auto de la mort'’ noemt.
Over de ‘vakkunde op alle gebied’ die Floris Jespers meent te bezitten en op
grond waarvan deze zich buiten de illustraties ook met de tekst wil bemoeien, is
Van Ostaijen minder te spreken. Hij vergelijkt Jespers in dit opzicht met Van
Doesburg en Mondriaan, die in De Stijl van april 1920, samen met Antony Kok, het
reeds vermelde Manifest II van ‘De Stijl’ 1920 over literatuur hadden gepubliceerd.
Het is niet bekend of Van Ostaijen op dat moment wist dat Theo van Doesburg en
de Stijldichter I.K. Bonset dezelfde waren.
Evenals tegen de compositie van de ‘auto de la mort’-bladzijde, bleek Floris
Jespers ook tegen de woorden ‘chignon’ en ‘nini citron’ op deze pagina bezwaren
te hebben geopperd, die voor Van Ostaijen bewijzen van zijn onbegrip waren. Al
heeft Stan van Ostaijen zich al bereid verklaard de kosten van de uitgave voor te
schieten - wat later ook inderdaad zou gebeuren -, de houding van Floris Jespers
brengt hem tot de verzuchting: ‘als de Flor diktatoriaal optreedt en het gaat niet
anders te doen, dan blijft het boek liggen.’
Aan het eind van zijn brief kondigt hij aan bericht te hebben ontvangen dat Floris
Jespers met zijn vrouw Olympe en Oscar Jespers met zijn vrouw Mia naar Berlijn
zullen komen. Daar hij voor een goedkoop onderdak moet zor-
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Aan Peter Baeyens toegestuurde tekening van Van Ostaijen.

gen, vraagt hij zich vooral bezorgd af of Floris en Olympe Jespers hun nog geen
twee jaar oude zoon Paul, alias ‘de Joppe’, ook mee zullen nemen. Het uitgebreide
bezoek is echter niet doorgegaan, al zijn Oscar Jespers en zijn vrouw - die hij eerst
al op 22 augustus verwachtte - wel later naar Berlijn gekomen. Verder is er nog
even sprake van Jozef Peeters, de organisator van de Kring voor Moderne Kunst,
die juist ook in deze tijd aan Ruimte ging meewerken en van een zeer geslaagd
65
portret van ‘D. de M’ dat Baeyens hem toegestuurd had, misschien als illustratie
65
van zijn brief.
Het is niet waarschijnlijk
dat hier op Daan de
Meulemeester wordt
gedoeld.

[B. 8-9-20]
Carissimus amicus meus dixitur candidus Petrus-Benedictus Bèh-Bèh
Mijn dierbaarsten vriend genaamd den witten Pieter-Benedikt Bèh-Bèh,
Ach ik heb mijnen dierbaarsten vriend zovelen dingenen te schrijven dat ik almeteen
daar ik de pen ter hand neem voor te schrijven begrijp dat het is een onoverkomelike
taak al deze dingen bij middel van het woord op het papier te stellen daar het bekend
is en door den wijsgeer (een man die geert=streeft naar de wijsgheid) Schopenhauer
in de boken geschreven dat het woord niet reikt om onze gevoelens volledig te
vertolken maar integendeel reeds een verzwakking van hetgene wij menen
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komt voor te stellen. - Velens zal dus ongezegd moten blijven. Sic erat in principio
et nunc et semper (semper idem is het motto van Bols). Ik zal dus maar beginnen
met mijn hert uit te storten over hetgene betreffende een verkeer met eene
onzedelijke vrouw in uwen voorlaatsten brief is vermeld; eene vrouw die niet
geaarzeld heeft door echtbreuk eenen man in het ongeluk, eenen jongeling in het
verderf te storten.
O AMICE, O FILIE! Cave tentationes urbis et orbis! In casu tentationes oppidi
Antverpiensis civitatisque septentrionis Romanorum terrae!
Mijn dierbare, maar diepgevallen zoon, ja ik magt het zeggen pijn heb ik uitgestaan
toen ik den inhoud uwes briefs heb komen te lezen. O denk niet dat ik een ogenblik
medelijden heb gehad met den medenpligtigen van een Roverspel, dat men beter
een horenspel of een spel van den boze zou heéten. En gij moogt van gelukt spreken
dat dezen Hidaljaan zoo[zo] lankmoedig is geweest niet de daad bij het woord te
vôgen en u onder het vanzelf bewegend rij tuig voor meerdere personen te werpen.
Maar het is daarmeden nogt niet gezegdet dat de straft niet komen zal. Zulken daad
wordt niet zoo[zo] lichtelijk vergeten en vergeven. Maar wat mij gepijnigd heeft is
vooral dat gij zoverren zijt gezonken dat gij hebt kunnen denken en schrijven dat
de Voorzienigheid een hand in het spel in het overspel dus wat geen spel meer is
omdat het een overspel is en spel nooit hetzelfde als overspel spel kan beteken[en]
wat taalkundig niet zou zijn staande te houden, dat dus de voorzienigheid een hand
in het overspel zou hebben! Dat hebt gij kunnen denken en wagen te schrijven?
Mijn zoon, mijn zoon! Gij hebt deze bovestreek aan ‘de wijze beschikkingen’ der V.
(Americanisme) toegeschreven! Gij hebt gemeend te mogen schrijven als dat deze
V. u eerst en vooral u geld zou hebben laten vertieren met lichtekooien, vrouwen
die zich met de ontucht onledig houden* om als dan deze overspeelsge vrouw op
uw pad te brengen en nog wel om zich zelve aan uw jeugd te vullen, daarentegen
als wederkerig dienstbetoon uwen tesg te vullen!!! Dit is eenen grooten slagd op
mijn hert geweest, gij moogt er van verzekerd zijn. Dit en hadde ik van u zeker niet
verwacht. Maar dit is het werk der Voorzienigheid dat zij u heeft geroofd dit schepsel
dat geen duive is, ten ware eene duive van den boze, dus een waar serpent. Zij is
't op dezen onzen aardbol gezonden om u bij middels sgoonheid van gelaat en
vormen alsmede wufte wanschapenheden in kledij (het is mij ten gehore gekomen
dat sommige vrouwen niet aarzelen deze kledingstukken die zij in de buurt van
hunnen schaamkreis (of kreits) dragen met onnodige en de zinnen verwarrende
sierselen uit te dosgen) en op het gelaat toegepast (zo schandelik als dat mijne pen
weigert al ware het ook slechts een woord daarover te schrijven), niet
*in je nomenklatuur vergeten.
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minder als bij middels van de gelderen die weet het! misschien in de hellevuren zijn
gesmeed op het pad der ontucht verders naar voren te stuwen. Want reeds den
heiligen Paulus schreef: Wee den onkuisgaard, wa[n]t deze zonde laat zich niet
gemakkelijk overwinnen, zodat men voor een onkuisgaard de ergste tormenten in
de hellevuren, - diezelfde die bovenvermeld goud hielpen smeden, - mag komen te
verwagten. O kon ik u slechts genogt op het herte drukken voor deze afgezanten
van Belzebuth, voor dezen sbirren van Belial en voor deze laaghartige dienaars van
Apolion, den tweede der hellevorsten, een oog in 't zeil te houden. Menige môten
leren als wanneer het te laat is. Ik stuur mijn gebed hemelenwaarts opdat de lesg
over u moge komen vooraleer de vlammen zich over uw blonde jongelingsharen
hebben komen te sluiten. O candidus Bèh-Bèh hoe diept zijt gij gevallen.
FINIS

Om de Floris even in het juiste dagenraadsligt te stellen, zal het mij voldoende zijn
zonder kommentaar een stuk uit drijen brieven weer te geven, zoals deze stukken
daar woordelijk in voorkomen.
Floris 22-8-20: Daarbij een hoop engelsche en Duitsche uitdrukkingen die Stan
absoluut niet als scherts opneemt en waardoor hij tot hiertoe heel scherp tegenover
u staat. Ik begrijp het volkomen enz...
Stan: 1-9-20: Hoe Flor fantaseert het volgende: die engelsche en Duitsche (id)
uitdrukkingen heb ik hoegenaamd niet bizonder opgemerkt. Maar toen ik je brief
aan Flor liet lezen wees hij op die uitdrukkingen. Dat vond ie bizonder schandalig.
Uit jouw brief versta ik nu dat hij dit weer aan mij toeschrijft.
Peter 3-9-20: Flor sprak voor Paul gelijk een advokaat bij Stan. Zonder mij had
Stan P. nooit meer bezien noch geschreven. Maintenant c'est la Rupture.
Fonske zou tans juistement van pas komen met een al te kras. Het is duidelik dat
de Flor tout en ayant van alles te dôn voor gôd te dôn, heel wat anders wilde. De
Flor leest mijn brief en vindt dingen speciaal ‘kras’. In Antw. vertelt hij dat hij gezegd
heeft: ge moogt dat zó niet opnemen. Indien het met St. niet tot een rupture kwam,
dan is het malgré Fiorenzio. Omdat Stan de kloterij van de zaak heeft ingezien en
dan het feit dat de Flor ontkent wat-ie eerst heeft verteld. Stan oordeelt over Flor:
‘Flor is een artist zonder moraliteit, goei jongen, kan best met hem om, heeft
enthousiasme. Kleur is alles. Geen gedachtemens.’
Schoon vind ik de Floris die ‘pakt’ en 's anderdaags niet naar Berlijn komt. Mise
en scène om Stan te kunnen zeggen: ik wou het geld niet afhalen, vraag het maar
aan de Paul J.- Natuurlik zal hij toch de money
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krijgen, omdat Stan nu eenmaal geen represaillemaatregelen neemt. - Maar zijn
loze streken van nu ga ik niet naar B. kan hij gerust op zijn hodeken steken. - (a
propos een machtig spel is die tragedie van de ouden hôd, - wie is den bandijt, is
dat B.B? Een kolossaal stuk, bizonder de ontknoping is gôd. Maar vereist een
reuzetalent vanwege de speler die de kanjerrol ‘de oude hôd’ op zijn dakt krijgt. De verschijning is enorm: dat pakt zie-de-wel).
Dat Gwendoline een courante engelse naam is mij reeds uit de lektuur van Wilde,
vóór 10 jaar gebleken. Maar het is toch gôd van u mij dit nog eens mede te delen.
Wat korrekturen betreft: vertrapelelende leger: vertrappelde leger.
Heil Dir in Siegerkranz (absoluut, niet in dem - im Siegerkranz) dus verbeteren s
in z.
Rimmels is juist afgeschreven van de doos. Kan-je zelf mits weinige gelderen
overtuigen. Cosmetique, Whiskers Mustachious. Staat zo opt de doos. Daaren is
door een vakkundigen niets tegen te dôn. (Vakkunde op alle gebied is overigens
het domein van de Floris).
Ja, zie-je dat de Floris het niet zo precies met mijn produktie zou eens dat wist ik
al lang. De Flor is een schilder en vraag hem om godswil niet naar parallel[l]iteit op
een ander gebied. Dat gaat niet. En dan natuurlik schrik zich uittespreken: 't kon
eens mis zijn. Daarom schreef hij mij nog niks over de gedichten, spijts hij zelf sofort
weten wil wat ik over zijn laatste werk denk, volgens de opgestuurde foto's. En
tegenover deze onmogelikheid iets anders-op-zich-zelf te beoordelen (Flor kiest
ook van een zending gedichten bijna het zwakste uit en zegt: dat heeft me (dept.
stijl) bizonder getroffen) voelt de Fiorenzio de noodzakelikheid te doen zoals v.
Doesburg en Mondriaan die een manifest inzake poe[ë]zie hebben gelanceerd. De
Flor wil zich dus als arbiter-leider der Vlaamse lijriek aanstellen om zich den loeft
niet laten af te steken door v. Doesburg. Nu heeft hij niet de minste wording, ‘hij is
een koning van verf en penseel en het essentiële van deze gedichten wil hij niet
goed snappen.’ Dat is 't. Hoe daaraan verhelpen. Want met de hand op het hert
gesproken te veel vertrouwen heb ik niet en wanneer hij reeds begint mijn page
‘auto de la mort’ te verbeteren, - een page die zó blijven moet, al draaide de Floris
gelijk een topt, omdat ik zelf alles daarbij heb overwogen en ja, Floris,
gee[ë]kwilib[r]eerd, dat kan een blinde zien, - dan krijg ik zowaar een siddering over
mijn ledematen. Voor mijn part, als de Flor diktatoriaal optreedt en het gaat niet
anders te doen, dan blijft het boek liggen. Dat is de de[é]veine: dat ik zelf de druk
niet ‘bestieren’ kan en niemand en heb om dat te dôn. Gij hebt daarvan veel verstand
maar zult slechts tot oktober in de Scheldestad vertôven.
In alle geval: ik heb het laatste woord in zake compositie der pagen en
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niet de Floris (de koning van de illustraties). Als we zoiets in Flor zijn dikkop konden
ingeprent krijgen!
Princiep I Mijn boek mag niet worden verkloot naar het balke- poutrelsen
traversesisteem van de Floris. II: de Floris moet lino's, zincos, akwarellen maken
enz: daarbij volledige vrijheid, en wordt verzocht ook bij de drukker te helpen, maar
ik komponeer de page.
Mijn broer wil de voorlopige kosten betalen. Later zou dan 't geld kunnen terug
gegeven worden. - Maar ach deze Fiorenzio wil daar nu weer zijn werk van maken!
Als hij toch eens genadig zou willen overpeinzen dat het mijn verzen zijn! Wat de
tekst betreft: ik ga het getipte nogmaals heel proper overschrijven dan kan ik reeds
een gedacht geven hoe de page er moet uitzien aan de drukker. De drukker moet
dan de equivalents van mijn handschrift in zijn kas zoeken. Zo komt b.v. ook O
Buenos Aires tegenover vijf gewone regels heel groot. In elk geval Peter bijaldien
gij van tijd tot tijd een handje wou toesteken: uw vakkennis heb ik tans nodig. Uw
brief is vol goede wenken. Ik denk: een caractère, behalve in enkele zeldene
uitzonderingsgevallen zoals Cheri bibi, Z. (zigomar). Quelques fleures blijft dus in
de caractère. Het moet zo zijn dat hetgeen in een ander caractère is opvalt tegenover
de verscheidene variaties van de caractère-basis. Natuurlik in de letter veel
66
afwisseling: kap. vetjes, spatie[ë]ring, zoveel punt enz. (Wat is stokletter weer?)
66
Grond Femina zou de tekening m.i. te veel kompliceren. Is dit uit Fem. 1919 of
Met ‘stokletter’ wordt de
naar boven uitstekende
20? Ik meende 1919? Zo niet is het te verbeteren.
letter, zoals b, d, f enz.,
Maar de Flor heeft deze zaak zo ingewikkeld gemaakt dat ik weeral begin
ervan geavondmaald te hebben. - Je bent niet 't akkoord met Jef en je vraagt of bedoeld, in tegenstelling
tot staartletters als g, j, p
je dat ook wel zeggen mag?? Ik zou het eerder merkwaardig vinden als je met
en q.
alles 't akkoord was. Dus opmerkingen welkom.
Natuurlik de opmerking over ‘chignon’ (Fiorenzio) bevalt me minder, 't woord staat
juist wegens zijn banaliteit daar!! En ‘nini citron enz.’ daar is geen spraak van de
vrouw te zien. De Floris denkt altijd dat hij met zijn balken te doen heeft. Het is enkel
een klankespel op stomme woorden.
Beste dank voor 1) boek 2) toiletteartiekelen. Wij zijn daarmeden zeer in onzen
schik. Het rood is fameus. (lees nu niet: dat dit bedoelt: het andere trekt op niks; 50% voorens na te denken). - Verder leef ik hier in voortdurende angst. Ontving van
Oscar volgende kaartje: [‘]Flor, Ol. Mia en Oscar pas. Zorg intijds voor goedkoop
logement.’ Je kent de toestanden in Berlijn. En nu misschien de komplicatie: de
Joppe!! Ik zweet zowaar water en bloed. Vind ik het logement niet dan ben ik natuurlik
een spitsboef.
Emmeke zegt nooit iets met Jefken Peeters te dôn te hebben gehad! De Flor
moet dit dus gezegd hebben terwijl ze den rugt gedraaid had. - Je portret D.d.M. is
zeer goed geslaagd. Biz. het beroemde kroppeke van achter is gelukt. -
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67

E. dankt hartelik voor toilette-A. - De uitsluiterij van Paulus A. is wreed. De Fiorenzio
67
is een wreedaard. Paulus Angelica =
Joostens.
Natuurlik doet het me groot plezier dat ge iets aan de gedichten hebt. Ik heb
ze toch daarovens[vorens] geschreven.
Stop wat[want] kunstwerken moeten zijn geschreven
't Beste je
Paul
In de tweede brief aan Brunclair wordt de discussie over beïnvloeding en Ruimte
voortgezet. Onder de door Van Ostaijen genoemde mystici, die hij om hun werkwijze
zo waardeert, nl. Hadewijch, Catharina van Siena, Bouvier de la Mothe Guyon en
Gerlach Peters, komen naast reeds genoemde figuren ook weer enige nieuwe
namen voor, wat er op wijst dat hij zijn lectuur op dit terrein had voortgezet.
Bij zijn reeds tegenover De Bock uitgesproken voorkeur voor Meylanders Fashion
in Het Roode Zeil boven Marcel d'Haese's Het West-Vlaams taalpartikularisme in
Ruimte, voegt hij nog zijn waardering voor Meylanders artikel Dada in het vijfde
68
nummer van eerstgenoemd tijdschrift en zijn teleurstelling over Antoon Jacobs
68
vertaling Terugblik door Rupert Brooke, die met een inleiding ‘Retrospect’ van
Het Roode Zeil, jg. 1, nr.
5,
Brussel, 15 juni 1920,
Rupert Brooke verdietst en toegelicht in het laatst verschenen nummer van
69
blz.
193-203.
Ruimte was opgenomen. Dat de ‘studie Vos’ te verkiezen is boven de ‘recensie
Opdebeek’ is hij echter met Brunclair eens. Herman Vos, die de eerste aflevering 69Ruimte, jg. 1, nr. 6-7,
van Ruimte met een Ter inleiding had geopend, leverde verschillende bijdragen Antwerpen, 1920, blz.
70
aan de rubriek Aantekeningen, zoals Het socialisme en de staat en Sociologies 83-85.
70
71
Ruimte, jg. 1, nr. 1-2,
historicisme . In deze brief wordt waarschijnlijk gedoeld op diens studie in het
72
Antwerpen,
1920, blz.
laatst verschenen Ruimtenummer Devolutie , waarin hij de in Engeland gehouden
22-29.
Conference on Devolution van oktober 1919 in verband brengt met de Vlaamse 71
Ruimte, jg. 1, nr. 4-5,
Beweging. De ‘recensie Opdebeek’ is diens reeds genoemde bespreking Een
Antwerpen, 1920, blz.
73
tooneelspel voor Vlaanderen in Het Roode Zeil , waartegen Gaston Burssens
66-69.
72
in het volgend nummer van dit tijdschrift ook zou protesteren.
Ruimte, jg. 1, nr. 6-7,

III

[Berlin-Halensee 9-9.20 Joachim-Friedrichstr. 10 ]
Waarde Brunclair,
Dank voor uw brief.
Sensatie kan men niet stelen juist. Maar ik schreef enkel cerebraal invloeden
opnemen. Cerebraal gaat het natuurlik: iemand kan zeggen: [‘]wacht even ik weet
het fijn van die verzen hoor: telegraafpaal, broeders, auto, trem.’ En daar staat ie
met z'n gedicht. Dit om uit te leggen wat ik met
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Jg. 1, nr. 5, Brussel, 15
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cerebraal ofwel met niet-verwerken bedoelde. - Men kan zich ook sensitief in iets
inleven of wanneer ge wilt: stelen in het onderbewuste. Maar dit ‘stelen’ is een
lofwaardige daad. - ‘Overeenkomst ogenschijnlik in bewoordingen.’ Dat bedoelde
ik. Ge weet niet welk een oppervlakkig mens ik ben: Daar hebt ge nu een bewijs. ‘Verziekelikt illuminisme’. Ik doe niet aan psycho-analyse. Weet niet wat verziekelikt
is. Sla literatuurgids op: Zuster Hadewijch - verziekelikt. - Bon, dan hou ik van 't
verziekelikte. Alle Ekstatiekers heten ziekelik: Catherina van Siena, Bouvières de
la Mothe, onze goddelike Gerlach Peters enz. - Ik ken geen patologiese gevallen.
Zielen die naar God streven. Dat zij daarbij verziekelikt illuministies schrijven? Wat
zij doen en dat vind ik de grootste waarde: zij objektiveren preng[gn]ant hun
subjektieve (ik zeg niet individuele) visie. - Ik ken geen patologiese gevallen. Dat
laat ik aan het Manuel de littérature.
Nieuw individualisme? - Ik geloof het niet. Of beter: ik wil die weg niet uit.
Objektivering, konkreet maken van subjektieve, voor de anderen abstrakte visies.
Het subjekt naar het objekt drijven. Johan Meylander. Opstel over Dada vind ik helemaal niet slecht.
Bizonder als taal. Zo eenvoudig!
Wij hebben dus beiden gelijk, namelik:
1) gij hebt meer aan studie Vos dan aan recensie Opdebeek - 't Akkoord
2) ik hebt meer aan Joh. Meylander ‘Fashion’ dan aan Dhaese W-V.
T-P. - niet 't akkoord?
Ik zegde nooit dat R.Z. beter was als Ruimte. Bekamp echter de Bock waar hij
zo precies doet alsof ik Ruimte selbstverständlich beter moet vinden. De uitgave
van R-Z. is natuurlik beter verzorgd. Of is dat ook al niet. ‘Tua res agitur’; zie-je dat
wil ik maar niet gesnapt krijgen betreffende Ruimte.
En hebt ge soms ook veel genot aan Rupert Brooke: terugblik?
Iets is zeker: een tijdschrift van 16 blz. moet kiezen, kan geen encyclopedie zijn
zoals de Mercure de France. Daarom is R. voor mij niets omdat ik het ten slotte
helemaal alleen zou nodig hebben. Moest ik in de B's plaats zijn ik zou niemand
inviteren, gelet op het aantal blz. - Het R.Z. weet dat een revue van 32 blz. zich
beperken moet. Een revue kan niet 8 blz. over taalpart. brengen, tenzij zij beoogde
een Idioticon-Loquela-revue te zijn. Kort: de kunstenaars voelen zich bedreigd door
de filologen.
Niet genoeg plaats. Ja, ja, ziet-ge als ik goed overweeg zijn er ten slotte nog veel
redenen waarom me het R.Z. liever kan zijn.
Was er niet hun houding op flam. gebied, - die medewerking onmogelik maakt.
Het beste en groeten,
P. van Ostaijen
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Het intensieve schriftelijke contact met Peter Baeyens in deze tijd werd voortgezet
met een brief, waarboven Van Ostaijen vermeldt van 14 augustus af reeds 78
bladzijden correspondentie van zijn vriend te hebben ontvangen. Overigens was dit
ook reeds de zevende brief die hij zelf in deze periode aan Baeyens schreef,
waarmee zijn eigen totaal op 30 bladzijden was gekomen.
Naar aanleiding van de versregel ‘Nihil in crux suastica’ op de vierde bladzijde
van zijn gedicht Opdracht, had Baeyens hem er op attent gemaakt dat de suastica
een antisemitisch embleem was, waarop Van Ostaijen reageerde door het teken
boven zijn brief te plaatsen en er verderop een alinea aan te wijden.
Verder is het grootste deel van de brief weer besteed aan het conflict met Floris
Jespers, die zojuist Van Ostaijen had meegedeeld hem niet alleen als vriend, maar
ook als propagandist en weggenoot te hebben afgeschreven. Behalve de reeds ter
sprake gekomen kwesties over het reisgeld voor Berlijn en de verkoop van de map
met 6 Lino's aan Baeyens, komen er nu nog twee geschilpunten bij. In de eerste
plaats blijkt Floris Jespers zich gepasseerd te voelen doordat Van Ostaijen zijn
‘roman’ door Oscar wil laten illustreren. Hier is waarschijnlijk sprake van de nooit
geschreven, althans niet teruggevonden ‘kleine roman’ die hij na Bezette stad zou
schrijven en aanvankelijk door Paul Joostens wilde laten illustreren, zoals hij op 15
augustus aan Baeyens had geschreven. In de tweede plaats is Van Ostaijen niet
te spreken over de manier waarop Floris Jespers is ingegaan op een door hem
voorgestelde uitwisseling van aquarellen met Fritz Stuckenberg.
Na lovende woorden over de in een krant toegezonden ‘merkandijs’ en
mededelingen over de crux suastica en zijn bundel Bezette stad, toont Van Ostaijen
zich verheugd over het aangekondigde bezoek van Baeyens aan Berlijn, al ziet hij
door zijn hospita, Fräulein Ziebeln, geen kans hem bij zich onder te brengen. Korte
tijd later moet dit bezoek hebben plaatsgevonden, want op 29 september blijkt
Baeyens al weer enige tijd in België te zijn teruggekeerd.

III

[Berlin-Halensee 12-9-20 Joachim-Friedrichstr. 10 ]
uw corresp. van 14 aug tot nu bedraagt juistement 78 blz.
[tekening van een hakenkruis]
een crux suastica ofte croix gammée.
motto: En hy vond nog alleen
Troost in zijn PYPKEN (de gevolgen
van het hardlopersbedrijf)
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Mijn besten vriend en enigen Troost, bijgevolg zoveel gezegd als mijn
dierbaar
PYPKEN
Eli Lama Sabachtani! ‘Ik weet niet waar ik sterven zal’ (Jesaias). ‘Alsdan ziende
de wanschapenheden onder den volke van EBRE-HEM, verbrak M o s c h e de tafelen
die hij van God den Heer, J a h v e had bekomen.’.
Fiorenzio = Mosche, P.v.O = wanschapenheden, tafelen = 1) vriend 2) prop. 3)
weggenoot.! Zo gebeurde het in den lande Vlaendren, onder de wijze heerschappij
van den vorst des landes, Koning Albert den eersten.
Uwen laatsten brief is werkelijkt niet vorens te laggen. Gij moogt er stellig van
verzekerd zijn. Zo kan ik nauwelijks mijn gedagten samenrapen om door deze enkele
bijbelsge spreuken mijne droefgeestigheid te lugten en mijn hert bij middel daarvan
alsook van de pen uit te doen vlieden op het blanke papier, dat als een zuivere
maegt op de bevruchting hares mannes op de uitstortingen van mijn hert wachtende
is.
Van den Fiorenzio ontving ik 1e) een brief waarin meegedeeld werd dat het
Schluss was 2) een dag later een lange brief vorens nog enige punten uit te leggen.
Van diepen blik in mijn subconsciente verdommenisd getuigt Floris' gezegde als
dat hij wel weet waarom ik aan Oskar den roman zou geven. Ik zelf weet niet waarom
(maar zeker môt mijn astraal lijf het weten en Fiorenzio met hetzelve in stiekeme
verbinding staan). Ik stuurde den F. de gedichten werkelik om den Floris niet over
het hoofd te zien. Ik stuurde hem het eerste werk dat ik klaar had. - Indien ik dit nu
niet hadde gedaan, zou het natuurlik later geweest zijn: nu kan hij ook naar den
anderen gaan enz. - Dat de Flor absoluut een roman moest hebben wist ik niet.
Mijn vermoeden dat de Floris enkel zegde: [‘]ik ga niet naar Berlijn’ uit strategiese
redenen, komt met het volgende feit overeen: vóór meer dan 14 dagen reeds ontving
ik een brief van F. met mededeling dat hij niet komen zou, vóór een week een brief
van u dat gij hem nog bij het ‘pakken’ had gezien. Stan heeft dus slecht gereageerd.
Het colloquium denk ik me volgender mate:
Floris: Als den vork zo in den steel zit ga ik niet naar B.
Stan: C'est bien
Floris: Stan versta-mij wel, later als ik het betalen kan, dan zal ik gaan om mijnen
vriend, uwen broeder te zien en wanneer ge heel wit gelijk een schaapken tegenover
hem kan staan
St.: C'est parfait. C'est entendu
Floris: Ik weet wel dat het voor P. en voor mij van het grootste nut zou zijn dat wij
elkander treffen
St.: Je comprends cela

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

380
Floris: Bizonder voor den Pol, nu met de uitgave van zijn boek, ware het zeer te
wensen
St.: Pas de doute
Floris: Want zoniet wordt er wel niets goeds uit dit boek en wordt den Pol
langzamerhand vergeten. Zo dood als een pier
St.: C'est évident
Floris: Maar nogtans kan ik het tans niet op mij nemen naar B. te gaan
St: Dat ligt op de hand.
Floris: Zo dus Stan... (den Floris verlaat met lome schreden het lokaal).
De truc Stuckenberg zit zo in den haak. Ik geef akw. mee met verzoek wanneer
de Floris wil tegen akw. Floris te ruilen. De Floris houdt er een. Dat moet hij dus
weten. Hij was helemaal niet verplicht er een te houden. Maar proposeert: 1) hij wil
dit akw. ruilen tegen 1 druk linol-snee, 2e) wil ruilen tegen 2 drukken. 3) daarop
schrijf ik Flor dat persoonlik met [woord onleesbaar] tegen 2 linos tevreden ben,
maar dat ik zulks St. niet kan voorstellen. Ik kan St. niet zeggen: Floris Jespers wil
enkel gereproduceerde kunst voor uw unicum-werk ruilen (dat is de zin van unicum;
akw. bestaat in 1 eksp., linos in 100 eksp. en in alle landen kost grafiek entsprechend
minder). De Floris schreef me ook: hij had slechts grote akw. die kan hij niet ruilen.
Dat begrijp ik. Maar dan moet hij a-fortiori begrijpen dat linos niet tegen akwarellen
te ruilen zijn. Indien Floris zijn werk beter vind, mocht hij gerust de akw. teruggeven.
Enkel kan ik St. niet zeggen: Jesp. vindt dat zijn werk tegen het uwe in verhouding
grafiek-akwarel staat. Daarop schrijf ik dus Flor: ik koop het akw. van St., geef het
Flor, en Flor geeft mij twee drukken. De Fiorenzio schrijft: 't akkoord alhoewel ik
vind dat 100 M. (nog geen 30 fr.) te veel is voor dit akwarel. Dit laatste vind ik einfach
gemeen: het werk van een konkurrent tot een prijs degraderen waar hij voor zich
in de verste verte niet aan denkt. Floris J' lino's op Japans papier kosten 300 fr voor
6. Dus 50 fr stuk. 170 M. voor een lino! - Voilà les prix d'un grand artiste et les prix
d'un petit artiste, verstadewel. Dat vind ik smeerlapperij.
Dan schrijft Floris: Peter B. zal u vertellen dat ik absoluut de mappe niet opdrong.
P.B. tekende van het eerste ogenblik af in, liet een mappe reserveren. Afgezien van
de fantasie, neem ik natuurlik aan dat er een grond waarheid steekt in hetgeen gij
mij schrijft, dat de Floris dus zijn mappe opdrong, (zoals wij daarmeden gelaggen
in H.) Hier heb ik dus niet op geantwoord, dat moet gij met den Floris maar
uitvechten.
Hoe Flor ‘Verzoent’ heb ik je reeds meegedeeld. - Merkwaardig is de opvatting
van den Pittore over ‘Vriendschap’. Vervalt de facto in Berlijn. Is dat americanisme
+ nog eens a.? Vrienden wonen steeds op hetzelfde dorpt. Steenokkerzeelenaars
bij Steenokkerze[e]lenaars? ‘Prop.’ was ik nog immer (voorwoord mappe). Dus aan
dit schoine lied is 't een einde
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gesteld. Ik kan er niets komen aan te dôn.
Van eenen man wiens naam in het galliese idioma aan handelaar, comptoirist,
traffikant, koopman korrespondeert ontving ik een nieuwe Gazet. Een klein maar
fijn geschenk. Den heere Mercandi weze hiermede groten dank en
fecilaties[felicitaties] voor zijne sluwheid betuigt[d]. Hij weze gelooft[d] ende
geprezen!! Heil den sconen milden man!
De Crux suastica is inderdaad hier een anti-semities teken door alle gimnasiasten
gedragen, geworden. Dáár hebt gij verren blik gehad. - Ook is de C.S. een in Japan
bekend teken, vanwaar de katolijken het waarschijnlijk hebben gestolen. Vindt aldaar
verwertung in Broderien, als signum van Porcelaan. Een signatuur van Hokusai is
sogar einfach de [tekening van een hakenkruis]. Daar hebt gij dus enkele woorden
uitlegt.
Mijn bôk bezette stad gaat nu maar traagt vooruit, gelet op de uitgave onzekerheid
en voor des Pausen kloten... Anderzijds schrijf ik nu alles opnieuw over en stel de
bladz. typ. in een. De drukker moet dan adequate karakteren vinden. Degene die
zich met de uitgave gelast kan nat. nog enkele verbeteringen brengen die ik niet
kan schrijven. Zoals letter 1875 kan ik niet schrijven omdat ik geen model heb. Enz.
Maar door deze blz. wordt reeds heel veel vergemakkelijkt.
Den Floris schreef: P.B. komt naar B.! is deze gôde tijdinghe uit gôde bron! Alle
Heil! En kompt maar spoedig. Enkel vorens slapen môt gij nu zorgen aangezien Frl.
Ziebeln mij verklaarde dat zij zich met mijne tendens een Gasthaus van mijne of
beter hare woning te maken niet einverstanden was, in geval zij niet een twe[e]de
maal de kamer in rekening mocht brengen. ‘Sonst müssen die Herrschaften im Hotel
doch auch bezahlen’ zegde zij vat vol naïveteit.
Vele groten van E! en een bécot.
tot weerziens en met dankt,
Paul
Als antwoord op Van Ostaijens brief van 28 augustus had De Bock meegedeeld dat
Ruimte zijn medewerkers niet kon honoreren, waarop hij met het volgende
briefkaartje reageerde:

[Berlin-Halensee 13-9-20]
Waarde de Bock,
Uw brief van 7.9. eerst vandaag ontvangen. Wat ik u reeds stuurde, kan in Ruimte
worden gepubliceerd, dan ook zonder honoraar. Later schrijf ik u meer betreffende
deze kwestie. In alle geval dit: was Ruimte een zuiver kubistiese revue, dan ware
voor mij persoonlik de toestand anders, als
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nu, m.a.w. van een extrême-gauche-tijdschrift verlang ik ev. geen honoraar. Ik wist
ook niet dat gij alleen geld op Ruimte toelegde. Ten slotte zijn de toestanden dus
nach wie vor treurig. En of het een zin heeft onder zulke omstandigheden te
publiceren, blijft een vraag.
Hartelik
Uw P. van Ostaijen
Al handhaafde Van Ostaijen, zij het dan zonder veel vertrouwen, zijn inzending aan
Ruimte, zijn medewerking aan twee andere, Franstalige jongerentijdschriften ging
niet door om dezelfde reden die hem er ook van weerhouden had aan Het Roode
Zeil mee te werken, nl. de houding die deze tijdschriften inzake het Vlaamse
probleem innamen. Uit de twee volgende brieven blijkt, dat hij deze houding bij het
tijdschrift Ça Ira door de aard van zijn ingezonden artikel op de proef had gesteld,
maar dat hij uit de proefnummers van Lumière al direct zijn conclusies had kunnen
trekken, zodat hij zich in het laatste geval tot een korte afwijzing beperkte.
De eerste brief was gericht tot Georges Marlier, de redacteur voor beeldende
kunst van Ça Ira, die bij zijn hoofdredacteur Maurice van Essche, vergeefs voor de
plaatsing van Van Ostaijens Vers la période dodo dans le mouvement flamand
gepleit had. Uit deze brief wordt het duidelijk dat het verloren gegane artikel niet
gelijk was aan zijn in september geschreven Rond het Vlaamse probleem, dat in
De Nieuwe Tijd werd opgenomen, aangezien hij in het artikel voor Ça Ira Frans van
Cauwelaert bleek te hebben aangevallen die in het Nieuwe-Tijdartikel nergens
genoemd wordt.
Het ‘article sur la question flamande’ in het eerste nummer van Ça Ira, waar Van
Ostaijen in zijn brief over schrijft, is een artikel Chronique de Flandre, ondertekend
met de letter S, waarin echter evenmin als elders in dit nummer, wordt gerept over
74
het voornemen een Vlaamse en een Waalse rubriek in dit maandblad op te nemen
74
, al is het zelf een eerste - en enige - voorbeeld van zo'n Vlaamse rubriek. Ook
Ook in het prospectus
van Ça Ira (zie blz. 272)
kan dit artikel, dat tot conclusies komt als ‘La question flamande est moins une
wordt niets over dit
question de langue qu'une question d'esprit’ en ‘Son objet principal est la lutte
voornemen meegedeeld.
contre cette même clique néfaste que nous voulons combattre’, geen ‘simple
déclaration’ genoemd worden, zoals Van Ostaijen doet, tenzij hij hiermee aan wil
geven dat daarna dit onderwerp niet meer in Ça Ira werd aangesneden.
De reeks ‘Près du Bal, Loin du Bal, En face du Bal’, waarmee Van Ostaijen de
burgerlijke verhaaltjes in Ça Ira ironisch aanduidt, is hem ingegeven door de dialoog
Soir de Bal van Paul Neuhuys in het vijfde nummer. In dezelfde aflevering stond
ook de prozaschets Un névropathe, eveneens van Neuhuys, die Van Ostaijen in
zijn brief allerminst ‘d'un caractère plus généralement humain’ vindt dan zijn eigen
artikel over Van Cauwelaert.

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

383
III

[Berlin-Halensee 14.9.20 Joachim Friedrichstr. 10 ]
Cher Camarade,
J'ai bien reçu votre lettre du 10 de ce mois. Je vous en remercie vivement ainsi
que du plaidoyer que vous avez bien voulu tenir en faveur de mon article.
Le refus de Ça Ira ne m'a pas tellement surpris. Comme vous le savez, je me
suis décidé sur les instances de Fl. Jespers. Mais d'autre part, j'avais été prévenu
qu'il ne fallait pas trop se fier à la soi-disante allure proflamande de Ça Ira. De[Dès]
ce moment-là, il fut clair que je désirais des preuves de la bonne foi de Ça Ira en
face du mouvement flamand, - mouvement qui d'ailleurs n'a rien à voir avec un
mouvement nationaliste. Donc ce n'est pas par hasard que j'ai envoyé d' abord
l'article en question. Je l'ai fait pour être fixé sur la bonne foi de Ça Ira.
Maintenant je suis orienté. J'ai au moins la satisfaction de ne pas avoir donné
dans le piège: une simple déclaration de Ça Ira dans sans [son] premier numéro et
puis plus rien; cela suffit pour attraper les flamands, collaborateurs et lecteurs. Même
à distance j'ai pu distinguer ce piège. Je connais ces façons de ménager la chèvre
et le chou. La situation nette: Ça Ira peut continuer ad infinitum la publication de
ses contes, ses dialogues, ‘Près du Bal’, ‘Loin du Bal’, ‘En face du Bal’, ect[etc,
passim]. - Cela ne m'intéresse plus.
Sans grand enthousiasme j'ai envoyé cet article à la rédaction de Ça Ira. Selon
mon avis personnel, il n'y avait aucune raison pour collaborer à cette revue dont la
partie littéraire sent le bourgeois à quatre lieues à la ronde. Quelle différence entre
les contes de Ça Ira et les contes de ‘mille et un matins’ dans ‘Le Matin’? Ce n'est
qu'en face des demandes répétées de Flor Jespers, que je me suis décidé.
Personnellement je n'y voyais aucun avantage. Parce que à mon avis il est
impossible d'être révolutionnaire et de publier cette littérature bourgeoise de contes
et encore de contes. ‘En veux-tu en voilà.’
L'expérience faite, j'ai un nouveau motif pour ne pas collaborer à Ça Ira. Ça Ira
partage l'opinion bourgeoise: [‘]le mouvement flamand est une question de langues.
Le m.f. n'a rien à voir avec le communisme, ect.’ La rédaction de Ça Ira, revue
paraissant en pays flamand, prétend passer la question sous silence. C'est son
point de vue. Bon. Seulement qu'elle ne demande pas la collaboration de ceux-là
qui croient qu'il n'y a pas moyen de passer cette question sous silence.
Peut-être la rédaction de Ça Ira est-elle animée de la meilleure volonté. Seulement
elle ne voit pas les problèmes dans un même plan. C'est une figure bourgeoise
avec de la poudre ‘révolution’. A travers la poudre on
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voit la figure.
Puis la Re[ré]daction a manqué de tact. Elle m'invite. Dans son prem. numéro
elle a un article sur la question flamande. Plus fort: elle annonce deux rubriques:
une de Fl. et une de Wallonie. Je puis en conclure qu'elle s'occupera de la question
ethnique en Belgique. D'un autre côté la Réd. sait que je m'intéresse à ce problème.
Il est clair que si elle ne voulait pas insérer des articles sur cette question et que
d'autre part me basant sur le prospectus de Ça Ira, j'aurais pu écrire un article...
flamingant, elle aurait du [û] avoir le tact de m'écrire: ns ne désirons pas ect... La
possibilité était donné[e], d'autant plus que Ç.I. semblait s'occuper de la question.
Je conclus: la red [réd]. m'a invité, m'a suggéré l'idée qu'elle s'occupait d'une
question, à laquelle je m'intéresse beaucoup et me renvoie[renvoit] finalement un
article sur ce sujet! M. van Essche aurait au moins dû m'avertir, tout en demandant
ma collaboration.
Le refus? ‘Ton satirique’. Depuis quand prescrit-on le ton d'un article.
Question de tempérament et de sujet. Voici un sujet qui se prête à un ton satirique.
Note pour des révolutionnaires en herbe: ne savent-ils pas qu'un ton satirique est
d'un effet plus direct en politique et en face des masses qu'une démonstration
logique? Et qu'un ton satirique n'est en somme pas moins logique qu'une
démonstration de A à Z?
Attaque personelle? M.v. Cauwelaert est représentatif pour tout un groupe. M.v.
Cauw. est le prototype des politiciens flamingants de tradition bourgeoise. - C'est
tout ce que j'ai à dire.
M. van Essche m'écrit: nous ns sommes tenus en dehors de la question. - Je
o

n'étais pas à la hauteur. La Red [réd]. m'a fait croire autre chose. 2 ns ne ferons
exception à cette règle que pour des faits exceptionnelles [nels] et d'un caractère
‘généralement humain’. - R.: Et la littérature de Ça Ira? Je ne vois pas comment ‘un
névropathe’ serait d'un caractère plus généralement humain qu'un article sur v.C.
- D'ailleurs toujours la même idéologie bourgeoise: le m. flam. est une question de
langues. La Re[ré]daction de Ça Ira s'en occupe seulement quand il y a un flam.
abattu. Sans morts rien à faire pour les Flam. - D'abord du sang.
Puis on verra. Mon cher Camarade, croyez-moi[,] votre défense au sein du comité de rédaction
et votre déclaration m'ont fait grand plaisir. Ce qu'il y a de plus pénible dans la
situation actuelle, c'est le fait que les révolutionnaires conséquents font défauts
[faut]. On ne voit qu'un problème au lieu de voir dans un plan tout[s] les problèmes.
Espérons que bientôt nous pourrons collaborer tous les deux à une revue vraiment
jeune et conséquente.
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Je n'ai plus l'habitude d'écrire le français. Excusez des barbarismes et des fautes
grammaticales.
A vous bien cordialement,
Paul van Ostaijen
Haast 14 dagen later schreef hij aan Frank van den Wijngaert, de redacteur van
Lumière:

[Berlin-Halensee 27.9-20]
Geachte Heer,
Ik heb Uw brief ontvangen alsook een nr. van het tijdschrift ‘Lumière’.
Beste dank.
Tot mijn spijt moet ik U mededelen dat ik aan het bovengenoemd tijdschrift niet
kan medewerken. Een te groot meningsverschil op artistiek en politiek gebied
(flaminganties en kommunisties) scheidt mij van het tijdschrift.
Een frans tijdschrift in Vlaanderen dat niet op radikale wijze voor de oplossing
van het vl. probleem optreedt, is m.i. zinloos.
Hoogachtend,
P. van Ostaijen
Een dag later deelde Van Ostaijen aan de oud-student van de Gentse universiteit
en lid van de Frontpartij, Frans van Gelder, mee, dat hij onder bepaalde voorwaarden
wel bereid was mee te werken aan een bloemlezing van moderne Vlaamse poëzie
in Duitse vertaling. De bundel zou worden verzorgd door Henk Naudts, die eveneens
aan de vernederlandste universiteit van Gent had gestudeerd en van wie tijdens de
oorlog éénmaal een gedicht in het studententijdschrift Aula werd gepubliceerd. Na
de oorlog was hij, evenals Van Ostaijen, naar Duitsland - en wel naar Göttingen uitgeweken en in het eerste Ruimtenummer dat werk van Van Ostaijen zou bevatten,
75
werd ook een gedicht van hem, Uit ‘De zwerver’ , opgenomen. De bloemlezing is
75
echter nooit verschenen.
Ruimte, jg. 1, nr. 8-9,
Antwerpen, 1920. blz. 107.

III

[Berlin-Halensee 28-9-20 Joachim-Friedrichstr. 10 ]
Beste Frans van Gelder,
Met gelijke post schrijf ik mijn broer of hij je een eksemplaar van het Sienjaal wil
bezorgen. Daar hij echter veel werk heeft, zal jij hem misschien éens daaraan moeten
herinneren. Wat Naudts betreft, ik heb
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hier nog 2 eksemplaren, misschien stuur ik er éen. (Twee eks. dat is éen voor het
uiterste noodgeval). In alle geval voor jou heb ik gezorgd.
Wat uitgave betreft: mijn mening is: die uitgave moet goed zijn ofwel niet gebeuren.
Wanneer wij iets in het buitenland laten zien moet de inhoud zowel als de uitgave
verzorgd zijn. Of het goed is de oorspronkelike tekst te publiceren? Er zijn zo weinig
mensen die 't lezen kunnen. Naudts moet door eigen ondervinding weten wat het
best is. Beter is het in elk geval de twee teksten, dan wel het boekje met niet goed
werk te moeten vullen. Ik hoop dat door jonge vlaamse dichters bedoeld wordt de
richting, niet de ouderdom, d.w.z. niet Aug. van Cauwelaert, Fritz Francken enzovoort.
Is er reeds zoveel moderne literatuur in Vlaanderen, dat men daaruit een bloemlezing
kan maken? Mijn antwoord is dus: gaarne werk ik mee, wanneer het een verzorgde
manifestering van moderne vlaamse literatuur wordt. Je zult begrijpen: goed of niet.
Wij mogen ons in het buitenland niet als ik-wil-en-ik-kan-niet belachelik maken.
Ik geef ook gaarne enkele ongepubliceerde gedichten, - heb er zelfs enkele in
duitse vertaling. (b.v. ook Marcel Schwob uit het Sienjaal).
Wat keus betreft, moet ik eerst weten op hoeveel plaats ik zou kunnen rekenen,
alvorens ik kiezen kan.
Prent dit Naudts goed in het hoofd: dat hij hier een zekere verantwoordelikheid
draagt. (Göttingen dat maakt me enig[s]zins bang: ik vrees misschien wordt het een
duitse studente-almanak. En duitse studenten dat is buiten bier en reaktie niet veel.)
Hiermee is voorlopig alles gezegd.
Hartelik
uw Paul v. Ostaijen
Weer een dag later schreef Van Ostaijen aan Baeyens de laatste brief waarin van
zijn werk aan Bezette stad sprake is en waardoor dus bekend wordt dat deze bundel
op 29 september nog niet geheel was voltooid. De brief begint met een alinea over
een recent avontuur van Baeyens in het Cristal Palace, een nachtclub aan de
Gorterstraat, die in 1968 is ingestort, waarbij hij zijn vriend zelfs een citaat van de
pedagoog J.H. Pestalozzi voorhoudt.
Wie verder ‘de dame Pisdon’ is, waarmee Baeyens hem opgescheept had, is niet
bekend. Maar in deze episode wordt wel de latere getuigenis van zijn nicht en van
een vriendin, dat hij altijd zeer voorkomend, zeer ‘net’ tegenover vrouwen was, door
hem zelf bevestigd, evenals zijn strenge vormelijkheid, waardoor hij zichzelf ironisch
‘een katolijken man’ noemt.
Oscar Jespers herinnert zich niet meer precies wanneer zijn bezoek aan Berlijn
heeft plaatsgevonden, maar dit kan volgens hem heel goed in het najaar van 1920
76
geweest zijn. Hierbij waren, zoals reeds vermeld, Floris
76

Mededelingen van
Oscar Jespers, oktober
1967.
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Jespers en zijn vrouw niet aanwezig en Oscar Jespers meent ook stellig te weten
dat er van een bezoek van zijn broer aan Berlijn daarna nooit meer iets gekomen
is. Bij deze ontmoeting van Oscar Jespers en Van Ostaijen is o.a. ook uitvoerig over
Bezette stad gesproken. Er werd toen besloten dat niet Floris, maar Oscar Jespers
de illustraties op zich zou nemen en dat de bundel door Het Sienjaal, d.w.z. in eigen
beheer der vrienden, zou worden uitgegeven. De zinsnede ‘De Floris vertelde zijn
broer’ in de derde alinea van de volgende brief over Van Ostaijens houding tegenover
de Vlaamse Beweging, kan op een mededeling tijdens dit bezoek slaan, maar zeker
is dit niet, aangezien geen enkele verdere bijzonderheid hierover in deze brief wordt
vermeld. Helaas zijn de brieven die Van Ostaijen uit Berlijn aan Oscar Jespers
schreef en waarin de problemen bij het zetten van Bezette stad uitvoerig werden
besproken, alle vernietigd.
De ‘tekst’ die hij ditmaal in zijn brief verwerkte, is een knipsel uit het ‘Orgaan der
Katholiek-Vlaamsche Jeugd’, Storm, 2de jaargang, nr. 18, 15 september 1920, blz.
8. Dit tijdschrift verscheen, aanvankelijk onder de titel Vliegt de Blauwvoet? Storm
op Zee, sedert 15 april 1919 te Antwerpen en vanaf 15 juli 1920 te Lier.
Uit het vervolg blijkt voorts dat het toen reeds vaststond dat Opstanding zijn
groteske Het gevang in de hemel zou publiceren, wat op 1 januari en 15 februari
1921 ook gebeurde.
Daarna geeft de ten dele door hem zelf onderstreepte passage over zijn beleving
van de stad onder invloed van cocaïne een duidelijk beeld hoe hij niet alleen
77
systematisch te werk ging bij het innemen, zoals Firmin Mortier zich herinnert,
maar ook bij het vastleggen van de daardoor opgewekte of versterkte ervaringen 77Zie blz. 204.
om deze als materiaal voor zijn werk te kunnen gebruiken. Als hij ten slotte
Baeyens bedankt voor de toezending van Suarès' Nous et eux (verschenen in 1915
als eerste van de vier delen Commentaires sur la guerre des Boches), blijkt dat
deze, in de tijd van Het sienjaal bewonderde, schrijver niet langer tot zijn favorieten
behoorde.

[Berlin-Halenmeer 29-9-20]
Beste Peter,
Je lange brief met geweeklaag over het geval in het lokaal of pand, Kristal Palast
genaamd, heb ik gelezen. Dat mijn prediken tegen den onkuisaard nutteloos zou
zijn, had ik vermoed. Doch ten minste hadde ik van u wijzelijk verdeeld ofte
gedistribueerd levensgenot kunnen verwachten. Wie te veel op eenmaal geniet,
gaat ten gronde. Dit is een maxiem door alle genieters beaamd. En daarentegen
hebt gij gezondigd en daarvoren werd gij bestraft. Dat is klaar. Dus zegge ik u:
[‘]Geniet maar overschrei[ij]dt niet de maat door de natuur gesteld.’ (Pestalozzi).
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Ik heb u een grote klacht te dôn. Het geven-van-mijn-adres aan de dame Pisdon
(door u) is voor mij fataal geworden. Deze dame wil zowaar in korrespondentie met
mij treden. Dan blijft er helemaal geen tijd meer over voorens het schrijven van
kunstwerken! Ach mijn Good! Mijnen vriend reist terugd naar Belgien en speelt mij
nog eerst eene part door mijn de korrespondentie van een dame op den nekt te
halen. Eerst schreef ze mij, toen gij in het gedrang waart gekomen. Dat was
begrijpelik. Toen er uit. Nu schrijft ze mij reeds omdat zij in acht dagen geen nieuws
van haren beminde had. Zij gelooft natuurlijk dat zulks een wereldevenement nemen
[meent, betekent?] en dit geloof is weerom door de vrouwelike psyche gemotiveerd.
Wat niet belet dat ik er dan dupe van ben. Haar wens om antwoord is bijna zo
dringend als een ultimatum van Focht [Foch]. ‘Je suis sans nouvelles de Peter. Ecris
moi quelque mot.’ En daarbij het adres. Gij ziet ik heb maar te antwoorden. Gij zult
nu wel zeggen, mijn jonge vriend, ‘laat ze verrekken.’ Daarbij zal het je echter direkt
opvallen, als je tenminste mij een beetje kent (een katolijken man) dat ik dit niet kan.
Ik stel me voor: zij wacht op antwoord, zal nerveus zijn wanneer zij er geen krijgt,
zal denken dat ik haar schrijven kwalik neem, - wat niet het geval, enkel ben ik
woedend dat ik antwoorden moet. - Dus niet antwoorden gaat niet en zo zit ik dus
met dees karwei: korrespondentie met Pisdon, - een korresp. die stijgend schijnt te
gaan, - op mijn nek. Binnenkort zal ze me op alle gebied consulteren en ik, goeden
dweep, zal mijn leven lang verplicht zijn te antwoorden. Aldus mijn somber lot. Deswegen vermaledijd ik u. - Iets moet ik rektificeren, betreffende een onderhoud
tussen u en den Pittore. De Floris vertelde zijn broer: [‘]Peter heeft mij gezegd Paul
is geen flamingant meer. Hij is enkel voor de vl. zaak, wegens de verkoop van zijn
boeken.’ Waarschijnlik heeft de Pittore naïef een rationele uitleg slecht verstaan.
Namelik ik ben flamingant en wel om rationele redenen. Tegenover de inkonsekwens
van de Meyere enz., stel ik mijn konsekwens: een vl. auteur moet noodzakelik een
flamingant zijn, zo niet is hij een dommerik die zijn eigen belangen niet inziet. Gij
zeide mij destijds dat ge van mij zoiets sentimenteels als vl. B. niet kon verstaan.
Ik gaf u een rationeel antwoord. Dit dient dus niet slecht verstaan. Ik ben Flam. en
zal ev. in Guldensporenstoet gaan. Overigens groot misprijzen voor den Belgiek is
ook determinerend. Ik zegde u ook dat ik gaarne naar Vl. zou terugkeren om mede
om de B. [aan de Beweging] te doen. Waarschijnlik heeft den Pittore uw uitleg slecht
geïnterpreteerd. Van een andere zijde kan ik natuurlik nog immer het kokasse van
de vl. Bew, zoals zij tans wordt gevoerd, duidelik zien. Den Pittore heb ik weer van een andere zijde te ontlarven gekregen. Hij doet tans
aan literatuur. Zijn pseudoniem is gemakkelik herkenbaar aangezien het de
nominatief, - Flos, - is van zijn steeds in genitiefvorm
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gebruikte naam Floris, - van de bloôm. - Het stuk is een huldegedicht in proza aan
het adres van het kleine Paulken en werd in het puike lierse studentetijdschrift ‘De
78
Storm’ onder de rubrijk ‘Keur van opstellen’ opgenomen. Hier volge het puike artijkel
78
.
De teksten zijn aan de
Ik-Zurenborg. Uw ‘Zonsopgang’ is redelijk wel. Maar of we 't plaatsen kunnen
dat is wat anders. Als 't eenigzins kan dan. We krijgen toch zooveel dichtjes! Ik
geloof dat gij bekwaam zijt mooi proza te leveren. Beproef eens!
KEUR

van OPSTELLEN

POLKE.

brief toegevoegd door de
aanhechting van twee
knipsels. De cursiveringen
hierin zijn de door Van
Ostaijen onderstreepte
zinsneden en de twee,
rechts geplaatste, cursieve
toevoegingen zijn door
Van Ostaijen erbij
geschreven.

't Is een lief, aardig ventje. Zoo pieterig-klein, dat wezentje met een pertig
neusjen in 't midden en die schoone blauwe kijkers, met dien kommerloozen
glimlach om den mond.
Hij is zoo stil en zoo braaf... altijd, Polke.
Halt!
Hij kan zoo schoon spreken van zijn spel en van zijn beste vriendjes en u dan
zoo vriendelijk bekijken.
Hij brengt zonneschijn mee in huis, schept een blijden lach op ieders aangezicht
en fierheid en een groote liefde in moeders oogen.
Polke!... 't Lieve, 't brave Polken.
O! Mochte het zoo blijven lijk nu! Kon het die kinderlijke braafheid en dien reinen
eenvoud bewaren... Kon het maar altijd kind blijven tot op den dag dat Ons Heerken
hem roepen zal naar den hemel.
FLOS.
Pittore
Ik hoop dat gij dit schoin stuk, - het machtige debuut van onzen pittore in de
letterwereld, - naar waarde zult weten te schatten, zoals de opstelraad van het
tijdschrift, die anders niet makt schijnt te zijn. Getuige de vele weigeringen in de
brievebust vermeld. Misschien kondet gij ook altemets eenst beproven een stukjen
letter fantazij in te sturen. Als gij West-vlaams schrijft met een paar
noord-nederlandse woorden, - selbstverständlich op de valsge plaats, - moogt gij
op een plaatsken in dit schoïne tijdschrift rekenen. In de revue Opstanding verschijnt een stuk van mij ‘het gevang in de hemel’,
handelende over een vrijgelaten galeibôf. - Dit kon u misschienst interesseren.
Voor de rest het bizonderste: Dat ik Berlijn begin schoon te vinden. Zelfs heel
schoon in zijn primitieve brutaliteit. Berlijn heeft zijn onplanmatigheid voor. Een
paddestoel heeft plots een vruchtbare grond gevonden en breidt zich snel in grote
afmetingen uit. Enkel dit: hoop huizen, fôret vierge van huizen naast elkaar
neergesmeten, zonder richting, stijl of zo; het voordeel van het barbaarse, van het
absoluut
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Fragment uit Van Ostaijens brief aan Peter Baeyens van 29 september 1920.
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gemis aan traditie. Niet half-en-half; maar volledig barbaars. En dan het typiese van
de groot-stad over het algemeen werd mij duideliker; de mechaniese polsslag, de
betrekkingen van natuur tot mechanisme, gemechaniseerde natuur, waarom vertoont
de volle maan die recht boven het huis hangt, niet een na een al de letters van
Liebig of Morgan trust? Een telegraafpaal naast een boom; de telegraafpaal zeker
en souverein, in zijn naakte wezelikheid, daarnaast de rachitiese groot-stad boom.
En de uren: dood en leven, aderslag lam en snel; om 7 uur klopt de stad, ik denk:
zij heeft kokaïn genomen. (ik ben het, maar de stad = ik) Dus de stad heeft kokaïn
genomen. ‘Erkenntnismässig’ juist. Gister deed ik een wandeling en kwam, na het
in-nemen van de merkandijs, tot ‘alle’ deze konkluderingen. Ik heb niet verwaarloosd
van tijd tot tijd in een koffijhuis te gaan en alles te noteren (om het niet te vergeten
verstade wel). Wilt gij nu dat ik dit tot een schoine brok proza verwerk, alsook dat
ik snel voortwerk aan ‘Bezette stad’, spreek dan aan den heere Merkandijs nog
eens over mijn geval. Diplomatie school Flor. Quot[d] erat demonstrandum.
Ik ontving Suarès ‘Nous et eux’. Hartelik dank. Mijn verwachtingen werden door
S. niet beantwoord. Het essentiële werd niet gezegd. En dan iets dat Suarès niet
79
kan begrijpen, deze Jeanne-d'Arc franzoos, ‘Leve Dahomey’.
79
't Beste en u spoedig beterschap toewensende
Deze uitroep doet
denken aan Een kort
opstel over koloniaal
politiek, dat mogelijk
omstreeks deze tijd
geschreven werd (zie blz.
427).

je Paul

De laatste der drie epistolaire discussies met Brunclair begint met de mededeling
dat ‘bezoek en vrij drukke bezigheden’ een vroeger antwoord verhinderden. Ook
hier kan men zich afvragen of Van Ostaijen behalve het bezoek van Baeyens
bovendien dat van Oscar Jespers op het oog had.
Na zijn uiteenzetting dat het kubisme niet wordt bepaald door de tegenstelling
figuratief of non-figuratief, constateert hij dat de kwestie of een kunst die naar
objectivering van het subjectieve streeft, al of niet ‘ziekelijk’ zou zijn, door hun
correspondentie is opgehelderd. Dit laatste betwijfelt hij echter weer onmiddellijk
naar aanleiding van het hem onder ogen gekomen artikel Initiation au dynamisme
80
flamand, dat Brunclair in de nummers van 15 juli en 1 augustus 1919 van het
80
Franstalige tijdschrift L'Art Libre had gepubliceerd. Hierin besprak Brunclair, na
Jg. 1, nr. 9, blz. 97-98
en nr. 10, blz. 109-110.
een algemene inleiding over het Vlaams dynamisme als tegenhanger van het
Franse kubisme, het Italiaanse futurisme, het Engelse imagisme en het Duitse
expressionisme, uitsluitend de bundels Music-hall en Het sienjaal als voorbeelden
van dit dynamisme. Uit beide bundels gaf hij enkele citaten, die hij steeds door een
81
Franse vertaling liet volgen. Aan het citaat uit Avondlied liet hij de volgende regels
81
voorafgaan: ‘Néanmoins l'effort vers la synthèse et la condensation est parfois
VW I, blz. 94, vers 5 t/m
15.
poussé à l'extrême. Ce dont résultent des télégrammes psychiques quasi
inintelligi-
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bles, dont l'initiation préalable de Van Ostayen seule fournirait la clef.’ In de
voorlaatste alinea van de volgende brief slaat de daarin genoemde kritiek op
Avondlied en de onjuiste vertaling van een citaat uit het gedicht Het sienjaal eveneens
82
op Brunclairs artikel. Maar niet de opmerking over de woorden ‘Tijl, Tijl’ , die in dit
82
artikel noch geciteerd, noch besproken worden.
Voor ‘(Tijl, Tijl, valt de
bijl)’ in Avondlied, zie: VW
In het tweede deel van zijn brief zet hij nogmaals zijn standpunt uiteen
tegenover Ruimte en Het Roode Zeil met diens uiterlijk van de Nouvelle Revue I, blz. 94, vers 24. Voor
het woord ‘wegwijzers’ in
Française. De blijkbaar door Brunclair gestelde keus tussen Conscience en
Het sienjaal: VW I, blz.
Vermeylen acht Van Ostaijen een schijnprobleem, al geeft hij - tegen Brunclair
148, vers 11.
in - in dit geval nog eerder de voorkeur aan Vermeylen. Hierbij stelt hij ironisch
voor dan maar het gehele ‘Antwerps trio’, de schrijver Conscience, de schilder
Rubens en de componist Benoit, te gaan vereren.
De ‘Revista’, waarvoor hij aan het slot van zijn brief bedankt, is tot nog toe niet
geïdentificeerd.
Het postscriptum doet vermoeden dat de plannen om een eigen tijdschrift, Sienjaal,
op te richten, in deze tijd vastere vorm aannamen en misschien reeds met Oscar
Jespers besproken waren.

[Berlin-Halensee 1-10-20]
Waarde Brunclair,
Bezoek en vrij drukke bezigheden hebben me belet vroeger op uw brief te
antwoorden.
‘Is de breuk met de objektiviteit als ‘sine qua non’ geen dodesprong’.
Het kubisme breekt niet met de objektiviteit, wel het lyrisme van Kandinsky. Zelfs
binnen het kubisme zie ik de mogelikheid van meer bij de natuur te blijven.
Voorbeelden: Rousseau en het laatste werk van Campendonk, u ongelukkig niet
bekend. De grote fout is te denken: impress = Gegensta[ä]nd[l]ichkeit, Kubisme =
Ungegenständlichkeit. Het vuurwerk is niet de diskussie waard. Hoofdzaak is:
oplossing of konstruktief-zijn; eigen licht of licht van buiten, plat vlak of perspektief.
Men kan een mannetje tekenen en toch niet impressionisties zijn. B.v. houtsnee
Verdeghem[Verdegem] is: 1) oplossing 2) vreemd licht 3) perspektief. - Wat baat
het dat wij grote teorie [ë]n in Ruimte verkondigen, wanneer de Bock zulk rezultaat
van absolute wansmaak opneemt.
Het is de schuld van duitse teoretici weerom te ver te hebben gerubriceerd:
Ekspress = niet-voorwerpen-afbeelden. Deze twee begrippen hebben niet veel met
elkaar te doen.
Om konstruktief te zijn in de zin van de kunst weet men gewoonlik geen blijf met
een natuurlike - dus in de kunst vreemde - orde. Dat is alles.
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Echter zijn zeer weinig kubistiese schilderijen zonder voorwerp. Zij volgen niet de
natuurlike bouw. En overigens is een geel vlak ook reeds een objekt. - Verder denk
ik dat het simboliseren op het doek (want iets anders kan het moeilik zijn) van zulke
begrippen als ‘sexuële verhoudingen’ moeilik in de schilderkunst past. Ofwel wordt
het een goed doek en dan zal het weinig met deze simboliese voorstelling te doen
hebben, ofwel stelt het deze dingen met behulp van een Volapuk-metode in de
schilderkunst daar, en dan wordt het een slecht doek. Of men nu het begrip woede
door een boosaardige tronie (vroegere simboliek) of door boosaardige lijnen voorstelt
is beide even naïef. - Boccioni schilderde wel Elasticiteit. Maar dadelik valt het op
hoe dit abstractum toch weer meer konkreet is uit te beelden. Golven. Maeterlinck - ziekelik dit is dus opgehelderd. (alhoewel weer niet; zoeven ontvang
ik je opstel over Dyn. in Art Libre waar je iets zegt over de ‘onbegrijpelikheid van
Avondlied’ - En zeggen dat mij dit tans bijna naïef fotografies voorkomt!)
Uitzicht Nouvelle Revue Franc[ç]aise - Noteer wel: ik vind R.Z. slechts beter als
Ruimte wat uitgave betreft. Ik zelf zou nooit zó een tijdschrift uitgeven. Van twee
koos ik het beste. Ik heb het persoonlik ook niet voor dit N.R.F. uitzicht. De fout van
Ruimte is: alles en allen willen groeperen. Wij zijn met z'n 200! Ergo de besten en
de slimsten. Kultus der kwantiteit en avant-garde-tijdschrift gaan niet samen. Dat is
de hele fout van de Bock: allemaal. In omzendbrief heet het: wij willen ook goed
impressionisties werk brengen. Goed, dit is voor rekening van de Bock, maar daar
doen wij niet aan mee. Overigens wie oordeelt of dit werk goed impr. is. (voorbeeld
steeds: houtsnee Verdegem: een afschuwelik ding) Op dit gebied heb ik zelfs meer
vertrouwen in de smaak van Ary Delen, die zou hebben herkend dat dit slechte
akademie, - niet eens impr. - was. Gij schrijft: [‘]indien flam. mij van R.Z. afhield zou
dit tegenover R. de doorslag geven.’ - Ja, zeker, indien R. niet deed alsof het de
kubistiese vogel had afgeschoten! Dat is het wat wij niet kunnen slikken. Die
aanmatiging van avant-garde te zijn, wanneer er geen jota van waar is. Zelfs, spijts
mijn herhaald vragen, rukte men nog niet met de redactieraad van Ruimte uit. - En
de uitgever de Bock, - een vlijtig vorser, - moet nog altijd iets op het gebied der
nieuwe kunst presteren. Wij vragen het bewijs dat de B. bij de nieuwe kunst hoort!
Dat hij novellen enz. publicere die ons dit bewijzen (verder is een novellist nog geen
leider van een tijdschrift). Noteer wel: ik zeg in dit verband niets tegen de B.['s]
vroegere novellen. Maar van het avant-garde standpunt moeten wij andere bewijzen
hebben. De tegenstelling Conscience-Vermeylen! ik hou het in dit geval natuurlik met
Vermeylen. Alhoewel ik uit deze antithese nooit een dilemma zou
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maken. - Alles is zo verschrikkelik voorzichtig. Vermeylen heeft ‘abgewirtschaftet’,
komt een andere grootheid uit het verleden. - Had men dan ineens Ruusbroeck
genomen, dan hadden wij niet inkonsekwent geweest. Met Conscience kan ik weinig
aanvangen. - Is deze idolatrie een vereiste om bij de nieuweren te horen, dan bedank
ik voor de eer. - Waarom niet Rubens en Benoit? Om het antwerps trio te hebben?
Wat avondlied betreft, uw kritiek is waarschijnlik het gevolg van een dialoog vóór
meer dan twee jaar. ‘Tijl, tijl’ bleef staan als suggestieve klankwaarde. Heeft anders
geen kausaal verband met een objekt. - In ‘Sienjaal’ is b.v. onjuist vertaald
‘wegwijzers’ door indicateurs; moest zijn ‘poteaux indicateurs’.
Dank voor de Revista. Onjuist is de vertaling ‘separare’ voor ‘ligt tussen dood en
leven.[’] Het 1e is iets aktief, heeft ten minste een aktief affekt; het tweede geeft een
zijnde toestand zonder affekt. Scheiden en liggen. Voor de rest, mijn hartelike dank.
Met beste groeten
Uw Paul van Ostaijen
[P.S.] Een nieuwe revue d'avant-garde dringt zich, volgens mij, op.
De reeks bewaard gebleven brieven aan Peter Baeyens wordt afgesloten door een
enkel blad, waarop aan beide zijden het begin van een brief geschreven staat.
Naar aanleiding van het feit dat Baeyens hem de 19 Poèmes élastiques, die,
geïllustreerd met een portret door Modigliani, in 1919 als uitgave van Au Sans-Pareil
waren verschenen, had opgestuurd in plaats van de reeds op 18 augustus gevraagde
werken van Blaise Cendrars, deelt hij mee van deze auteur verder al J'ai tué (La
Belle Edition, 1918, geïllustreerd door F. Léger, opnieuw uitgegeven in de Editions
Georges Crès met een portret van de schrijver door Fernand Léger in 1919) en
Profond aujourd'hui (La Belle Edition, 1917, geïllustreerd door Angel Zarraga) te
bezitten. Deze laatste bundel blijkt hij, met de 19 Poèmes élastiques, tot Cendrars
beste werk te rekenen. Verder verwacht hij, nadat Baeyens hem vòòr 20 augustus
al Cocteau's Le coq et l'arlequin had gezonden, nog een tweede boek van deze
schrijver, waarmee waarschijnlijk diens Poésies (Editions de la Sirène, 1920) bedoeld
is, aangezien hij L'Ode à Picasso al in zijn bezit had, zoals hij op 20 augustus schreef.

[Berlin-Halenmeer 4-10-20]
Beste Pieter-Benedikt,
Het is een harde waarheid die ook in de boken staat beschreven alsdat de
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mensgen getekend[geketend] zijn aan de subjektieve interpretering van hun al te
vaak in gebrek blijvende zinnen. Van morgend ontving ik uwen brieft, waarin gemeld
dat ge mij ‘Poèmes élastiques’ van Cendrars hebt opgestuurd. Ik heb u herhaaldelik
‘L'Eubage’ en ‘Anthologie nègre’ van dezen beduidenden franzoos gevraagd.
Daardoren haddet gij moeten begrijpen alsdat er kans bestond dat ik de andere
werken reeds bezat of wel gelezen had. Niets van al dit. Gij stuurt mij op den wilden
boft ‘19 P.’ opt, een werk dat ik reeds bezit en waarover ik reeds, aan u of aan Oscar
Yesperzio schreef, dat ik het naast profond aujourd'hui het beste werk van Cendrars
vond. Prent u dit gôd in het hoofd dat ik ook reeds j'ai tué en profond aujourd'hui, twee schone boken op weinige eks. gedrukt, reeds bezit. Nu: ofwel kan ik u dit
boksken terug sturen, - inruilen zult ge het echter moeilik kunnen don, gelet op
transportschade; - ofwel biedt ik het mijnen gôden vriend Stuckenberg als geschenk
aan. In dit laatste geval heb ik er echter voor een boksken de stropt aan. Met dit
o

alles is het mij alleen daarom te dôn u te dôn inzien alsdat dit boksken dus 1 ) mijne
o

literatuurkennis 2 ) mijne bôkerij niet verrijkt.
Ik schrijf u dit in de hoop en de overtuiging als dat gij met dit tegenvallertje rekening
zult houden en zult begrijpen als dat mijn geest en mijn hert naar nieuw voedsel
komen te snakken.
Kunt gij deze gedachtegang komen te begrijpen?
Den Gogteau zie ik met veel pleizier tegemoet.
Ik môt uwen een triestige nieuws mededelen. In uwen voorlaatsten brief kondigdet
gij mij aan alsdat gij uwen schoïne verzameling postzegels, - een aandenken uwer
schoïne jeugd wis en zeker, - haddet opgestuurd, met de means dat ik deze
hogervermelde verzameling hier door hulp van de veel
scheuten-op-haren-boogt-hebbende Fra[ä]ul. Ziebler [Ziebeln?] zou kunnen komen
te verkopen (let op de allitteratie en het vallen van de toonloze en). Nu môt ik u
mededelen alsdat ik tot hiertoe deze verzameling nogt niet hebt ontvangen en dit
dus waarschijnlik ook niet meer zal gebeuren. Bijaldien gij dit waardestuk
aangetekend hebt verzonden, môt gij een reklamatie bij het postbureel indienen. Ik
hoop dat gij uwen schein niet hebbet verloren; iets wat mij regelmatig gebeurd[t]
(‘einschreiben’ is dus voor mij meer een kwestie van een gerust geweten).
Mijn good, mijn good, wat een gevaarlijk spelt heb ik begonnen. Ik dagt bij
83
mijzelven ik zal eens plat zijn en mijn brieven opluisteren door knipselen uit de
bladeren. Dit spaart mij veel moeite en zó geestig als deze knipselen zal ik nooit 83= slim, schelms.
kunnen zijn. Maar ik had de enseignementen van de qualiteit gôd in mijnen koker
en wist dat ik van zulke knipselen geen misbruik mogt maken, zoniet wierd het een
zottekensspel (vokabularis Fonske). Mijn good zie hoe ik word Bestravt. Mijn
duurbaren vriend Pieter benedikt stuurt mij een langen brief uit louter knipselen
bestaande!
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Ist dat nu het beruchte slim boven slim! Good beware mij van zulke vrienden die
mijne uitvindselen zo komen uit te buiten!
Op dit brieffragment van begin oktober volgden aan het einde van dezelfde maand
nog een drietal brieven, waarna er geen verdere correspondentie uit 1920 bewaard
is gebleven. Op 22 oktober schreef hij twee brieven, één aan Frans van Gelder en
één aan Georges Marlier, beiden figuren bij wie hij een zekere weerklank had
gevonden en tot wie hij zich dan ook met dezelfde aanvangszin in twee talen richten
kon: ‘Uw brief heeft me plezier gedaan.’ Uit zijn brief aan Van Gelder blijkt dat hij
de vernieuwing in de techniek, zeker voor de Vlaamse poëzie, het belangrijkste punt
vindt om opnieuw tot stijl, d.w.z. tot een ‘eenheid in de verscheidene artistieke
manifestaties’, in deze tijd te komen. Hij spreekt de hoop uit met Bezette stad iets
aan deze vernieuwing van de techniek te hebben bijgedragen en laat daarbij tevens
blijken hoe geïsoleerd hij zich in dit opzicht voelt tussen de andere Vlaamse jonge
dichters.
Wat Van Gelder hem had geschreven over ‘Gorter-Verwey-Vondel’ is niet bekend,
maar in Van Ostaijens daarop volgend verzet tegen de herhaling en zijn zinloos
achten van ‘het opeenstapelen van boeken in bibliotheken en schilderijen in musea’
sluit hij zich zeer nauw aan bij het begin van het tiende punt uit het Manifesto del
futurismo: ‘Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni
specie’.
Verder reageert hij op een hem toegestuurde aflevering van De Stormram, een
84
weekblad van de Antwerpse tak van Het Vlaamsche Front, dat op 10 oktober 1920
84
een Boodschap der Vlaamsche jeugd aan Rabindranath Tagore publiceerde,
Jg. 2, nr. 40.
welke boodschap tijdens de voordracht van Tagore op 2 oktober over The
message of the forest in het Koninklijk Kunstverbond te Antwerpen aan hem was
overhandigd namens de Jeugd-fraksie van het Vlaamse Front. In deze boodschap
werd de Indische dichter, na een gezwollen welkomstwoord, op de hoogte gebracht
van de Vlaamse kwestie. Het voorbeeld van ‘fijne beeldspraak’, dat Van Ostaijen
vervolgens uit De Stormram van 24 oktober citeert, is ontleend aan een ingezonden
stuk van de Jeugd-fraksie, opgenomen in de rubriek Met Bijl en Pijl en polemiserend
tegen Het Handelsblad, waarin Taxander de Boodschap bombastisch had genoemd.
Een tweede stijlbloempje ontleent Van Ostaijen aan het prozastuk Lof van m'n broer,
85
dat Marnix Gijsen in de eerste aflevering van Ruimte had gepubliceerd en waarvan
85
de gewraakte regel tekstueel luidt: ‘Als dit glas bier - lekker hoor! - verdwenen
Ruimte, jg. 1, nr. 1-2,
Antwerpen, 1920, blz. 7-8.
zal zijn in het labyrint van ons lichaam, dan is niet alles gedaan.’
Uit de voorlaatste alinea over Henk Naudts blijkt dat Van Ostaijen het nietdoorgaan
van de in het Duits vertaalde bloemlezing niet bijzonder betreurt. Het ‘boek van
Moens’ aan het slot is diens bundel De boodschap, die in 1920
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bij De Sikkel was verschenen en waa ruit in de eerste aflevering van Ruimte vier
86
gedichten waren opgenomen.
86

Ruimte, idem, blz.
16-18.
III

[Berlin-Halensee 22-10-20 Joachim-Friedrichstr. 10 ]
Waarde frans van Gelder,
Uw brief heeft me plezier gedaan. Het is de eerste brief mij toegestuurd, dewelke
van een heldere blik in zake Vlaamse poes [ëz]ie getuigt. Er is nog oneindig veel
te doen. Hopelik is de ‘Bezette Stad’ voor de lezers ook werkelik wat nieuws.
Bizonder technies, geloof ik, is veel veranderd. Wat voor Vlaanderen dubbel
belangrijk. Immers aan de hernieuwing van de techniek schijnen de vlaamse dichters
nog niet eens te hebben gedacht. Voor mij persoonlik is het désolant dat geen enkel
vlaams dichter verder is gegaan dan de techniek van... ongeveer het Sienjaal. Ten
minste ik kan het niet vinden. Ik zelf heb nooit iets van een vlaams dichter kunnen
leren. Ik dacht: ik geef het Sienjaal, een ander gaat verder en hierop bouw ik
misschien weer verder. Dat heb ik niet gekund omdat de andere ontbrak. Ten slotte
dus blijft de dichtkunst in Vlaanderen: mededeling van persoonlike emoties zonder
objektief-stilisties techniese verwerking. Het gewichtigste is volgens mij: het streven
naar stijl, naar éenheid in de verscheidene artistieke manifestaties. Onze dichtkunst
blijft bij de antieke opvatting van ‘de dichter die alles zo schoon kan zeggen’. Geen
streven naar eenheid tussen schilderkunst, poes[ëz]ie enz. Geen inzicht in de
estetiese nood van onze tijd: éenheid.
In het algemeen: onze jonge dichtkunst is niet genoeg scheppend. De
nomenklatuur van moderne uitdrukkingen kan mij persoonlik niet overtuigen. Onze
jonge dichters geloven nog te veel de vogel te hebben afgeschoten door het
opsommen van deze uitdrukkingen. Ook de humanitaire woorden klinken stilletjes
aan vervelend en hol. Dit alles is toch niet meer als ‘selbstverständliche
Voraussetzung’.
Tegenover ‘Ruimte’ heb ik precies hetzelfde in te brengen als jij, namelik dat de
redaktie van ‘R’ volkomen overtuigd [is] dat Ruimte nu 'ns een avant-garde-tijdschrift
is. Mijn herhaalde verklaring dat ik dáár niets van bemerkte, konden niet beletten
dat de Bock in de volgende brief weer net deed of Ruimte was - 't spreekt van zelf
- tip-top modern. Ook Brunclair doet zó, alsof ‘tua res agitur’ - maar daar bemerk ik
feitelik niks van. Wat je schrijft over Gorter-Verwey-Vondel is heel juist. Natuurlik
dáár valt niks tegen te zeggen. Enkel: elke herhaling is zinloos. Bizonder zinloos is
het opeenstapelen van boeken in biblioteken en schilderijen in musea. Een ketting
van herhalingen en geen einde te zien.
De proklamatie van de jeugd-fraksie aan R.T. bevalt me niet.
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Sentimentele grosse-caisse. ‘De Korenblom, vereniging voor Rethorijkers’. Een stuk
proza van de j.fr. in de Stormram 24 okt.20: ‘Wij raden Taxander aan in de
katakomben van zijn pover zieltje een paar eerlikheidsprincipes op te delven.’ Fijne
beeldspraak, voortreffelik stuk bizonder waar men polemiseert over het al of niet
bombastiese van de proklamatie.
Marnix Gijsen kan ook met de beeldspraak omgaan: ‘als deze laatste pint bier
zal verdwenen zijn in de labyrinth van ons lichaam.’
Van Nau[d]ts weet ik niets; hij schreef me niets. Er is niets bij verloren. Een
bloemlezing samenstellen acht ik onmogelik.
Het boek van Moens ken ik niet. Slechts enkele gedichten.
hartelik
je Paul v. Ostaijen
In de brief aan Marlier van dezelfde dag toont hij zich verheugd dat deze zijn visie
op de Vlaamse Beweging deelt. Evenals Van den Wijngaert had ook Marlier hem
het eerste nummer van Lumière toegestuurd, echter niet met de bedoeling hem tot
medewerking aan dit tijdschrift, dat Marlier zelf inmiddels verlaten had, uit te nodigen,
maar om hem zijn artikel La peinture d'après-guerre te laten lezen.
Als Van Ostaijen over de Vlaamse moderne poëzie komt te spreken, herhaalt hij,
soms woordelijk, een aantal opmerkingen die hij ook Van Gelder had geschreven,
zoals over het gebruik van ‘moderne uitdrukkingen’ en ‘humanitaire woorden’, over
het stil blijven staan van de Vlaamse jongeren bij de techniek van Het sienjaal en
hun gebrek aan contact met de andere kunsten. Maar aan zijn steeds duidelijker
geworden visie op de verhouding tussen ethiek en esthetiek bij de kunstenaar,
besteedt hij in deze brief veel meer aandacht. De regels ‘Il ne faut pas que le poète
démontre sa conception éthique; le poète doit la posséder; il faut qu'elle nourisse
son esthétique. Les moyens du poète ne sont pas de nature éthique, mais
simplement de nature esthétique’, formuleren zijn standpunt uit deze tijd, dat
sindsdien ongewijzigd is gebleven, zoals ook blijkt uit zijn later opstel over Wies
87
Moens en ik met uitspraken als: ‘Het is gemakkelik de levensbeschouwing van
87
Moens in zijn gedichten te volgen: hij avoueert haar allerduidelikst. Mijn ideaal
VW IV, blz. 360.
is dat de levensbeschouwing (voor mij een pessimistiese) in het gedicht trilt,
zonder dat zij nominaal zij uitgesproken...’ en ‘Ik wil geen gedichten waarin de
menselike zijde open en geavoueerd daar zij. Ik wil een gedicht dat gedicht is en
dat slechts in zijn bijna onervaarbare trillingen uitkomst geeft, dan nog niet over de
humane betrachtingen met hun al te lokale data, maar over het ethos, zoals het
ongewild en onderbewust zich door al onze handelingen door manifesteert.’
Evenmin als zijn idealisme, blijkt hij de ethiek en het engagement te hebben
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afgezworen, maar te hebben teruggebracht tot de zijns inziens juiste plaats en juiste
proporties, nl. tot een nuchtere vanzelfsprekendheid voor de dichter, die hiervan
echter geen thema voor zijn werk moet maken, maar hiermee zijn volle aandacht
op de techniek, het ‘métier’ van het dichten dient te richten.
Ook geeft hij in deze brief nog zijn oordeel over het werk van Moens en Brunclair,
spreekt terloops over de noodzaak in het dadaïstisch werk de typografie met het
gedicht in harmonie te brengen en noemt voor het eerst Cocteau een dichter waar
hij veel van geleerd heeft.
Blijkens Van Ostaijens mededeling dat hij in het bezit is van het artikel van Paul
Kenis, De jonge Vlaamsche dichters, in nr. 2-3 van Het Roode Zeil en Brunclairs
bijdrage aan L'Art Libre, had Marlier hem op deze publikaties, waarin ook zijn werk
besproken werd, attent gemaakt. Het artikel van Marlier waar Van Ostaijen om
vraagt, was verschenen in het vierde nummer van Ça Ira onder de titel Du vrai et
88
du faux expressionisme.
88
Aan het slot van zijn brief veronderstelt Van Ostaijen dat Floris Jespers met
Ça Ira, jg. 1, nr. 4,
Marlier gesproken zal hebben over de mogelijkheden voor het tijdschrift Sienjaal, Antwerpen, juli 1920, blz.
91-95.
waarmee hij voor de tweede maal in zijn correspondentie van deze maand op
dit op te richten blad zinspeelt.

III

[Berlin-Halensee 22-10-20 Joachim-Friedrichstr. 10 ]
Cher Camarade,
Votre lettre m'a fait grand plaisir. En principe nous sommes d'accord en ce qui
concerne la q[uestion]. fl[amande]. - Les francisés de Flandre ont l'habitude de
considérer leurs avantages comme critérium de la question. Au fond, - malgré les
belles paroles, - tel est le point de vue de la rédaction de Ça Ira. Vos quelques mots
au sujet de cette question m'ont réjoui; en effet: l'action en faveur... ect[etc., passim]
n'est en somme que [‘]le préliminaire indispensable.’ Nous sommes parfaitement
d'accord. Inutile de vous dire que d'autre part je combattrai les flamingants
simplement nationalistes et folkloristes. Il ne s'agit pas de folklore. La conservation
de notre peuple ect. comme espèce curieuse du genre humain n'a pas de sens.
o

J'ai bien reçu le n de ‘Lumière’. Merci. J'avais déjà lu l'article;
Fr. v.d. Wijngaerdt[gaert] me l'ayant envoyé. ‘Lumière’ m'a invité comme
collaborateur. Malheureusement j'ai du [û] refuser. La revue est excessivement
faible; du dilettantisme et de quel degré encore!
Certainement: la litte[é]rature flamande est plus progressive que la litte[é]rature
française en Belgique. Mais cependant! un travail énorme est encore à faire. Surtout
le faux expressionisme est à craindre dans la
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litte[é]rature flamande. On dit poteau télégraphique au lieu de dire arbre et... la
même chose pour le reste. C'est un peu naïf, n'est-ce pas. Wies Moens a de l'élan;
seulement il n'est pas suffisant de répéter des paroles humanitaires pour être un
artiste nouveau. La compréhension de la collectivité est plutôt un axiome qu'il faut
admettre sans discussion, - selbstverständliche Voraussetzung, - que le thème de
la poésie. Il ne faut pas que le poète démontre sa conception éthique; le poète doit
la posséder; il faut qu'elle nourisse son esthétique. Les moyens du poète ne sont
pas de nature éthique, mais simplement de nature esthétique. Les poètes flamands
ont trop peu le souci du renouvellement de la technique et du métier. Or la technique
est l'expression du poète. Elle est aussi le style et elle combat l'anarchie dans la
poésie. - Plus loin: Brunclair est trop cérébral. A mon avis: il n'est pas artiste. Il ne
voit que les aspects extérieurs de notre vie nouvelle et encore il les voit mal. Des
poésies qu'il fallait dire en '16, ne doivent plus être répéter[ées] en '20. D'ailleurs:
o

la répétition n'a jamais de sens. Je reproche aux poètes flamands: 1 de ne pas
encore s'être affranchis de la tendance à prononcer éternellement leur conception
humanitaire, c.à.d. de se tenir dans un expressionisme superficiel, et non dans
o

l'expressionisme visionnaire; 2 de ne pas s'occuper personnellement du renouveau
de la technique. Ils ne sont pas encore plus loin que la technique... ‘het Sienjaal’.
Et voilà encore une fois: mon nouveau livre essayera des moyens nouveaux.
Pourquoi les autres n'ont-ils pas essayé? Ils avaient même certains exemples
dadaïstes (pour ces derniers: il y a beaucoup plus à faire dans le but de mettre la
typographie en harmonie avec le poème). Voilà ce que je trouve désolant. Les
poètes flamands ont fait des poésies subjectives, - peut-être excellentes, - mais ils
n'ont rien fait pour le style, pour la technique. Surtout ils sont trop poètes dans le
sens antique. Ils ne regardent pas les arts sur un même plan. Quant à moi
personnellement: j'ai beaucoup appris de Cocteau p.e., je n'ai rien appris d'un poète
flamand. Pourquoi ne sont-ils pas allés plus loin que le Sienjaal?
- Je possède l'article de Paul Kenis, ainsi que celui de Brunclair dans l'art libre.
Vous me feriez grand plaisir en voulant me tenir au courant de tout ce qui pourrait
s'écrire à mon endroit. Je vous remercie sincèrement. Pourriez-vs m'envoyer votre
article sur ‘le vrai et faux expressionisme’? - Sous peu paraîtront dans Ruimte et
Opstanding quelques notes, poésies et grotesques. Pour l'envoi de critiques
e[é]ventuelles, je vous remercie par avance.
La revue? - Probablement Flor Jespers vous a-t-il parlé des possibilités.
bien cordialement
votre P. van Ostaijen
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Eind oktober schreef Van Ostaijen zijn uitgebreidste brief aan De Bock. De hieraan
voorafgegane briefkaart, waarop hij informeerde waar het volgende nummer van
Ruimte met zijn bijdragen bleef, is verloren gegaan.
Van al zijn verklaringen over Ruimte is deze brief de nadrukkelijkste, uitvoerigste
en meest afwijzende. Een duidelijke irritatie over het dilettantisme bij de uitgave en
het hardnekkige onbegrip voor zijn standpunt is als ondertoon merkbaar, maar toch
blijft hij ten slotte nog een bestaansrecht voor Ruimte erkennen, als het blad zijn
pretentie van avant-gardisme kon afleggen en een meer algemeen tijdschrift als De
Stroom uit 1918 zou worden, met een duidelijke politieke lijn en anthologisch wat
betreft zijn literaire bijdragen. Eveneens erkent hij dat een uitgeverij als De Sikkel
door het uitgeven van ‘goede vulgariserende lektuur’ een zekere betekenis voor
Vlaanderen kan hebben, maar niet voor de avant-garde. Hiervoor zou een uitgeverij
moeten bestaan die uitsluitend modern werk publiceert, als in Frankrijk La Belle
Edition of Au Sans-Pareil. Zelf voelt hij er dan ook weinig voor zijn eigen werk naast
b.v. een realistisch oorlogsdagboek als Het huis der smart, waarmee Frans Smits
in dit jaar 1920 bij De Sikkel debuteerde, te laten verschijnen.
Bij de tweede zin van de vierde alinea, waarin Van Ostaijen schrijft dat de circulaire
van Ruimte aankondigde: ‘Wij zullen ook goed impressionisties werk brengen’, had
De Bock in de kantlijn ‘Neen’ geschreven, daar dit niet geheel met de reeds
89
geciteerde tekst uit de prospectus overeenkwam. De aantekening over Däubler,
89
waarin Van Ostaijen een bewijs van de terminologische verwarring inzake
Zie blz. 252.
expressionisme ziet en die onder Twee gedichten van Theodor Däubler, vertaald
90
door Wies Moens, in nr. 6-7 van Ruimte stond afgedrukt, begon met de regel:
90
‘Theodor Däubler is niet enkel de dichter, maar ook de theoreticus (Der neue
Op blz. 77.
Standpunkt) van het Ekspressionisme, in Duitschland.’ Weer maakt Van Ostaijen
hierbij een uitdrukkelijk onderscheid tussen de werkelijke en de
pseudo-expressionisten onder een aantal met name genoemde Duitse schrijvers,
een onderscheid dat in grote lijnen parallel loopt aan zijn latere verdeling in
organische en romantische expressionisten. Ook de gedichten van de Engelse
91
schrijvers Herbert Read, waarvan het derde nummer van Ruimte er drie in de
91
vertaling van Herman Bossier had gepubliceerd en van Rupert Brooke, wiens
Op blz. 41-43.
reeds genoemde Retrospect door Antoon Jacob in nr. 6-7 was vertaald en
ingeleid, rekent hij onder het pseudo-expressionisme.
Van de drie voorbeelden van ‘triviale gemeenplaatsen’ die de Vlaamse
expressionisten gebruiken, had hij de laatste twee ook reeds op 22 oktober tegenover
Frans van Gelder gesignaleerd.
Piet Vingerhoets, die hij spottend noemt als hij over het ‘kaf en koren’ van Ruimte
schrijft, had tijdens de oorlog in Vlaamsch Leven een viertal novellen gepubliceerd:
Keppeleê!, een ‘Antwerpsch straatbeeld bij wintertijd’,
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In 't steegje, Verhuizen en 'n Stukje leven.
Inmiddels blijken uit deze brief de plannen voor het uitgeven van het eigen
tijdschrift Sienjaal in de loop van oktober vaste vorm te hebben gekregen. Als hij
aan het slot dit punt voor de derde maal in zijn correspondentie aansnijdt, kondigt
hij reeds aan dat het binnenkort zal verschijnen. Ook is intussen vast komen te staan
dat Bezette stad een eigen uitgave van Het Sienjaal zal worden.

[Berlin-Halensee 28-10.20]
Mijn waarde de Bock,
Ik heb uw brief van 15 dezer wel ontvangen; dank voor de uitvoerige uit[een]zetting.
Gij schrijft me dat ge mij[n] zenuwachtigheid niet goed begrijpt. Dit nu begrijp ik
weer niet goed. Eerst en vooral is zenuwachtigheid een toestand en ik maakte
mededeling van deze mijn toestand, zonder u een verwijt te willen maken. Daarom
mijn voorzichtig geschreven kaart, die begon met: ‘moeilikheden, ik begrijp volkomen
enz.’ Het staat toch duidelik zo zwart op wit. Dat ik zenuwachtig ben is iets anders.
En om deze zenuwachtigheid tot bedaren te brengen, - ijdele poging, - vroeg ik
wanneer Ruimte zou verschijnen. Indien ik u morgen schrijf: ik ben hartlijdend, hoop
ik dat ge me niet zult antwoorden: ik weet niet waarom gij hartlijdend zijt. - Voor de
rest zijn uw argumenten betreffende het verschijnen van Ruimte niet volkomen juist.
Ik bemerkte wel dat Ruimte als dubbel nr. verschijnt; - doch niet altijd - zie nr. 3; een
stelregel is dit dus niet. En verschijnt Ruimte wel als dubbelnr., dan moest het laatste
nr. (dat nog komen moet) reeds op 29 sept. zijn verschenen, aangezien het nr. 6-7
op 29 julie verscheen. Om de huidige vertraging te begrijpen, had ik moeten
aannemen dat Ruimte 3-maandeliks verschijnt, - veronderstelling waartoe geen
aanleiding bestond. Het gaat niet om de kwestie van om de 2 maanden tans, maar
wel om de 3 maanden. Zodat ik tans zelfs een plausiebele reden tot zenuwachtigheid
rijker ben.
Dat uitgeven geen sinekuur is geloof ik gaarne. Maar anderzijds heeft het
flamingantisme ons merkwaardige opvattingen ingegeven: dat iets wat geen sinekuur
is, noodzakelik goed is. En zulke opvattingen hebben het het eerst te verduren,
wanneer men een tijd in het buitenland verblijft. Met de relativiteit ‘dat het goed
genoeg is voor Vlaanderen’ weet ik hier geen blijf. Namelik van een avant-garde
standpunt uit gezien. Ik ben overtuigd dat de Sikkel goede vulgariserende lektuur
brengt. Van deze aard is echter mijn huidige produktie niet. In een ander land zou
een uitgave als de Sikkel te bekampen zijn. In Vlaanderen moet men ze
aanmoedigen. Maar dit wil nog niet zeggen dat ik bereid ben naast Frans
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Smits' oorlogsnovellen te verschijnen. Mijn standpunt is: beproeven het werkelike
moderne in een uitsluitend moderne uitgave als b.v.: la belle édition, au sans-pareil
te concentreren.
Wat de weigering van Jespers en mij betreft, deze was heel begrijpelik. Stond
toch in het circulaire van Ruimte vermeld: [‘]Wij zullen ook goed impressionisties
werk brengen.’ Van eerst af werd verklaard dat Ruimte geen avant-garde tijdschrift
zou zijn, zoals wij ons zulk tijdschrift voorstellen. En zuiver ekspressionisties werk
is tot hiertoe in Ruimte met een lantaarn te zoeken. B.v. weer deze zin: Daü[äu]bler
de dichter en de theoretikus van het ekspressionisme! - Dat wist ik niet. Ik ken geen
enkel ekspressionisties gedicht van Daü[äu]bler. Wij lopen elkaar voorbij in de
terminologie. In Duitsland is er slechts éen ekspressionisties dichter:
August Stramm (daarbij nog enkele jongeren uit zijn poe[ë]zie gegroeid; nog
onduidelike produktie.). Ruimte behoort tot die tijdschriften die al hetgeen een beetje
eksentriek is (verzerrte Natur) voor ekspressionisme houen. En welke tamme
eksentriek. Kortom Ruimte is te tam; precies zo tam als het Rode Zeil. Onze
medewerking had dit niet veranderd; over het al of niet opnemen van andere
bijdragen hadden wij niet te beslissen. Wij toch zouden de richting niet hebben
gegeven; zouden niet hebben kunnen beletten dat Ruimte werd als een dier zo
talrijke duitse tijdschriften die alle pseudo-ekspressionisme brengen. (Herbert Read,
Rupert Brook[e] = pseudo ekspressionisme.) Enkele namen verduideliken het
standpunt. Ook Werfel en de Weissen Blätter ploeg (buiten Mynona en Else Lasker)
pseudo. Het enige ekspressionisme in Duitsl. is datgene dat uit ‘der Sturm’ is
gegroeid. Franse dichters zijn: Cendrars, Cocteau, Soupault, Aragon. - De vlaamse
dichters staan nog altijd niet verder dan het Sienjaal. Ik bleef niet 2 jaar de armen
gekruist.
In Vlaanderen blijft me[n] nog steeds bij antieke kriterie[ë]n. Men zegt van een
boek dat het bijbelse schoonheid heeft en men weet niet eens dat men daarmee
het boek in kwestie een schone doodsteek geeft.
Een dringende opgave voor vlaamse ekspressionisten: hun stijl eens te zuiveren
van de triviale gemeenplaatsen: er een broertje dood aan hebben, de labyrint van
ons lichaam, de katakomben van zijn pover zieltje, enz. Tegenover de produktie
van Brunclair sta ik als voorheen. Dat ik beproefd heb hem op zijn uiterlike
moderniteiten en op oppervlakkigheid in de senstatie [sensatie] te wijzen, kan
misschien naïef zijn. Om met onze modernen te spreken: het was galg aan de boter,
pardon andersom. Het is me ook volkomen duidelik dat ik door dit streven naar
rechte lijn en het uitschakelen van het pseudo-ekspressionistiese, de meeste
sympathie[ë]n in Vlaanderen zal verbeuren. Deze fataliteit moet ik gelaten
aanvaarden. Het zou me niet verwonderen moest dit reeds waarheid worden bij het
verschijnen van mijn boek, - een overigens voor onze
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ekspressionisten te gek boek. - Het blijven staan bij humanitaire spreuken in de
poe[ë]zie acht ik verkeerd. - Ethiek = selbstverständliche Voraussetzung. Gij schrijft: ‘Dit moet voor de hand liggen: dat ge door R. meer zult kunnen ageren
dan door welk ander tijdschrift ook.’ Dit zie ik niet in. R. is niet meer modern dan
Rode Zeil. En de encyclopediese struktuur op gering aantal blz. maakt dat slechts
weinig plaats voor kunst beschikbaar blijft. Tegen een enclyp.[encycl.] tijdschrift heb
ik niets. Enkel op 24 blz. alle 2 maanden is dit niet te doen.
‘Alle tijdschriften bevatten kaf en koren’. Goed. Maar binnen zekere grenzen.
Anders kan Ruimte van dit simplisties princiep uitgaande ook novellen van Piet
Vingerhoets opnemen. Der Sturm bevat ook kaf, zelfs meer kaf dan koren. Maar...
slechts ekspressionisties kaf. Er is een lijn in der Sturm, al staan alle bijdragen niet
op hetzelfde niveau. Nu: Met de grenzen door Ruimte gesteld zijn wij het niet eens.
Deze teorie van kaf en koren is verkeerd. Daarmee zou alles te verontschuldigen
zijn. Ook geeft het geen norm aan. Tot waar het kaf? Niet dit: dat wij het niet eens
zijn met enkele bijdragen is doorslaggevend. Maar wel dat: 1) wij het met bijna alle
bijdragen niet eens zijn, 2e) dus met de strekking niet eens zijn, 3e) dat de grenzen,
gecreëerd door deze bijdragen, ons te ver achteruit geschoven voorkomen.
Deze verwarde briefwisseling heeft haar oorzaak daarin dat wij onder
ekspressionisme geheel andere dingen begrijpen. Ruimte zoals het nu is, tonen wij
best in het buitenland niet. Ik ten minste doe het niet.
Dus, naar mijn mening is het voor Ruimte voordeliger: de schijn van avant-garde
af te leggen (daar het toch geen avant-garde is en het gelet op de kompromissen
die gij waarschijnlik te maken verplicht zijt, nooit zal worden.) Aan een 20%
avant-garde doe[n] wij niet mee.
Ruimte wordt dan een revue in de aard van de Stroom, (encyclopedies) brengt
opstellen over politiek enz. (flaminganties en progressisties) - op dit gebied preciese
lijn, - en brengt ten 2e literatuur van diverse pluimage. Indien Ruimte een tijdschrift
wordt zoals ± de stroom (in kleinere vorm natuurlik) en moderner onder politiek
opzicht, anderzijds de schijn van avant-garde aflegt, dewelke ons stoort, werk ik
persoonlik mee. Met opstellen. B.v. over een duits primitief, over duitse lyriek of zo.
Zo zou ook Ruimte door deze preciese rol voor Vlaanderen uitstekend werk kunnen
verrichten.
Overigens zal er binnenkort een avant-garde-tijdschrift volgens onze opvatting
verschijnen, - bijna uitsluitend artistiek. Ruimte denk ik me dus als een betogend tijdschrift mogelik.
Het uitgeven van mijn boek bezorgt ‘het Sienjaal’. Voor uw[u] werkelik geen verlies,
gelet op de ontzettende drukkosten. Een sinekuur kan het
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uitgeven van dit boek niet zijn.
Ekskuseer gehakt stroo[stro]
Met beste groeten
Uw Paul v. Ostaijen
[P.S.] Wie is de korrespondent van het Alg. Handelsblad te Antwerpen?

15. Het tijdschrift Sienjaal
Begin november 1920 verscheen de lang verwachte aflevering van Ruimte, die uit
de nummers 8 en 9 bestond en dus zelfs als dubbelnummer meer dan een maand
over tijd was, zoals Van Ostaijen in zijn laatste brief ook al had geconstateerd. Het
kon haast een Van Ostaijen-nummer genoemd worden, want van de 24 bladzijden
werden er 12 met bijdragen van zijn hand gevuld. Het artikel Wat is er met Picasso
opent het nummer en wordt onmiddellijk gevolgd door de gedichten In memoriam
Herman van den Reeck en Maskers en vervolgens door zijn Drie grotesken.
Bovendien waren haast twee bladzijden van de rubriek Aantekeningen gevuld met
een bespreking door De Bock van de Zes linos door Floris Jespers, welk stuk
grotendeels citaten uit Van Ostaijens Inleiding bevat.
Juist in deze tijd dat Ruimte, door al zijn bijdragen tegelijk te plaatsen - wat tegen
de tot dan toe gevolgde methode van De Bock was -, ostentatief de medewerking
van Van Ostaijen demonstreerde, kwamen de activiteiten voor een eigen tijdschrift
goed op gang, al waren de plannen reeds van veel vroeger datum. Want aan het
begin van het jaar, op 20 januari 1920, had De Troyer - die kennelijk ook als
medewerker werd beschouwd en vroegtijdig was ingelicht - in een brief aan Marinetti
1
geschreven : ‘En outre il y a lieu de croire que sous la direction d'un jeune poète de
mérite anversois P. Van Ostayen on va lancer ‘Het Sinjaal’ - une revue d'extrême 1Geciteerd uit: A. de
os

avantgarde. - Poétique, musicale, plastique. - Je vous enverrai les N à mesure
qu'ils sortent de la presse.’
Van de correspondentie tussen de vrienden over deze voorbereidingen is niets
bewaard gebleven. Het enige document dat hierover inlichtingen verschaft, is
een op groen papier gedrukte prospectus van vier bladzijden, waarvan de eerste
bedrukt is met een omslagontwerp door Oscar Jespers, de tweede met zakelijke
gegevens over het tijdschrift en de verdere uitgaven van ‘Uitgave ‘Sienjaal’’ en
de derde bladzijde de volgende korte beginselverklaring van de hand van Van
Ostaijen bevat:
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e.a., Prosper de Troyer,
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20-1-20, wat door Paul de
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febr. 1920.
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Om binnenkort te verschijnen:
‘SIENJAAL’
In België het tijdschrift van de nieuwe kunst.
‘Sienjaal’ zal zijn het orgaan van de construktieve richting in de nieuwe kunst,
duidelikheidshalve van het geëmansipeerd kubisme. Een ja geeft een neen. Daaruit
volgt:
‘Sienjaal’ bekampt de verwarrende kompromissen: het barokekspressionisme,
het kompromis van manieristies naturalisme, - eenvoudig gekontorsioneerde natuur,
- dat reeds als een richting voorbij het kubisme wordt in de wereld gestuurd.
De construktieve richting sluit weer aan bij de traditie, bij de absolute wetten van
de kunst; daarom voert deze richting van het klassicisme weg en staat tegenover
elk neo-klassicistiese poging.
Het klassicisme, het impressionisme en nu weer het pseudo-ekspressionisme
verwarren de diverse kunstuitdrukkingen door elke kunst uit haar domein te rukken
en met een andere te versmelten. Plastiek werd schilderkunst en schilderkunst
plastiek. In de muziek schilderde men landschappen, met of zonder geiten.
Elke kunstuitdrukking is terug te voeren binnen HAAR DOMEIN. De kritiek zegt: een
schoon schilderij, zie eens welke plastiek daarin ligt.
Daardoor is bedoeld schilderij reeds veroordeeld. In de schilderkunst gelden
technies enkel schilderkunstige normen. Zo voor de plastiek, zo voor de andere
kunsten. Tevens: in elk domein de laatste mogelikheden uitbaten.
Terugvoeren naar de allernatuurlikste, vanzelfsprekende opvattingen. De tijdelike
normen van het Hellenisme bleven in de plastiek geldend, zo niet teoreties, dan ten
minste in een zinnelik tot tweede natuur geworden konventie. Konventioneel is, te
zeggen: marmer en gips zijn gans bizonder plastiese materiaalmiddelen. Een blikken
doos is niet minder plasties dan een marmeren cilinder.
Poezie is woordkunst. Niet mededeling van emoties. Maar wel de vizie wordt
gelokaliseerd door de vorm van het woord. Ook zeker niet mededeling van
gedachten. Dichtkunst mededeling van gedachten! Waarom niet: dichtkunst een
berijmde moraalkodeks! Een timmerman moet een goede tafel maken. Niet een
zedelike tafel, niet een... ethiese tafel. Zo de dichter. Het in de zin van de dichtkunst
goede gedicht alléen geeft de dichter eksistensrechtvaardiging. Ethies is de dichter
niet door het thema, maar enkel door zijn standpunt tegenover de fenomenaliteit.
Ethiek ligt in het streven van elk kunstenaar: streven naar ontindividualisering.
Gedrukte poezie is gedrukte woordkunst. Zo zijn de mogelikheden van de druk
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in verband met de woordkunst tot het laatste uit te baten. Ziehier: het klimmen en
stijgen van de regels, magere en zware letters, de kaskaden van de vallende woorden
over het blad, zelfs verscheidene lettertypen: zoveel middelen die typografies de
ritme van het gesproken woord suggestief zullen weergeven. Bruggen van dichter
naar lezer.
De kunstkritiek balanseert in het algemeen tussen de uitersten van konventioneel
onderzoek en van lyriese autopsychologie. Kritiek is inwijding. En niet een biecht
van de kritieker. De kritiek heeft slechts op twee vragen te antwoorden. De vraag
naar het vizioenaire in het werk (de spirituali[s]tiese inhoud) en deze naar de
gelijkwaardige techniese realiseering[sering] van deze vizie in het kunstwerk. Samen
naar het evenwicht van vizie en forma[e]le realisering.
‘Sienjaal’ is geen politieke groepering en geen politiek tijdschrift. Evenwel dit: wij
geloven niet dat de omvattende construktieve kunstrichting, nog in wording, haar
realisering in een bourgeoise samenleving kan vinden. Een bourgeoise samenleving
kan geen verhouding vinden tot een niet individualistiese kunst.
Uit de gegevens op de tweede bladzijde van het prospectus blijkt, dat het eerste
nummer van Sienjaal twee houtsneden van Jos. Léonard en zes reprodukties naar
het werk van Floris Jespers, Oscar Jespers en Paul Joostens zou opnemen en als
literaire bijdragen uitsluitend werk van Van Ostaijen, nl. een opstel en gedichten.
Om niet in de fout te vervallen van de meeste tijdschriften-in-oprichting, meldt het
prospectus uitdrukkelijk dat de afleveringen niet maandelijks zullen verschijnen,
doch slechts ‘wanneer de kopij het nummer dwingt en niet andersom’. Om deze
zelfde reden worden ook geen verdere medewerkers dan die aan het eerste nummer
opgesomd. Voorts staat op dezelfde bladzijde, dat van de eerste der twee tot nu
toe verschenen uitgaven van Sienjaal - nl. de bundel Het sienjaal en de map met 6
Linos van Floris Jespers - nog slechts 8 luxe-exemplaren in voorraad zijn. Dit zou
2
erop kunnen wijzen dat, in tegenstelling tot wat Van Ostaijen in oktober 1919 dacht,
2
de verdere oplage van gewone exemplaren, tegelijk met de andere voorraden
Zie zijn ongedateerde
van de Antwerpsche Courant, in beslag was genomen. Het is heel goed mogelijk brief aan De Bock, blz.
255.
dat dit hem eerst nu bekend was geworden, aangezien het proces tegen de
medewerkers aan de Antwerpsche Courant pas in deze tijd zijn beslag had gekregen.
Van Ostaijen werd namelijk wegens zijn medewerking aan de Antwerpsche
Courant gedagvaard ter zitting van de achtste kamer der Correctionele Rechtbank
van Antwerpen op 17 november 1920. Zijn medebeklaagden waren vader en zoon
Baeyens en de ‘werkmeester’ J.L.F.L. Wijnen, die er allen van beschuldigd werden
artikel 8 en 11 van de besluitwet, uitgevaardigd door de Belgische regering te Le
3
Havre op 11 oktober 1916 , te hebben
3

Zie blz. 125.
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overtreden. Alle vier beschuldigden lieten verstek gaan. Behalve voor Wijnen, die
dan ook werd vrijgesproken, werd voor de andere drie de beschuldiging bewezen
geacht, met het gevolg dat vader Baeyens tot 1 jaar gevangenisstraf en 1.000 frank
boete werd veroordeeld, Peter Baeyens tot 7 maanden en 500 frank en Van Ostaijen
tot 8 maanden en eveneens 500 frank. Verder werden alle drie tot 1/3 van de kosten,
die 977.95 frank beliepen, veroordeeld en voorzag het vonnis, indien de boete niet
zou worden betaald, in een plaatsvervangende gevangenisstraf van 3 maanden en,
indien de kosten niet zouden worden voldaan, in een lijfsdwang van 1 maand. Het
vonnis beval ook de onmiddellijke aanhouding van de drie veroordeelden. Voor Van
Ostaijen was met dit vonnis, naast zijn veroordeling in de zaak-Mercier, de totale
gevangenisstraf tot 11 maanden opgelopen.
Ten slotte vermeldt de tweede bladzijde van het Sienjaalprospectus, dat als laatste
uitgave van Sienjaal de bundel Bezette stad ‘in druk’ is. Voor deze bundel had Oscar
Jespers inmiddels een drukker gevonden, F. Casie, die hij tijdens de oorlog had
leren kennen, toen zij beiden eenzelfde betrekking als ‘onderzoeker voor de
4
werklozensteun’ op het Antwerps stadhuis vervulden. In een later interview , waarin
4
echter niet alle herinneringen nog volkomen met de vaststaande feiten en zijn
Guido van Hoof, De man
die ‘Bezette stad’ een
eerdere verklaringen overeenkomen, verklaarde Oscar Jespers hierover: ‘Paul
gezicht gaf, De Standaard,
zond dus uit Berlijn zijn manuskript met aanwijzingen. Karakters, opgediept uit
De Standaard der
oude letterkasten, vulde ik aan met letters en woorden, die ik uit hout sneed of
in lood graveerde of kapte. Telkens als twee bladzijden klaar waren, zonden wij Letteren, 11 september
1965.
die naar Berlijn; Paul korrigeerde dan en René Victor fungeerde als tweede
proeflezer.’
Het artikel van Van Ostaijen dat het prospectus voor het eerste nummer
aankondigde, was het speciaal voor Sienjaal in december 1920 geschreven Eind
goed alles goed, Kanttekeningen bij een kluchtspel vol vergissingen. Dit
programmatisch essay over de gangbare kunstkritiek, reageerde in het bijzonder
op een ‘Kanttekening’ van A. de Ridder, Letterkundig manifest van ‘De Stijl’ en vooral
op een opstel van Johan Meylander, De klucht der vergissingen, Overwegingen bij
kunstmanifestaties van heden, beide gepubliceerd in de voorlaatste aflevering van
5
Het Roode Zeil van 15 augustus 1920.
De verwarring over de moderne kunst van de afgelopen tien jaar, waarin alles 5Nr. 6-7, resp. blz.
292-294 en 254-263.
wat nieuw leek zonder selectie onder de noemer van het expressionisme werd
gebracht, acht Van Ostaijen in zijn artikel hoofdzakelijk te wijten aan de kunstkritiek.
En wel doordat deze niet uitgaat van een controleerbaar theoretisch standpunt,
maar van de oncontroleerbare individuele smaak. Daarbij stelt de kunstkritiek zich
quasi-objectief ‘au dessus de la mêlée’ op en veroordeelt alle ‘ismen’, in plaats van
een duidelijk standpunt dans la mêlée in te nemen. Aangezien de critici er volgens
Van Ostaijen allereerst op uit zijn ‘gelijk te halen’, is een dergelijke duidelijkheid voor
hen te riskant: ‘Wel zegt de kritiek misschien duidelik wat zij meent, maar wat zij
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meent is onduidelik’. Op deze wijze heeft de kunstkritiek de betekenis van het
kubisme niet tijdig onderkend, zodat zij er nu op uit is het kubisme als een
overwonnen standpunt voor te stellen, wat Van Ostaijen ook reeds in Wat is er met
Picasso had geconstateerd. Aan de andere kant is de kritiek door deze vergissing
voorzichtig geworden en toont zich buitengewoon inschikkelijk tegenover het
dadaïsme. Hiermee doelt Van Ostaijen niet alleen op het artikel van De Ridder, dat
begint met het tweede Stijlmanifest op verzoek over te nemen en daarna vaststelt
dat de inhoud hiervan zeer verwant is aan het dadaïsme, wat met enig voorbehoud,
vooral ten opzichte van de typografische experimenten, wordt toegejuicht. Ook heeft
hij hierbij het oog op het reeds genoemde essay Dada door Johan Meylander.
Deze sympathie voor het dadaïsme wordt echter geuit in algemene, tot niets
verplichtende termen. Als voorbeeld hiervan geeft Van Ostaijen een tweetal
formuleringen uit het artikel van De Ridder, die voornamelijk aan de volgende zin
hieruit zijn ontleend: ‘De nieuwe kunst zal moeten groeien uit de nieuwe ziel, uit ons
bewustzijn van als anders-denkende en anders-levende en anders-voelende
menschen onzen eigen tijd te moeten belijden, in de mate van ons kunnen.’
In De klucht der vergissingen betoogt Johan Meylander, dat de jonge Vlaamse
dichters bij de uiterlijke vormen van het modernisme stil zijn blijven staan, met
uitzondering alleen van Van Ostaijen, de enige Vlaamse kunstenaar die hij met
name noemt: ‘Veertig jaar na Walt Whitman [...] zit men nog vast aan het bloot
vernoemen, zonder openbarende deductie, van kinemas, transatlantiekers,
telegraafpalen, vliegtuigen enz. Want ter uitzondering van Paul van Ostayen is daar
nog geen, die als hij poogt te diepen naar de wisselwerkende aandoeningen van
deze uiterlijkheid op de innerlijkheid, en omgekeerd.’ En over de jonge Vlaamse
schilders schrijft hij: ‘Op het oogenblik dat de kunstevolutie die men het cubisme
heet, triomfantelijk wordt afgesloten door de schilders die er triomfantelijk uittreden,
wordt door heel een jonge schildersbent het cubisme ontdekt als een nieuwe te
volgen richting.’
Ondanks de gunstige uitzondering die Meylander voor Van Ostaijen maakt - waar
deze in zijn artikel met geen woord over rept - acht hij het essay van Meylander
weliswaar ‘relatief beter’ dan dat van De Ridder, maar toch geheel gebaseerd op
vanzelfsprekendheden aan de ene en onduidelijkheden aan de andere kant, waarvan
hij er een aantal citeert en bespreekt. De laatste uitspraak van Meylander die Van
Ostaijen aanhaalt, ‘Het binnenste geheel streeft naar een soort geestelijke en
zedelijke vrijbuiterij’, is echter niet aan De klucht der vergissingen ontleend, maar
aan het derde deel van Meylanders reeds genoemde apologie van het dandyisme,
6
Fashion.
6
In zijn reactie op Meylanders ‘dooddoeners’ komt Van Ostaijen tot de
Het Roode Zeil, jg. 1, nr.
4, Brussel, 15 mei 1920,
formulering van een aantal standpunten die zijn artikel het karakter geven van
blz. 165.
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een kritisch credo voor het nieuwe tijdschrift Sienjaal.
Om te beginnen constateert hij dat de bourgeois - waaronder hij, gezien het motto
boven zijn artikel, ook de kunstcritici verstaat - en de moderne kunst diametraal
tegenover elkaar staan. De bourgeois wenst geen inspanning, blijft bij de periferie
of het illustratieve karakter van de kunst, wat in de dichtkunst op ‘het vertellende,
het beschrijvende, en het psychologiese’ neerkomt. Hij dringt niet door tot de
essentiële waarde, het decoratieve karakter van de kunst. Vandaar dat Van Ostaijen
een samenhang aanneemt tussen ‘nieuwe kunst en toekomstsamenleving’, niet in
de zin der humanitaire expressionisten dat ‘om het even welk gemeenschapsideaal
als thema van het kunstwerk’ zou moeten fungeren, maar: ‘Een nieuwe kommunistiese - samenleving zou kunnen bieden: een veranderd standpunt van
toeschouwer tegenover kunstwerk, in de zin van een verhouding van de toeschouwer
tot het dekoratieve van het kunstwerk. Verder: omvattende mogelikheden naar een
geheel te werken. [...] Kortom het is van het standpunt van de kunst uit dat ik snak
naar deze verlossing, zuiver noodgedwongen [...] De individualisties-anarchistiese
warboel in de kunst is een kreng. De anarchistiese samenleving de oorzaak tot dit
verkrengen. [...] Niet idealisme, veel meer een amalgaam van ontevredenheid en
verlangen wijst deze weg.’ Anderzijds erkent hij ietwat ironisch, als in zijn groteske
De gehouden hotelsleutel uit het begin van 1920, dat de burger door zijn negatieve
verhouding tot de kunst een zuiverende werking uitoefent: hij trekt alle dilettanten
aan en scheidt dezen zo van de werkelijke kunstenaars.
Tegenover het argument dat het ‘uittreden’ van een aantal kunstenaars het einde
van het kubisme aankondigt, herhaalt Van Ostaijen zijn betoog uit Wat is er met
Picasso dat er slechts in de eerste revolutionaire faze van het kubisme - en het
expressionisme - sprake kon zijn van een eenheid, maar dat in de tweede,
‘organisatoriese’ faze, toen er niet meer tegen het impressionisme gestreden hoefde
te worden, een splitsing in ‘individuele en ontindividualiseerde kunst’ onvermijdelijk
werd.
Meylanders uitspraak ‘dat zoovele naar nieuw-zijn strevenden vastzitten aan
nieuw-doen’ brengt Van Ostaijen tot de opmerking dat er zonder visie nu eenmaal
geen kunst mogelijk is, waarbij hij onder visie verstaat ‘de evenwichtige verhouding
tussen uiterlikheid en innerlikheid, tussen subjekt en objekt, tussen de essentia die
steeds abstrakt en haar lokalizering die steeds conkreet is.’
Op ‘een der eerste prinsipiële vergissingen’, de dualistische opvatting van vorm
en inhoud, zoals deze ook blijkt uit Meylanders opmerking ‘elke nieuwe geboorte
moet gebaard worden allereerst uit nieuwe gedachte, en den vorm er aan te geven,
is meer eene nieuwe noodzakelijkheid dan een esthetische behoefte’, gaat Van
Ostaijen niet verder in daar dit ‘een vrij lange... teoretiese uiteenzetting’ zou vergen.
Wel constateert hij deze ver-
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gissing twee keer in zijn artikel en spreekt in een ander verband over de ‘éenheid
inhouduitdrukking’.
Aan het slot van Eind goed alles goed komt hij weer terug tot het hoofdthema van
zijn artikel, het belang van een duidelijke theorie, hiermee aansluitend bij zijn
vroegere waarderende term ‘denkende schilders’: ‘Om de essentia te benaderen
zijn teorieën geen tijdverlies. Wij staan nu éenmaal zó: de lokalizering van het
essentiële in het éne kunstwerk kan wel blijven in het domein van het onderbewuste.
Om de essentiële princiepen moet de kunstenaar bewust weten. Bij het scheppen
van het kunstwerk doorleeft de kunstenaar nogmaals dit bewuste in het
onderbewuste, in het vizioenaire: het zinnelik-conkreet-worden van het geestelik
abstrakte. Het bewuste weten voedt de onderbewuste vizie.’
Enkele namen en een citaat uit zijn artikel werpen nog enig licht op Van Ostaijens
contacten en lectuur. Zo vermeldt hij in het begin de Italiaanse schildersgroep, met
o.a. Carlo Carrà en Ardengo Soffici, rondom het tijdschrift Valori Plastici, dat in 1919
onder leiding van Mario Broglio te Rome was opgericht. Juist in de tijd dat hij aan
zijn artikel werkte had Van Ostaijen contact met dit tijdschrift gekregen - op welke
wijze is onbekend - en een opstel over Campendonk hiervoor geschreven. Verder
gebruikt hij tweemaal achtereen een boektitel als ironische afsluiting van een alinea:
Frederik van Eedens Happy humanity van 1912 en Max Stirners Der Einzige und
sein Eigentum van 1845, dat na de wereldoorlog weer veel aandacht kreeg door
de activiteiten van de Stirner-, later de Individualistenbund, die van januari 1919 tot
1925 het tijdschrift Der Einzige, Organ des Individualistenbundes, uitgaf onder
redactie van Anselm Ruest. De eerste jaargang van dit bij het Berlijnse dadaïsme
aansluitende blad ging vergezeld van een bijblad, dat onder een steeds wisselende,
satirische titel voornamelijk grotesken publiceerde en geredigeerd werd door Mynona.
Ten slotte citeert hij van Cocteau, voor wiens werk hij grote bewondering had
opgevat, diens ‘modelrepliek op de goedkope esthete-esthetiek’ uit Le coq et
l'arlequin.
Behalve deze bijdrage voor het eerste nummer van Sienjaal, schreef hij hiervoor
ook nog het ‘inleidend manifest’ Et voilà, dat een uitwerking van de beginselverklaring
op het prospectus is. Dit manifest werd geschreven nadat het prospectus al
verschenen was, want op het handschrift waren tussen de geschreven tekst stroken
uit het prospectus geplakt.
Het manifest begint met de eerste regel van het prospectus, maar geeft dan een
nadere uitleg van de term ‘geëmancipeerd kubisme’. De tweede alinea handelt over
de inhoud, welke bepaald wordt door de subjectieve visie van de kunstenaar, die
in een visionaire, intuïtieve, dus niet wetenschappelijke synthese ‘het gebeuren
be-grijpt’, hetgeen methodisch met de mystiek overeenkomt: ‘De hoogste vorm van
kunst is de ekstase’ (ook even verder spreekt hij over het kunstwerk als de ‘unio
mystica’).
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Direct laat hij hierop volgen dat de scheiding van inhoud en vorm slechts een
‘hulpconstruktie van de kritiek’ is: ‘In het kunstwerk bepaalt de vorm niet minder de
inhoud als de inhoud de vorm.’
Vervolgens poneert hij dat het kunstwerk een op zichzelf staand organisme vormt.
Hierbij gebruikt hij niet de term ‘autonomie’, doch ‘aseïteit’. Voor de kunstenaar volgt
hieruit de opgave van ontindividualisering, voor het kunstwerk de consequentie dat
het alleen ‘naar de wetten van zijn materie en zijn geest gedetermineerd’ moet zijn
en dus ook de normen van de ene kunst niet voor de andere gelden. Deze normen
acht hij voor de schilderkunst: twee-dimensionaliteit en eigen belichting, voor de
beeldhouwkunst: driedimensionaliteit en ‘de verhouding van het volume in de ruimte’.
Op zijn ook in het prospectus voorkomende uitlating, ‘het klassicisme, het
impressionisme en nu weer het pseudo-ekspressionisme verwarren de diverse
kunstuitdrukkingen’, geeft hij bij zijn behandeling van de schilder- en de
beeldhouwkunst een uitvoerige toelichting, waarbij hij er ook nog op wijst dat het
kinetische, waartoe de futuristen zich beperken, slechts een onderdeel van het
dynamische is.
Beide alinea's van het gedrukte prospectus over de poëzie neemt hij in hun geheel
over en hij weidt dan nog in een toegevoegde, lange alinea uit over de ambachtelijke
kant van de poëzie, het leren hanteren van het woordmateriaal, zodanig dat in de
dynamische spanning ‘tussen de gepreëtablisseerde opvatting en het worden-zelf’
van het gedicht deze beide elementen in evenwicht blijven.
Op een kleine uitbreiding over de intuïtieve kritiek na, die hij niet tot de kritiek
maar tot de poëzie rekent, is het slot van zijn manifest gelijk aan de tekst over de
kritiek en de politieke houding van Sienjaal, zoals deze op het prospectus voorkomt.
Hoezeer hem de theoretische standpuntbepaling in de tijd dat hij op een eigen
tijdschrift rekende, ter harte ging, blijkt ten slotte nog uit het volgende concept, een
beginselprogramma voor de Antwerpse vrienden, dat dus als eerste ontwerp van
zijn manifest kan gelden. Het werd als een ongedateerde brief aan Oscar Jespers
toegezonden en bevat verwijzingen naar verloren gegane brieven aan Floris Jespers.
Het ‘grafteken v.d. Reeck’ waarover hij aan het slot hiervan schrijft, was een door
Oscar Jespers voor een prijsvraag in de tweede helft van 1920 vervaardigd ontwerp,
7
dat niet bekroond en ook nooit uitgewerkt werd.
7

Mededeling van Oscar
Jespers, oktober 1967.

I. Scheppen
1) Algemeen wordt geloofd: de moderne kunst is eenvoudig het afwijken van de
natuur. Men denkt: Abstrakte kunst is het niet voorstellen van voorwerpen. Voorwerp
of niet, dit heeft weinig met de moderne kunst te maken. Of de betrekkingen tot de
natuur, geheel of gedeeltelik opgeschorst worden,
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is meer een zaak van temperament, dan wel een principiële kwestie in de moderne
kunst.
Veel meer dringt de moderne kunstenaar tot de essentiële wetten der natuur door
en blijft niet bij de oppervlakte (periferie).
Mensen, dieren, planten zijn gesloten organismen. De noodwendigheid schept
het middel, zegde Darwin. Niet anders het kunstwerk. De natuur imiteert niet; zij
schept. Imitatief zijn is geen kunst, omdat de kunst zelf een gesloten organisme of
anders: een ding van laatste einde. De kunst kan niet over de weg van de natuur
in betrekking met het kosmos staan; maar wel onmiddelbaar. Imitatieve kunst voert
in de kunst een vreemd lichaam. Imitatieve kunst heeft als gevolg de toeschouwer
op een verkeerde weg te voeren. De toeschouwer komt tot het valse kriterium dat
naarmate een zogezegd kunstwerk goed imiteert het grote kunst is.
Zeggen wij dit duidelik
‘Imitatie is geen estheties kriterium’
dan zegt natuurlik iedereen: dat spreekt van zelf. Maar toch is deze zienswijze
zover door[ge]drongen dat kunst daarna[ar] wordt gemeten. Wij schakelen dus ten
eerste de imitatie uit.
Ten tweede. Het impressionisme is natuur + temperament. Ofwel: natuur + goede
smaak. L'art c'est la nature vue à travers un tempérament.
Wij zeggen: de smaak of de qualitatieve verhouding van de kunstenaar tegenover
de fenomenen is van-zelf-sprekende vooruitzetting. De leuze der impressionisten
dat het uitleven van dit individueel temperament alles is, wijzen wij eerst en vooral
in het algemeen als individualisties en te onobjektief terug.
Kunst streeft naar de grootst mogelike objektiviteit; d.i. naar lokalizering van de
subjektieve vizies in het algemeen suggestieve.
Wij zeggen tegenover de leuze der impress.: Kunst is het naar stijl gedwongen
temperament. De stijl geeft aan het temperament zijn grenzen. Subjektieve vizies
op anarchistiese wijze uitgedrukt zijn niet begrijpbaar. Stijl is de objektieve faktor in
het kunstwerk. Niet de natuur. De stijl is de maatstaf in het kunstwerk. De slechte
toestand der kunst is een gevolg daarvan dat men de natuur-imitatie in de plaats
van de stijl als objektieve faktor in het kunstwerk heeft aan[ge]zien. Ook werd het
individu een verkeerde rol toegekend.
Elke vizie is noodzakelik subjektief - en individueel - tegen de vizie laat zich niets
zeggen. In de vizie (sensatie) de grootste vrijheid.
Van het ogenblik dat men een sensatie mededeelt, doorpoe[ë]zie, schilderij enz.
streeft men naar objektiviteit. Mededeling heeft waarde naar gelang haar objektiviteit.
De meest objektieve mededeling is de meest vatbare. Hier echter is er op te wijzen
dat de objektiviteit van de kunst een is naar esthetiese middelen, en niet zoals de
fotografie naar wetenschappelik-
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imitatieve. Objektief zijn in de kunst betekent dus zich onderwerpen aan immanente
esthetiese wetten. Het impressionisme is mededeling van de natuur naar subjektieve
uitdrukking. Terwijl kunst is: mededeling van subjektieve vizie naar de hoogst
mogelike objektieve uitdrukking.
Dáár waar wij dit streven waarnemen: d.i. exteriorisering van het subjekt naar
immanent esthetiese wetten, deze stramme spanning tussen subjekt en objekt
herkennen wij de traditie.

2 Traditie
Traditie in de schilderkunst zijn b.v.: Giotto, Meister Bertram, Angelico, Meister
Francke; in de plastiek: Egypte, de negerplastiek, de midden[l]eeuwse-gotiek.
Men zal antwoorden: wij zien geen betrekkingen tussen Giotto en het kubisme;
geen betrekking tussen de gotiese plastiek en de kubistiese. Antwoord 1) Eenvoud.
De eenvoud van meister Francke, Giotto, de eerste primitieven is onmiddelbaar.
Deze eenvoud volgt niet op een komplekse toestand. Wij komen uit de ingewikkelde
estetiek van af de renaissance tot nu toe. Dus Giotto was eenvoud, terwijl wij slechts
in het stadium der vereenvoudiging zijn. De eenvoud na de renaissance moet
natuurlik in zijn lokalizatie (niet in zijn principe - het princiep toch blijft onbewegelik)
anders zijn.
Sommigen hebben nog deze onmiddelbare eenvoud. Omdat zij buiten het
moderne-gekompliceerde staan. Ogen van eenvoud: Henri Rousseau. Henri
Rousseau is een duidelik makende schakel van de primitieve traditie naar het
kubisme.

Plastiek
Men zal ons zeggen: wij zien geen verwantschap tussen Egypte en negerplastiek
enerzijds en het kubisme anderzijds.
Het bekende argument: kenden de negers de europese middelen, dan zouden
zij deze toepassen. Dit probleem is onvruchtbaar. Het komt er niets op aan wat de
negers in dit geval zouden doen. De middelen van de kunstenaar zijn steeds volledig
binnen zijn horizon. De middelen maken enkel het verschil van periode, niet van
vizie en realizatie. De kunstenaar stelt zich steeds voor over de volledige middelen
te beschikken en deze voorstelling is voldoende. De middelen van Giotto waren
binnen zijn horizon volledig. Deze subjektieve bepaaldheid is maatgevend. Plastiek
is een verhouding in de ruimte scheppen. Dit is de lege ruimte stabiliseren.
In tegenstelling met de schilderkunst bestaat de plastiek juist in het uitschakelen
van de rol der oppervlakte. Elke licht-nuancering der oppervlakte is dus vals (impress.
plastiek). Enkel de volumenmatige
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uitdrukking is het gebied der plastiek. De verhouding tegenover het licht wordt
uitgedrukt ten dele door de ganse plastiek en haar houding in de ruimte, 2e door
de licht- en schaduwverhoudingen van de blokken tegenover elkaar, niet door het
spel van licht en schaduw op het vlak-voor-zichzelf.
De plastiek der Grieken was een idealiseren van het objekt op zichzelf. De legende
van Pygmalion drukt lapidaries de fout dezer opvatting uit: een beeld tot een levende
mens te maken. Een beeld is levend, wanneer het plasties organies is.
De kubistiese plastiek wil niet dezelfde manifestatie brengen als de negers. De
negerplastiek heeft enkel de plastiese principes verduidelikt in een tijd waar de
plastiek een op volumen toegepaste schilderkunst was geworden. 1) de evenwichtige
verhouding van de enkeldelen onder elkaar en zo tot geheel; zodat geen gedeelte
apart staat. De bouw van het ganse. 2) de equilibrering van de onderdelen naar de
wetten van gewicht en volumen. 3) uitschakeling van schilderkunstige lichteffekten
4) de rol van de vizie als voorafgaande synthese.
Plat vlak. De eerste schilders, Bertram, tot Giotto kommerden zich a-priori niet
daarom het drie-dimensionaal-bepaalde, de bepaalde ruimte op hun doek weer te
geven. Zij hielden zich bij de oppervlakte der dingen; oppervlakte die getrouw kan
weergegeven worden in het schilderij.
Hoogstens stonden deze dingen in een lege onbepaalde ruimte (goud fond,
gelijkmatig blauw enz.) Zij beproefden niet de derde dimensie door wetenschappelike
perspektieven, door clair-obscur weer te geven.
Wij komen uit een 300-jarige periode van wetenschappelike middelen om de
derde dimensie weer te geven.
De wegen naar de principes der schilderkunst zijn dus invers; de eersten komen
van een eenvoudige aanschouwing tot een eenvoudige uitdrukking. Wij komen van
een gekompliceerde aanschouwing en id. uitdrukking naar hetzelfde principe. De
manifestatie zal dus noodwendig anders zijn. Maar zij wil zijn een manifestatie van
dezelfde principes die de kunst beheersen moeten, die zijn de traditie tegenover de
dwaalweg van de renaissance. Het terugvinden van het estheties kriterium in
overeenstemming met de mogelikheden dus ook met de grenzen van het vak
(dichtkunst, plastiek, schilderkunst). Door een afbouwen van onze laatste ontwikkeling
moeten wij terugwinnen wat de primitieven van huize uit hadden: het begrip wat
overeenkomt met het bepaalde kunstwerk, de [drastiek?] in de uitdrukking: d.w.z.
weinig middelen, groot rezultaat. - Daarmede is ook reeds van het kubisme deze
ontwikkeling verklaard dat het K. zich steeds naar eenvoud in de konstruktie (van
het kubus naar het vlak) en in de kleur (de bepaalde kleur in plaats van chatoyeren,
nuanceren, valeur-recherche). [beweegt]. Wij komen uit het gekompliceerde naar
de eenvoud en daarom zien de leken niet duidelik dat, - de weg noodzakelik
verscheiden, - wij toch
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naar hetzelfde doel gaan.
Het woord ‘Traditie’ wordt vals verstaan wanneer men meent dat dit zou betekenen:
blijven bij de vaststaande manifestaties der traditie. Dit is akademie, of klassicisme.
Het woord ‘traditioneel’ wordt slecht gebruikt.
Traditie: zijn de estetiese wetten, niet de manifestaties.
De manifestaties zijn = traditie (wetten) + de veranderde stelling tegenover de
fenomenen (tijd).

Schilderkunst
Buiten het reeds als algemeen vooropgestelde bij het kontrast scheppend - imitatief[,]
bepaalden uitdrukkingsredenen de gang naar het kubisme in de zin van het breken
met de voorwerpen in hun drie-dimensionale opbouw. 1) driedimensionaliteit is enkel
weer te geven door
a/ lineaar perspektieve
b/ clair-obscur d.w.z.
c/ een vreemde lichtcentrum
dit zijn conventionele manieren het driedimensionale uit te drukken. Zij passen niet
op het twee-dimensionale doek. Zij breken het eerste princiep der schilderkunst[,]
dit der vlakte. Het vreemde licht onderwerpt het doek aan een vreemde faktor. Het
schilderij wordt daardoor bij afwezigheid van dit conventionele-lichtcentrum vernietigd.
De schilders zagen dus dat zij niet konden
1/ èn het 3-dimensionale zoals in de natuur weergeven
2/ èn een schilderij maken dat met zijn eigen wetten overeenkomt.
Zo was het gegeven dat zij voorwerpen trachten weer te geven in naast elkaar
gelegde oppervlakten. (Hierbij voor de eerste primitieven opgemerkt dat zij het
verschil van twee voorwerpen in de ruimte enkel door kleiner en groter tekenen,
door een zuiver opties maatstafverschil en niet door een perspektivistiese verhouding
tussen twee objekten [aangeven]).

Dynamiek
Een dubbelzinnig woord. Natuurlik staat alles op het doek. Maar het schilderij
verandert voortdurend als sensatie voor de beschouwer.
Wanneer het doek volkomen in zich gesloten is, verandert het noodzakelik onder
de [tijen?] van het natuurlik licht zoals een zittend mens verandert in het spel van
de schaduw en licht. De gloed van het doek verandert zich gestadig; eveneens de
vlakken die het meest treffen. Een organisme is niet dood, dus beweegt het, dus is
het dynamies. Van het ogenblik af dat het kunstwerk aan eigen wetten beantwoordt,
ontwikkelt het uit deze immanens een veelvuldige sensatie (zie overigens brief Flor:
laatste en voorlaatste)
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De Kritiek
Uitschakelen van individuele kritiek: ‘dat bevalt mij’.
Kriterium zijn
1/ vizie
2/ uitwerking vizie (zie laatste brief Flor a.u.b.)

Onbewuste (intuïtieve) kunst en bewuste.
De vizie is onbewust
de uitwerking hoeft te staan onder het kontrool van het bewuste
Om het aforisties te zeggen:
in de vizie is elke wetenschap kunst
(b.v. als Galileï in de kerk de lamp zag balanceren en de daarbij aansluitende
emotie = vizie = kunst)
in de uitwerking is elke kunst wetenschap
De uitwerking is de subjektieve vizie zinnelik voorstellen, d.i. objektiveren. Hoe
sterker de objektieve lokalizering des te beter is de onbewuste vizie uitgedrukt.
Beste Oscar; voor het uitwerken van dit laatste zie brieven Flor. Proficiat voor je
grafteken v.d. Reeck. Ik vind het heel eenvoudig en geramasseerd. Bizonder goed
het kontrast van voor en achterzijde. Natuurlik moet ge bij het bijeen brengen deze
twee bas-relie[ë]fs tot éenheid brengen. Eén stuk. Ik geloof dat gij er veel zult uit
geleerd hebben, ook voor Uw toekomend werk, wat de massaliteit, de eenvoud, de
werking van eenvoudige plastiese verhoudingen betreft.
Met beste groeten voor Mia
je Paul
De reacties op het in november en december 1920 verspreide Sienjaalprospectus
waren teleurstellend. Oscar Jespers herinnerde zich dat er in totaal 26 - in zijn latere
interview spreekt hij van ‘welgeteld 22’ - inschrijvingen binnenkwamen, in ieder geval
veel te weinig om de vergevorderde plannen ten uitvoer te kunnen brengen. Half
maart 1921 meldde Van Ostaijen dan ook aan De Bock dat de uitgave van het
tijdschrift Sienjaal niet door zou gaan.
Ook een tweede onderneming van de Antwerpse vrienden, waar Van Ostaijen
meer zijdelings als adviseur bij betrokken was, mislukte. Onder artistieke leiding
van Floris en Oscar Jespers, Paul Joostens en Jos. Léonard werd namelijk een
‘Samenwerkende Vennootschap voor toegepaste kunst’, onder de naam ‘Novy’,
opgericht, waarvan het secretariaat eveneens in de Boisotstraat 25 te Antwerpen,
het adres van Oscar Jespers, gevestigd was. Ondanks het feit dat de Antwerpse
8
zakenman Maurice Speth een groot bedrag ter beschikking zou hebben gesteld
8
(waarvoor hij een paar schilMededelingen van Jos.
Léonard en Oscar
Jespers.
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derijen en grafisch werk van de medewerkers kreeg), bracht ook Novy het niet verder
dan een tweetalige, geïllustreerde en eveneens door Casie gedrukte circulaire voor
de handel en de industrie. Later heeft Jos. Léonard deze plannen alleen voortgezet
en gerealiseerd.

16. Het overige werk uit Berlijn
Van het overige werk dat Van Ostaijen in Berlijn heeft geschreven, zijn na de zomer
van 1920 alleen nog het Huldegedicht aan Singer en Vers 4 gedateerd. Verdere
middelen om de tijd van ontstaan der geschriften wat nauwkeuriger vast te stellen
zijn uiterst schaars of, zoals het schrift en het papiersoort der manuscripten, te vaag.
Het enige ongedateerde geschrift uit zijn Berlijnse periode, waarvan de tijd van
ontstaan wèl vrij nauwkeurig kan worden bepaald, is het in het Frans gestelde artikel
Heinrich Campendonk, dat hij voor de ‘édition pour l'étranger’ van het Italiaanse
tijdschrift Valori Plastici heeft geschreven. In dit essay, dat begint met een zeer
nauw bij Et voilà aansluitende inleiding over de verwarringen rondom de termen
‘abstract’ en ‘expressionisme’, geeft Van Ostaijen een theoretische uiteenzetting
van het scheppingsproces in de voor hem ware abstracte, d.w.z. ‘ontindividualiseerde’
schilderkunst, waarbij het werk van Campendonk, vooral dat uit het jaar 1920, als
voorbeeld fungeert, maar dat, omgekeerd, ook weer bouwstoffen voor zijn
theoretische inzichten oplevert, zodat in dit artikel een wisselwerking tussen het
uitgangspunt en het object van zijn bespreking ontstaat. Hierbij hanteert hij onder
meer het reeds in zijn Inleiding tot de map van Floris Jespers gebruikte, aan Plato
ontleende, begrip van de intuïtieve herinnering aan de idee en haar zuivere vorm
en dat van de ‘indifférence créatrice’, de ‘schöpferische Indifferenz’, afkomstig van
1
Salomon Friedländer (Mynona).
1
De zin ‘A mon avis, l'année 1920 a été d'une importance capitale dans
S. Friedlaender,
l'évolution de ce peintre’ en zijn vraag in zijn brief aan Marlier van 13 januari 1921 Schöpferische Indifferenz,
om het Frans van zijn artikel te corrigeren, wijzen erop dat Heinrich Campendonk München, 1918.
omstreeks de jaarwisseling 1920-1921 geschreven werd. Dat Van Ostaijen in deze
tijd niet alleen zelf de ontwikkeling in de schilderkunst op de voet bleef volgen, maar
ook zijn Antwerpse ‘weggenoten’ nog steeds van de tentoonstellingen in Berlijn op
de hoogte hield, bewijst de bewaard gebleven catalogus van de 93ste
Sturmtentoonstelling in januari 1921, die hij hun toezond en waarop hij geschreven
had:
Gelukkig Nieuwjaar, Flor, Olympe, Paul, brief volgt binnen een paar dagen.
't Beste je Paul.
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Op deze catalogus staan de namen van de exposanten Albert Gleizes, Jacques
2
3
4
5
Villon en Louis Marcoussis uit Parijs, Jules Evola uit Rome, Sonja Delaunay-Terk
2
uit Madrid vermeld en als voorlaatste in deze rij: ‘Tour Donas/Antwerpen’, waar
Pseudoniem van Gaston
Duchamp. Op zijn atelier
Van Ostaijen twee uitroeptekens achter geplaatst had en de volgende
in Puteaux werd met
kanttekening bij schreef:
‘Der Sturm’ wil steeds doen of hij den al vertegenwoordigt. Dat is zo zijn reklame.
Tour Donas is een leerlinge van Archipenko en woont te Parijs, te Nizza enz.
Maar Walden wil alles hebben en daarom zet hij Antwerpen, omdat zij misschien
te Antwerpen geboren is (zij heet d'Onaski = Polen!)
Tour Donas, wier eigenlijke naam Marthe Donas was, werd inderdaad in
Antwerpen geboren en was reeds voor de oorlog naar Parijs getrokken, waar zij
6
abstract-kubistisch ging schilderen en zich bij de Section d'Or aansloot. Op
aanraden van Theo van Doesburg veranderde zij haar naam eerst in Tour Donas,
later in Tour d'Onasky. In 1921 deed zij haar atelier in de Rue du Départ te Parijs
over aan Piet Mondriaan.
Kort na deze informatieve nieuwjaarswens zond Van Ostaijen zijn artikel over
Campendonk op aan Marlier. In de begeleidende brief begint hij met zich te
excuseren voor het feit dat hij, in deze drukke tijd van werkzaamheden voor het
tijdschrift Sienjaal, van correctie der proeven voor Bezette stad en van zijn
medewerking aan Valori Plastici, niet eerder geantwoord had.
Voorts blijkt dat Floris Jespers er herhaaldelijk, maar vergeefs, bij Van Ostaijen
op aangedrongen had mee te gaan werken aan Het Roode Zeil. Door zich terug
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Gleizes, Metzinger,
Picabia e.a. in 1911 de
kubistische ‘Groupe de
Puteaux’ gevormd en in
1912 sloot hij zich aan bij
de ‘Section d'Or’.
3
Pseudoniem van Louis
Markous, die zich in 1911
bij de kubisten en in 1912
bij de ‘Section d'Or’
aansloot.
4
Giulio Evola had zich in
deze tijd van het futurisme
naar het dadaïsme
ontwikkeld en ging toen
ook gedichten publiceren.
5
Geboren in de Oekraïne,
ging zij via Petersburg en
Duitsland naar Parijs,
waar ze in 1910 met
Robert Delaunay huwde.
Zij verbleef van 1914 tot
1920 in Spanje en
Portugal en keerde in
1920 naar Parijs terug. In
1913 illustreerde zij het
‘simultane boek’ La prose
du transsibérien door
Blaise Cendrars.
6
Van 4 tot 7 december
1920 deed zij mee aan de
tentoonstelling van de
‘Section d'Or’ in Brussel,
georganiseerd door
Sélection. De catalogus
hiervan in het tijdschrift
Sélection, jg. 1, nr. 5, van
15 december 1920,
vermeldt haar als: Tour
Donas, Paris.

7

te trekken uit Sélection gaf Jespers achteraf Van Ostaijen in zijn weigering gelijk,
want de Sélectiongroep, die in de zomer te Brussel en Antwerpen
tentoonstellingen ging inrichten en in augustus met de uitgave van het tijdschrift
Sélection was begonnen, stond eveneens onder leiding van de belangrijkste
redacteuren van Het Roode Zeil, André de Ridder en P.G. van Hecke.
Het artikel van Marlier, waarover Van Ostaijen in de volgende alinea schrijft,
stond òf niet in de toegezonden Ça Ira-nummers òf de opmerking die hij zich
daarna veroorlooft, slaat niet op dit artikel, maar op Marliers verloren gegane
brief, waarin deze misschien zijn oordeel over Wat is er met Picasso uit het begin
november verschenen Ruimtenummer 8-9 had gegeven. Want noch in Un album
de Floris Jespers uit het augustusnummer, noch in Paul Joostens uit het
septembernummer rept Marlier over Van Ostaijens artikel, dat toen trouwens ook
nog niet verschenen was. En in de nummers van oktober tot en met januari staat
geen bijdrage meer van Marlier, met uitzondering van een recensie over een
8
Consciencestudie van Eug. de Bock , waarin Van Ostaijen niet genoemd wordt.
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Floris en Oscar Jespers
waren, evenals Paul
Joostens,
vertegenwoordigd op de
Sélectiontentoonstelling
van 24 juli tot 12 augustus
1920 in de ‘Cercle Royal
artistique et littéraire’ te
Antwerpen, waarvan de
catalogus in het eerste
Sélectionnummer van 1
augustus 1920 was
opgenomen. Op het
omslag van het 2de
nummer staat, zonder titel,
de tekening Glorie aan u
Paulus van Ostaijen
Sienjaalgever door Paul
Joostens afgedrukt en
hierin is tevens diens
bijdrage Crédo de peintre
geplaatst. Voorts bevat dit
nummer nog reprodukties
van Les amoureux door
Floris Jespers en La
femme au polo door Paul
Joostens en de catalogus
van de Brusselse
Sélectiontentoonstelling
van 18 september tot 8
oktober 1920, waar van
Floris Jespers en Paul
Joostens elk twee
schilderijen hingen.
Daarna kwam de naam
van de gebroeders
Jespers en Paul Joostens
niet meer in de eerste
jaargang van Sélection
voor.
8
Hendrik Conscience en
de opkomst der
Vlaamsche romantiek, par
Eug. de Bock door G.M. in
de rubriek Notules, Ça Ira,
Antwerpen, oktober 1920,
blz. 173.
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De opmerking ‘J'aime déjà beaucoup l'écrivain qui emploie ‘plagiat’ au lieu de
‘kleptomanie de style’’, slaat, wat het laatste deel betreft, op Victor Brunclair, die in
9
zijn artikel Sélection te Antwerpen geschreven had: ‘Lipchitz' en Casy's [Csaky's]
9
beeldjes verraden stijlkleptomanie.’ Ook de voorafgaande aanval op Brunclair
Ruimte, jg. 1, nr. 8-9,
Antwerpen,
1920, blz. 115.
als criticus heeft betrekking op ditzelfde artikel.
Voordat Van Ostaijen ten slotte met het verzoek komt zijn artikel over Campendonk
te corrigeren en over te tikken, deelt hij nog mee te verwachten dat Bezette stad in
april verschijnt, wat ook inderdaad het geval zal zijn.

[Berlin-Halensee 13-1-21]
Mon cher Camarade,
Excusez-moi de ne pas avoir répondu plus to[ô]t à votre lettre si cordiale et
chaleureuse. Tout de même vous savez peut-être, - par Flor, - qui[e] j'ai eu beaucoup
de travail pendant les derniers temps. Ainsi je ne suis pas tout à fait sans excuses
plausibles.
Je vous remercie beaucoup de vos mots chaleureux. Vous me félicitez de n'avoir
jamais voulu collaborer au Roode Zeil. C'est à notre ami Flor qu'il faudrait dire cela.
Son conseil ou bien sa demande répétée, - comme on veut l'entendre, - fû[u]t:
collaboration. Heureusement je n'ai pas suivi son conseil; et le fait qu'il s'est ré[e]tiré
de Sélection me prouve qu'il ne me donne plus tort.
J'ai bien reçu ‘Ça Ira’. Je vous remercie. J'ai lu votre article qui m'a fait grand
plaisir. Si vous me permettez que je fasse une remarque: il faut toujours chercher
le fond de la question (vous dites que c'est un mérite de mon article; non, c'est une
nécessité). Les détails ont une grande importance, mais seulement si on les voit
d'un point de vue essentiel. Sinon on doit tomber dans le piège de faire de la
polémique de journal. Attention au journalisme. Ce n'est d'ailleurs pas un conseil
pour vous. J'essaie de me dire cette phrase aussi souvent que possible. Le
journalisme n'est pas difficile et d'autre part il est reconnaissant; je veux dire le
journalisme en art. A. de Ridder ne fait que ça.
Ce qui ne veut pas dire qu'il faut attaquer le fond de la question comme ferait p.e.
Brunclair. Evidemment, vous le savez aussi bien que moi, ces allures de je sais tout
ne sont que camouflage parce qu'on ne sait pas attaquer le fond de la question. Le
fond de la question est toujours simple.
Il faut s'efforcer à savoir peu, c.à.d. à s'occuper avec les principes les plus
élémentaires. Tout le mal vient du je sais tout. D'ailleurs j'aime beaucoup votre façon d'exposer qui reste simple. J'aime déja [à]
beaucoup l'écrivain qui emploie ‘plagiat’ au lieu de ‘kleptomanie de style’.
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J'espère que mon livre paraîtra en avril.
Pour finir je voudrais vous priez[r] de me rendre un grand service. Ne croyez pas
que je veuille vous employer comme correcteur. Du reste ce serait avec grand plaisir
que je vous rendrais le même service. Je vous envoie ci-inclus un article pour une
revue étrangère. L'article est en français, mais comme je n'ai pas l'habitude d'écrire
le français, il est probable que l'article soit plutôt d'un caractère douteux. Je vous
prie par conséquent de vouloir le corriger. Notamment: les fautes grammaticales,
les tournures barbares, les mots qui ne seraient pas à leur place ect [etc]. Si possible
laissez je vous en prie la façon d'exposer intacte.
Malheureusement je ne suis pas à bout de ma demande. Mon écriture est quasi
illisible. Je voudrais vous demander: disposez-vous d'une machine à écrire? - Et
aussi: n'êtes-vous pas trop occupé par votre propre travail? - Seulement dans
l'éventualité ou [où] vous n'auriez pas trop de travail, j'oserais vous demander de
dactylographier l'article en question. Si cela ne va pas, je vous suis évidemment
déja[à] reconnaissant si vous voudriez me renvoyer l'article corrigé.
Croyez-moi qu'il n'est pas de mon intention de vous exploiter comme
dactylographe. Et veuillez m'excuser d'avoir fait une prière si hasardée. En tout[s]
les cas veuillez me renvoyer l'article aussi tôt que possible; la réd. en question m'a
déja[à] écrit deux fois. Bien cordialement
votre dévoué
Paul van Ostaijen
Nadat de redactie van Valori Plastici nogmaals op spoed had aangedrongen,
aangezien haar ‘çdition pour l'étranger’, dat het jaartal 1920 droeg, al over tijd was,
volgden nog twee briefkaarten aan Marlier.

[22-1-21]
Cher Camarade,
Un nouveau rappel de la rédaction V.P. me demande mon article Camp. Voulez-vous avoir l'obligeance de me renvoyer l'article. S'il n'est pas encore corrigé,
renvoyez le s.v.p. tel quel.
Bien cordialement
Votre van Ostaijen
Uit Van Ostaijens bevestiging van ontvangst is op te maken dat Marlier op

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

422
dat moment in militaire dienst was:

[Berlin, 7-2-21]
Mon cher Camarade,
J'ai bien reçu l'article-Campendonk. Je vous suis infiniment obligé et vous remercie
beaucoup. Pour le reste, rien de nouveau. En espérant que le service militaire ne vous prenne
pas tous vos loisirs, je reste
cordialement votre dévoué
Paul van Ostaijen
Veertien dagen later schreef Van Ostaijen een briefkaart aan De Bock, waaruit blijkt
dat hij deze een recensie had toegestuurd over Himmel und Hölle van de
expressionistische toneelschrijver Paul Kornfeld, welk stuk in 1919 door S. Fischer
in Berlijn was uitgegeven en waarvan de première op 21 april 1920 in het Berlijnse
Deutsches Theater had plaatsgevonden, gespeeld door de experimentele groep
van dit theater, Das junge Deutschland, onder leiding van Max Reinhardt. De recensie
is verloren gegaan en het is niet bekend of deze over de opvoering of alleen over
de uitgave handelde. Buiten de mededeling aan Van Tichelen, in zijn brief van april
1919, dat hij dikwijls op theaterbiljetten werd getrakteerd en de herinnering van
Emmeke aan vele theaterbezoeken, is dit de enige aanwijzing uit zijn Berlijnse tijd,
dat Van Ostaijen ook daar zijn belangstelling voor toneel had behouden.

[21/2/21.]
Waarde de Bock:
Zou ik U om 2 dingen mogen verzoeken. 1) Wanneer het mogelik is mij nog een
nummer van Ruimte 8-9 op te sturen. (Ik ontving 1 nummer) Dit nr. vraag ik met het
oog op het gemakkeliker bundelen van grotesken en gedichten. 2) Mijn recensie
over Kornfeld ‘Himmel und Hölle’ terug te sturen. Ik heb slechts 1 eksemplaar.
Met beste groeten
Uw Paul van Ostaijen
Begin maart 1921 verscheen het nummer van Valori Plastici met het opstel Heinrich
10
Campendonk, dat als laatste bijdrage onder de rubriek Aperçus was opgenomen.
10
Er waren geen illustraties aan toegevoegd, hoewel in deze
Edition pour l'étranger
de Valori Plastici, Revue
Italienne d'Art, jg. 2, nr. 2,
Roma, 1920 [1921], blz.
62-64.
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aflevering 11 schilderijen en tekeningen van Carlo Carrà en 4 beelden van Ossip
Zadkine gereproduceerd waren, maar Van Ostaijen verwijst in zijn artikel naar
Campendonks schilderijen La vacherie (Der Kuhstall) en Deux hommes (Zwei
Männer), die in het voorafgaande nummer afgebeeld stonden.
Intussen had Dr. Paul Westheim, de redacteur van Das Kunstblatt, die in de zomer
van 1920 weinig enthousiasme voor het werk van de gebroeders Jespers en Paul
Joostens had getoond, wél belangstelling voor de Campendonkstudie van Van
Ostaijen gekregen, zodat deze op zijn verzoek een Duitse bewerking van zijn essay
voor Das Kunstblatt schreef. Hij liet daarbij de inleiding over de term ‘abstract’ en
over het expressionisme - met uitspraken als ‘Qui dit expressionisme en Allemagne
ne dit rien’ - weg en bracht enkele verduidelijkende varianten en aanvullingen aan,
zoals zijn opmerking dat de Beierse boerenschilderkunst ‘Die einzige malerische
Tradition in Deutschland’ is. Ook gebruikte hij in verband met deze boerenkunst hier
voor het eerst de aanduiding ‘Surrealismus’. Overigens was de Duitse bewerking
een vrij getrouwe weergave van de eerste, Franse versie.
Westheim was bereid het artikel in zijn blad rijkelijk te illustreren, waarbij een
misverstand ontstond toen hij te kennen gaf daarbij ook Campendonks Bild mit Pferd
op te willen nemen. Het willekeurig gekozen beeld van een paard met een wagen
in een smalle straat, waarmee Van Ostaijen zijn artikel begon, had nl. bij Westheim
de indruk gewekt dat hiermee een schilderij van Campendonk werd beschreven,
hetgeen de toch al niet hoge dunk die Van Ostaijen van Westheim had, niet ten
goede kwam.
Kort na het verschijnen van Valori Plastici schreef Van Ostaijen een brief aan
Campendonk. Na de eerste alinea's over Campendonks vrouw en een correctie op
de tekst van Valori Plastici, maakt hij melding van de vergissing van Westheim. Van
de foto's, die hij vervolgens voor zijn artikel aan Campendonk vraagt, werden Der
Kuhstall (1920), Die Badenden (Badende Frauen, 1920) en Hohes Bild (Langes
Bild, 1920), alsmede de niet door hem gevraagde Blumenbild (1918), Prozession
(1919), Begebenheit mit Wasservogel (1920) en een houtsnede bij de publikatie in
Das Kunstblatt opgenomen.

[Berl. Halensee, 14-3-21.]
Mein lieber Freund,
Besten Dank für Ihren herzlichen Brief.
Die bo[ö]se Nachricht über Adda's Gesundheit hat uns sehr betrübt.
Hoffentlich findet Adda in Heilbrunn die zu ihrer Erholung notwendige Ruhe. Wenn
Sie Adda besuchen bestellen Sie bitte die besten Grüsse und die herzlichsten
Wünsche für ein[e] gute Erholung. Heilbrunn ist wa[h]rscheinlich das richtige: keine
Bahn, isoliert; ferner: einmal ohne
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Sorge von Kindern und Haushalt. Handelt es sich um eine nicht zu starke
Nervenschwächung, so müssen diese Faktoren als Beruhigung wohl entscheidend
sein.
Das[s] Sie es jetzt zu Hause nicht leicht haben kann ich mich[r] vorstellen. Bei
einem so delikaten Geschmacksbuben wie His muss es sicher viel Mühe machen,
bevor Sie ihm etwas ‘servieren’ können, das ihm gefällt. Der Aufsatz in Valori Plastici
ist gut gedruckt. Nur ein bedeutender Fehler. Nämlich die vorletzte Zeile lautet: [‘]un
coloris qu'il faut se résigner à appeler plus pictural que tradition[n]el’ das muss sein,
- so hat's keinen Sinn, - ‘plus pictural, plus traditionnel’, also statt ‘mehr malerisch
als trad.’ soll es heissen ‘mehr malerisch, mehr trad.’...
Anfangs war es mir unmöglich zu verstehen was Westheim meinen könnte mit
‘Bild mit Pferd.’ Endlich. Die Sache ist so: der Aufsatz fängt an mit einem konkreten
Beispiel einer zu[r] Vision werdende[n] alltägliche[n] Erscheinung. Nämlich als
Beispiel für die Beziehungen zur Natur; wie die Natur für Sie nichts [nicht] etwas
empirisches ist, sondern schon ein abstrakt V[v]isionäres Erlebnis. Darum wähle
ich eine x-beliebige Erscheinung und darin die elementare Gegensätzlichkeit die
die Vision schafft. Nun meint dieser gute, aber na ja... Herr Westheim[,] dass diese
x-beliebige Erscheinung unbedingt ein Bild von Ihnen sein müsste. Warum meint
er das? - Damit Sie selbst darüber urteilen können sende ich Ihnen mein ‘Brouillon’.
Ich glaube es ist deutlich[,] dass es sich dabei nicht um ein Bild von Ihnen
handlen[deln] muss.
Der Aufsatz ist ungefähr derselbe als für Val. Plast. Das Allgemeine über den
Expr. ist weggefallen; im Gegenteil habe ich für das Kunstblatt das Andere durch
Nebensätze zu verdeutlichen versucht.
Mit vielen Grüssen für Sie und die Kinder von Emmeke und mir,
in herzlichster Freundschaft
stets Ihr Paul van Ostaijen
Entschuldigung: In Eile!
N.B.: ich war in der Meinung[,] dass Westheim die Photo's schon hatte. Am besten
wären: der Kuhstall, Zwei Männer, Badende Frauen, Wanderer, langes Bild, zu
senden, insofern dass ich diese Bilder als Beispiele anführe. - Spätere Bilder waren
mir leider unbekannt. Vier dagen vóór deze laatste brief, op 10 maart, schreef Van Ostaijen het
Huldegedicht aan Singer naar aanleiding van het feit dat Floris Jespers een
naaimachine van dat merk had aangeschaft. Door deze ode op Singer is ook bij de
groteske gedichten duidelijk de ontwikkeling te volgen in de richting die in het
Sienjaalprospectus geformuleerd werd als: ‘Poëzie is woordkunst.
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Niet mededeling van emoties. Maar wel de vizie wordt gelokaliseerd door de vorm
van het woord. Ook zeker niet mededeling van gedachten.’ Het Huldegedicht heeft
niet de anekdotische inhoud van de groteske gedichten als Malheur en Leven uit
de zomer van 1920, noch het beschouwelijke van het begin der Derde groteske,
maar suggereert, door zijn opbouw, ritme, woordkeus, klankwerking, associaties en
andere vormelementen, allerlei niet expliciet meegedeelde, niet ‘nominaal
uitgesproken’ inhoudsaspecten, zoals de spanning tussen de twijfel en de overtuiging,
de verontwaardiging over sociaal onrecht en de op grond hiervan gestelde eisen
tijdens protestmeetings.
Andere groteske gedichten die waarschijnlijk nog in Berlijn zijn geschreven, zoals
Een schoon gezicht heeft de dagblad-postiche..., De droom van het weesje en
Belgiese zondag, waarin, als in Bezette stad, ook weer advertentieteksten verwerkt
zijn (het eerste is er zelfs geheel op gebaseerd), staan in dit opzicht tussen de
groteske gedichten uit de zomer van 1920 en het Huldegedicht in, al is het niet vast
te stellen of dit ook chronologisch het geval is.
De belangrijke rol van het ritmische element in het Huldegedicht vindt men ook
bij een paar half- of niet-groteske gedichten die misschien uit zijn laatste Berlijnse
tijd stammen, zoals Woord-jazz op Russies gegeven, dat zijn ‘gegevens’ aan het
11
Russische cabaret , Gogol en vooral Dostojevski ontleent, wiens Rogoschin en
11
Filippovna uit De idioot en Smerdjakoff en Iwan uit De gebroeders Karamasoff
In 1916 werd het
cabaret De Blauwe Vogel
een rol in het gedicht spelen. Ook zijn enig Duitstalig gedicht Du gute
Kuddelmuddelmutter Erde... behoort hiertoe. Deze gedichten sluiten zich vooral o.l.v. Jushnij opgericht, dat
in ritmisch opzicht aan bij de dans- en jazzgedichten uit De feesten van angst en sedert 1921 door geheel
Europa succes oogstte.
pijn, maar missen - evenals reeds Nachtelike optocht uit juli 1920 - het
theoretiserend en betogend karakter, dat een aantal gedichten uit De feesten bezit.
Overigens is dit beschouwende element niet overal in De feesten aanwezig, zodat
het op 2 april 1921 gedateerde Vers 4, waarbij men - gezien de plaatsing in De
feesten vòòr Vers 5 en Vers 6, beide van 8 april 1920 - zou kunnen twijfelen of het
jaartal 1921 geen verschrijving voor 1920 is, als niet-betogend gedicht zowel in april
1920 als april 1921 zou passen. Het thema van de angst voor het vallen, voor de
onvoorwaardelijke overgave, wordt in dit gedicht nl. tot zelfstandige beelden verwerkt,
12
die, zoals Hadermann terecht opmerkt, meer evoceren dan uitleggen. Als voorbeeld
hiervan citeert deze de laatste regels, die het verlangen naar een leefbaar milieu, 12Paul Hadermann, De
kringen naar binnen, De
waarin de zwaartekracht is opgeheven, tot poëzie transponeren: ‘Wat / ik wil
dichterlijke wereld van
ademen / ik wil een VIS zijn’.
Paul van Ostaijen,
Anders is dit bij het ongedateerde slotgedicht van De feesten van angst en
pijn, het uitgebreide Angst een dans, waarin de visie nog niet geheel los van de Antwerpen, 1965, blz. 167.
eraan ten grondslag liggende theorie is geraakt en nog geen zelfstandig leven in
het gedicht is gaan leiden, met het gevolg dat het betogende element herhaaldelijk
de evocatie onderbreekt. Deze theoretische opvatting, dat de eenheid der dingen
in het woord, de unio mystica, het wonder, slechts door het
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‘ontworden’ bereikbaar is, doet denken aan het postulaat der ‘ontindividualisering’,
dat sedert de tweede helft van 1920 ook een grote rol in zijn essays en manifesten
gaat spelen. Nu is echter deze zienswijze, die op verschillende plaatsen in het
gedicht apodictisch geformuleerd wordt, niet het eigenlijke thema van Angst een
dans, maar in de eerste plaats is dat de vrees voor het ontworden, de onmacht om
zich los te maken van de gebondenheid aan de veelheid en uiterlijkheid der
verschijnselen, de angst ten slotte voor de afgrond van het kwaliteitloze, welke angst
verbeeld wordt in de dans en de papaverroes. Hiermee sluit het zich zeer nauw aan
bij vele gedichten uit De feesten van angst en pijn, vooral bij de drie Prières
impromptues, die eveneens meer een theoretiserende inslag dan een beeldende
werking vertonen. Op grond van deze gegevens zou men geneigd zijn Angst een
dans in de eerste helft van 1920 te situeren, nog vòòr de kentering naar de ‘aseïteit
van het gedicht’ in de zomer van 1920.
Als men aanneemt - waar zich voorlopig niets tegen verzet - dat de datering van
Vers 4 juist is, dan betekent dit, dat Van Ostaijen zijn grotendeels vòòr Bezette stad
geschreven gedichten uit De feesten van angst en pijn eerst na 2 april 1921 heeft
gebundeld. Een groot aantal hiervan heeft hij dan ook eerst in deze tijd een
definitieve, van de eerste handschriften afwijkende, typografische vorm gegeven,
waarmee hij de met Bezette stad ingeslagen weg vervolgde. Hierbij is het opvallend
dat de enkele illustratieve en imiterende elementen, zoals b.v. de authentieke
13
reclameletters van Black and White Whisky , uit zijn typografie verdwenen en deze
13
nog meer een zuiver ‘ritmiese typografie’ werd, die in haar versobering als het
In Holle haven uit
Bezette stad, VW II, blz.
ware een schakel tussen Bezette stad en zijn latere gedichten vormt.
14
Indien anderzijds de herinnering van Oscar Jespers juist is, dat Van Ostaijen 58.
zijn handschriftbundel, met verschillende kleuren inkt op bijzondere papiersoorten 14Mondelinge mededeling
van Oscar Jespers,
geschreven, gereed had willen hebben om deze aan Jespers te kunnen
november 1958, herhaald
overhandigen tijdens diens bezoek aan Berlijn, moet Van Ostaijen reeds in het
najaar van 1920 aan de samenstelling van De feesten van angst en pijn begonnen in oktober 1967.
zijn. Aangezien Van Ostaijen echter - aldus nog steeds Oscar Jespers - geen geld
genoeg had om voldoende kostbaar papier te kopen, was de bundel bij Jespers'
komst nog niet klaar en heeft Van Ostaijen deze pas na zijn terugkeer in Antwerpen
aan Jespers ten geschenke gegeven. De eerste 32 bladzijden van het manuscript,
bestaande uit twee katernen van 8 en één van 16 bladzijden, zijn geschreven op
15
stevig, crèmekleurig registerpapier. Vanaf de titelpagina van Barbaarse dans werd
inderdaad een dunner papiersoort - gevergeerd en voorzien van een watermerk 15Oscar Jespers spreekt
met een adelaar en de woorden ‘Reichsadler Papier’ - gebruikt. Het eerste katern over ‘Japans papier’.
hiervan bevat 28 blz. (t/m de tweede blz. van Prière impromptue 2), het tweede 20
(waarin Vers 4 was opgenomen) en het derde, beginnend met de titelpagina van
Twee landelike gedichten, 16 bladzijden. De laatste vijf bladzijden van Angst een
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dans (beginnend met ‘hijgend papaver’) schreef hij ten slotte op één blad en één
dubbelgevouwen blad gewoon, ongelinieerd papier, zonder watermerk en
ongevergeerd, zoals hij ook voor zijn essays en grotesken uit 1920-1921 en voor
het Huldegedicht aan Singer en Vers 4 gebruikt had. De herinnering van Jespers
aan Van Ostaijens ‘papiernood’ wordt door het handschrift dus wel bevestigd en
het is niet uitgesloten dat in het najaar van 1920 alleen nog maar de gedichten De
moordenaars, Maskers en De marsj van de hete zomer uitgeschreven waren.
Van Ostaijen had zijn handschrift van een fraai omslag voorzien, met als enig
opschrift de datering 1918-1921. Dit laatste jaartal bevestigt, dat de bundel eerst in
1921 zijn definitieve vorm heeft gekregen. Ook had hij er een titelpagina aan
toegevoegd, waarop een vierkant het uitgeversvignet en twee golflijnen de
uitgeversnaam en -plaats aangeven, zodat het handschrift door hem niet als een
zelfstandige uitgave in één exemplaar werd beschouwd, maar als geheel zetklare
kopij voor de drukker. Dit wijst erop dat het in de bedoeling lag de bundel uit te
geven en de verzorging hiervan, evenals van Bezette stad, aan Oscar Jespers op
16
te dragen. Maar het geringe commerciële succes van het in april verschenen
Bezette stad - waarvan op 26 augustus 1921 nog slechts 4 luxe- en 32 gewone 16Ook Oscar Jespers acht
dit waarschijnlijk.
exemplaren verkocht waren - zal deze plannen hebben verijdeld.
Van het ongedateerde proza ten slotte zijn de korte satirische schetsen Een kort
opstel over koloniaal politiek en Hiërarchie, de groteske Intermezzo en de drie
onvoltooide grotesken De man met de zwijnekop, Mechtildis, die goede meid en
Het beroep van dichter misschien nog in Berlijn geschreven. Deze veronderstelling
is echter slechts gebaseerd op het schrift, de gebruikte inkt en het papiersoort van
de bewaard gebleven handschriften, die alle in dit opzicht zowel met de eerste zes
bladen van het handschrift van Jus primae noctis (september 1919) als met de vier
van Et voilà (eind 1920) geheel overeenstemmen.
De eerstgenoemde satirische schetsen, die respectievelijk het kolonialisme en
de militaire hiërarchie tot onderwerp hebben, brengen Van Ostaijens opvatting over
de meest doelmatige toon voor politieke geschriften in praktijk, zoals hij deze in zijn
brief van 14 september 1920 aan G. Marlier had geformuleerd: ‘Voici un sujet qui
se prête à un ton satirique. Note pour des révolutionnaires en herbe: ne savent-ils
pas qu'un ton satirique est d'un effet plus direct en politique et en face des masses
qu'une démonstration logique? Et qu'un ton satirique n'est en somme pas moins
logique qu'une démonstration de A à Z?’
Mogelijk is Van Ostaijens vertrek uit Berlijn er de oorzaak van geweest dat de
laatstgenoemde drie grotesken niet werden voltooid, hetgeen erop zou wijzen dat
hij aan verschillende verhalen tegelijk werkte en bovendien dat deze in de eerste
helft van 1921 moeten zijn geschreven. In tegenstelling tot de korte satirische
schetsen, hebben deze verhaalfragmenten geen politieke
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of militaire stelsels, maar personen, of beter: typen, tot onderwerp. In het spel met
de logica - in de zin van rationele opvolging van oorzaak en gevolg - en de absurditeit,
welk spel ook deze fragmenten hun grotesk karakter verleent, wordt het irrationele
element als het ware steeds op een andere plaats en op een andere wijze in de
logische ontwikkeling van het verhaal geïnjicieerd.
In De man met de zwijnekop is de absurditeit al direct gegeven met de
hoofdpersoon, de houthakkerszoon Anatool, die bij zijn geboorte een varkenskop
17
blijkt te hebben. De logische ontwikkeling beschikt hierdoor ten opzichte van
17
hetzelfde objekt over twee uitgangspunten, de mens en het zwijn, met als
Thematisch vertoont het
consequentie de aarzelingen van de huisarts over Anatools dieet en het verschil verhaal overeenkomsten
van mening tussen de gravin, die merkwaardige zwijnen verzamelt en de moeder, met Ein Kindes Heldentat
uit Mynona, Rosa, die
voor wie hij, ondanks zijn verminking, in de eerste plaats toch haar kind blijft.
schöne Schutzmannsfrau,
Hierop volgt het deel over Anatools moeilijke jeugd en schooljaren, waarin de
Leipzig, [1913], blz. 78-81.
ouders hem gebrek aan kinderliefde verwijten en de meester hem als
afschrikwekkend voorbeeld van domheid in de klas gebruikt, op grond van de
quasi-logische redenering dat zo dom als een varken impliceert dat een jongen met
een varkenskop dom moet zijn. Dit heeft weer een volgende omkering bij Anatool
tot gevolg, die al vroeg tot de overtuiging komt ‘dat er heel wat ervaring en kennis
nodig was om grenzeloos dom te zijn.’ Opmerkelijk is dat Van Ostaijen hier, bij alle
scherpe uitwerkingen van onscherpe uitgangspunten, Anatool toch één letter te veel
laat leren, als hij beschrijft hoe deze er slechts twee onthoudt om met een minimum
aan moeite een maximum aan zekerheid te hebben dat hij steeds de verkeerde
letter zal aanwijzen, zoals er van hem verwacht wordt. Bij het optreden van de
circusdirecteur, waarmee voor Anatool het al eerder in het verhaal aangekondigde
geluk dat zijn ongeluk hem zal opleveren, in vervulling lijkt te gaan, breekt de groteske
met een potloodaantekening ‘en verder’ af.
In Mechtildis, die goede meid schuilt de absurditeit in het, niet als zodanig erkende,
dubbele uitgangspunt van het ideaal en de realiteit, gelokaliseerd in de opvattingen
van een straathoer, die redeneert als een geschoold filosofe en wier ‘meest geliefde
auteurs’ dan ook ‘Johann Gottlob [in plaats van Gottlieb] Fichte en Houston Stewart
Chamberlain’ zijn. Mechtildis is, met haar consequente goedhartigheid en als
‘absolute hoer’, een der vele ‘idealisten à l'envers’ in Van Ostaijens grotesken. Zij
komt, buiten de bestaande ethiek om, door de strijd tussen het wenselijke en het
mogelijke tot een eigen ethiek, die in principe dezelfde, doch omgekeerde structuur
heeft en waarin alle bedenkingen tegen de prostitutie als ‘pijnlik-oppervlakkig’ worden
weerlegd. Dit thema keert later, eveneens in het sexuele vlak, terug in Van Ostaijens
groteske De verloren huissleutel.
Vooral in Mechtildis, die goede meid is het duidelijk hoe, door de reeds eerder in
een ander verband geconstateerde combinatie van afstand en gebonden-
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heid ten opzichte van zijn stof, Van Ostaijen een zekere overtuigingskracht aan zijn
verhalen geeft en niet alleen de werkelijkheid als absurd, maar ook de absurditeit
als werkelijk weet voor te stellen. Dit effect zou immers verloren gaan als hij hetzij
zich al te sterk bij de beschreven denkbeelden of situaties betrokken zou tonen,
hetzij zichzelf bij zijn spot te zeer buiten schot zou houden. Zijn agressiviteit en
18
decepties voeden zijn grotesken, evenzeer als zijn ‘verlangen en machteloosheid’
zijn poëzie, maar worden daarin evenmin ‘nominaal uitgesproken’, doch opgelost 18VW IV, blz. 317.
in het nu eens épaterend, dan weer charmerend spel met begrippen en
toestanden, waarvan hij de eigen spelregels steeds in acht blijft nemen.
Door in bewonderende toon te beschrijven hoe Mechtildis haar opvattingen ad
absurdum ontwikkelt, relativeert - d.w.z. handhaaft èn ondermijnt - hij niet alleen
het, maar ook zijn absolutisme en de daarmee samenhangende opvattingen, zoals
die over de ‘ontindividualisering’ in de kunst, wanneer hij haar laat concluderen: ‘Zo
streef ik Mechtildis op mijn manier naar ontindividualisering.’
De naam van deze praktische idealiste, Mechtildis, had Mynona ook reeds gebruikt
als titel voor een van zijn vroegste grotesken, die hij in de eerste jaargang van Der
19
Sturm publiceerde en later in zijn groteskenbundel Rosa, die schöne
19
Schutzmannsfrau, die in 1913 bij de Verlag der Weissen Bücher verscheen,
Der Sturm, jg. 1, nr. 34,
Berlin, 1910, blz. 272.
opnam. Veel verder dan de naam gaat echter deze overeenkomst niet, want
Mynona's Mechtildis, ‘ein Mädchen von lockeren Sitten’, is allerminst goedhartig en
zijn korte verhaal wijkt, zowel wat inhoud als wat structuur betreft, volkomen van
Van Ostaijens groteske af.
Het beroep van dichter ten slotte is een verhaal waar de absurditeit niet wordt
ingevoegd, maar dat de ongerijmdheid van een bestaande situatie, nl. die van de
dichter in de Belgische samenleving, blootlegt. In de inleiding van deze groteske
wordt er dan ook ironiserend op gewezen dat het volgende verslag van een vreemde
ontmoeting wel als ‘fantasterij’ zal worden opgevat, hoewel het ‘feitelik een zeer
reële geschiedenis’ is. Met deze introductie wordt weer onmiddellijk een reeks
omkeringen ingezet, want juist door het ongeloof aan de realiteit van zijn verhaal te
bestrijden - daarbij quasi steunend op een uitspraak van Kant en zich beroepend
op zijn ‘grote voorganger’ Jonathan Swift - zet hij vooraf deze realiteit op losse
schroeven. Het daarop volgend verhaal is echter van al zijn grotesken het meest
‘waarachtig’, in de zin van het meest op zijn persoonlijke omstandigheden betrokken.
Maar - en dit is de derde omkering in dit camouflerende spel - één van deze
persoonlijke omstandigheden is de hinder die hij als dichter ondervindt van het feit
dat men het werk van een schrijver niet op zichzelf beoordeelt, doch steeds alleen
op de persoon van de schrijver betrekt.
In het eigenlijke verhaal beschrijft Van Ostaijen de ontmoeting met een
vreemdeling, die naar zijn vaderland, Atupal, terugkeert ‘om mij gevangen te
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geven en zodoende mijn beroep uit te oefenen, want ik ben dichter’. Zowel met deze
absurde, maar voor Van Ostaijen reële, situatie, als met het gegeven portret van
de vreemdeling - compleet met mac-farlane en brede, zwarte vilthoed - alsook met
de schuilnaam waaronder deze dichter zelf medeplichtig is geweest aan de
leed-cultus, nl. Paul van Malskoe (dubbele omkering van Van Ostaaie), verwijst hij
duidelijk naar zichzelf en de positie waarin hij zich, kort voor zijn terugkeer naar
Antwerpen, bevond.
Het verhaal heeft tegelijkertijd het karakter van een groteske, door het ‘overtrekken’
van de werkelijkheid èn van een essay, door het daarin opgenomen betoog van
'schrijvers alter ego. Het biedt op deze wijze Van Ostaijen de gelegenheid
spelenderwijs zijn bezwaren tegen de gangbare literatuur-kritiek en het gebrek aan
belangstelling tot uiting te brengen en zijn opvatting toe te lichten dat een dichter
uit een ‘vaag verlangen’ en met aanvaarding van de ‘metafysiese drijfveer’ tot
schrijven komt, welk schrijven een benaderingswijze van het zijn is, die alleen ‘voor
zich doelmatig’, maar in het praktische leven hoogst ondoelmatig blijkt. ‘Het
ondoelmatigste is de extase’, voegt hij hieraan toe.
In Het beroep van dichter keert een dergelijke woordspeling als in ‘Gottlob Fichte’
uit Mechtildis terug bij de ondertekening van het als motto gebruikte citaat met
Himmanuel Kant, die in de inleiding bovendien nog de ‘hemelse Immanuel’ genoemd
wordt. Uit deze inleiding blijkt ook de oorsprong van zijn in verscheidene grotesken
gebruikte benaming Atupal voor België, door terloops Swifts ‘Laputa’ ter sprake te
brengen.
Of de naam, die Van Ostaijen in het verdere verhaal voor zijn dubbelganger
gebruikt, Jonas Baart, ook een woordspeling bevat, is niet bekend. Wel geeft
20
Uyttersprot een vrij plausibele verklaring voor de minst doorzichtige naam onder
20
21
Herman Uyttersprot,
de opgesomde pseudoniemen van de ‘leed’-artisten, nl. Tetelestai. Hij wijst erop
Paul
van Ostaijen en zijn
dat deze derde-persoonsvorm van het perfectum passivum van teleo, in de
proza
, Antwerpen,
betekenis van ‘het is volbracht’, ook - zij het niet als naam, maar als uitroep Rotterdam,
1959, blz.
door Thomas de Quincey gebruikt werd in diens On murder considered as one
26-27.
22
of the fine arts . Het is waarschijnlijk dat Van Ostaijen, via Baudelaires vertaling 21In het handschrift staat
van de Confessions of an English opium eater, het werk van De Quincey had
op het eerste gezicht
ontdekt en ook de genoemde groteske, waarvan in 1901 een Franse vertaling
Fetelestai. Deze F is
verscheen, kende. In zijn verre van volledig bewaard gebleven bibliotheek bevond waarschijnlijk een t, die
zich nog een Duitse vertaling van de Opium eater, die hij in september 1924,
door een erboven
geplaatst streepje in een
toen hij in een antiquariaat werkzaam was, gekocht had.
De uitvoerigste der genoemde, ongedateerde grotesken is de discussie tussen hoofdletter was veranderd.
Zie VW IV,
God de Vader als directeur van een panopticum-theater en zijn ontevreden
Verantwoording, blz. 345.
publiek, Intermezzo. Dit verhaal is vooral een op zichzelf groteske verdediging
22
Anderzijds is het ook
van Van Ostaijens eigen grotesken, of liever een satire op de uiteenlopende
heel
aannemelijk dat Van
bezwaren die men hiertegen zou kunnen inbrengen. Want God de Vader
Ostaijen het Bijbelse
kruiswoord ‘tetelestai’
kende en dit hier heeft
toegepast.
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blijkt een door hem zelf geschreven stuk op te laten voeren, waarin de figuren uit
Van Ostaijens verhalen als helden optreden. Een der punten van de tijdens de pauze
losbarstende kritiek, is het verwijt dat elk bedrijf met één of meer doden eindigt en
van de gevallen panopticumhelden worden nr. 200, de demi-mondaine uit de tragedie
van Breeske, notaris Telleke en de ‘niet voorname heer’ met name genoemd, evenals
de weliswaar nog levende, maar in een kooi opgesloten ‘atupaalse dichter’. Andere
bezwaren die tot de kreet ‘weg met de groteske’ leiden, zijn onder meer dat ‘alles
blote fantasie’ is, dat het stuk onbegrijpelijk blijft en geen uitleg geeft, dat het
samenhang mist en onzedelijk is. Hoewel God de Vader in dit verhaal dus als auteur
van Van Ostaijens grotesken optreedt, vindt echter geen identificatie van hem met
de schrijver van Intermezzo plaats, welke laatste drie keer als ‘schrijver dezes’ en
één keer als ‘de auteur’ afzonderlijk genoemd wordt. Van de verdere personen die
een rol in dit rumoerige debat spelen, wordt een deel, zoals het parlementslid, de
O-Wer, de antisemiet, de vrouw van de predikant enz., naamloos ten tonele gevoerd
en een ander deel van namen voorzien. Twee keer wordt gebruik gemaakt van
bestaande namen: de tot het katholicisme teruggekeerde Joris-Karl Huysmans eist
in Intermezzo meer aandacht voor de middeleeuwse mysteriespelen en de
muziekpedagoog en grondlegger van de ritmische gymnastiek, Emile
Jaques-Dalcroze, zou alles graag ‘ritmieser’ willen. De andere namen bevatten weer
allerlei allusies of woordspelingen. Zo keert Dr. theol. Janneke Kop uit Het beroep
23
van dichter hier terug als Dr. theol. Dante-Gabriel Kop en de ‘leed-artist’ Johan
van 't Kalff uit dezelfde groteske, als kunstrecensent Johan Kalven, welke naam 23Vergelijk ook de
opmerking over het beeld
zinspeelt op de Nederlandse kunsthistoricus Jan Kalf, de ‘wrede Jan’ van De
24
25
Kroniek van Tak . Volgens Gaston Burssens wordt met de naam van de andere van Dante in het eerste
‘kunstkritieker’, André Voet, gedoeld op André de Ridder, die door Van Ostaijen hoofdstuk van De bende
van de Stronk: ‘de figuur
als kunstkenner een ‘ridder te voet’ werd geacht. Misschien is er echter tevens
van Dante is genoeg
sprake van een toespeling op Léon Voet, die conservator der kunsthistorische
gekend om de kennis te
e

musea te Antwerpen is geweest. Of ‘la toujours jeune M Agricola Painperdu,
femme de lettres’, die historische figuren in het stuk zou wensen en in de
verwarring een zeventigjarige kardinaal ter wille is, meer dan de woordspeling
met wentelteefje bevat, is niet bekend. De naam van de schilder Florentijn
Dingemans, die ‘vindt dat er te weinig over hem wordt gesproken in het spel’,
verwijst naar Floris Jespers en die van Homard-El-Pan-Germahn ten slotte naar
Van Ostaijens vroegere leraar in de germaanse talen, de schrijver Omer Wattez.
Voorts spelen ‘de zwarte kater van Poe’ en ‘Mijnheer Hegel’ met ‘mevrouw Hegel,
geboren Carletta Marx’ nog een bescheiden rol en wordt in het verhaal van
verschillende schrijvers als Jules Sandeau, Shakespeare, Maeterlinck (l'Oiseau
bleu), Ibsen, Dostojevski en Bergson gewag gemaakt.
Hoewel enerzijds de twee bewaard gebleven handschriftbladen van Inter-
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kunnen vooruitzetten dat
deze dichter van oudsher
nooit meer dan een hoofd
een en paar schouders
heeft bezeten.’ VW III, blz.
267. Voorts bevat het een
zinspeling op Dante
Gabriël Rossetti, zie ook
blz. 753.
24
Zie: Walter Thys, De
Kroniek van P.L. Tak,
Brandpunt van
Nederlandse cultuur in de
jaren negentig van de
vorige eeuw, Amsterdam,
Antwerpen, 1956, blz. 59.
Kalf, die zijn naam eerst
als Kalff schreef, was van
1918 tot 1939 directeur
van Monumentenzorg.
25
Burssens had hierover
echter nooit met Van
Ostaijen gesproken.
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mezzo geen zekerheid geven, dat deze groteske in Berlijn ontstond, is het
anderzijds heel goed mogelijk dat een aantal van de later gepubliceerde grotesken
waarvan geen handschrift meer bestaat, nog uit Van Ostaijens Berlijnse tijd stamt.
27
Tussen juni en oktober 1923 publiceerde hij een drietal grotesken in Cinema28
en Tooneelwereld en vijf in het zondagsblad van De Schelde, die later - op één
na - in de bundel Vogelvrij werden opgenomen, tezamen met drie ‘Berlijnse’
29
grotesken en één die nooit eerder gepubliceerd was, noch in handschrift bewaard
30
is gebleven. Van deze acht in 1923 gepubliceerde grotesken werd De stad der
31
opbouwers in het jaar van publikatie geschreven en waarschijnlijk ook - gezien
het eerst goed doorzetten van de Duitse inflatie in het begin van 1923 - De
lotgevallen van de Mercurius. Maar de andere? Heeft Van Ostaijen de groteske
over notaris Telleke, De kaset, geschreven vòòrdat hij deze figuur ten onder liet
gaan in De overtuiging van notaris Telleke uit augustus 1919? In ieder geval
staat het wel vast dat één van deze acht grotesken, nl. Werk en spaar, ofwel de
‘tragedie van Breeske’, geschreven moet zijn vòòr Intermezzo, aangezien in dit
laatste verhaal ‘de demi-mondaine uit de tragedie van Breeske’ als
panopticumheldin vermeld wordt. Meer dan een relatieve chronologie levert dit
echter niet op, een chronologie die echter in de andere gevallen zelfs nog
ontbreekt. Gegevens over het merendeel van het overige proza - en dit geldt ook
voor de poëzie - zullen verder dan ook eerst in de tijd van publikatie ter sprake
kunnen worden gebracht en voor het postuum verschenen werk waar geen
handschriften van bewaard zijn gebleven, zal de plaats van behandeling
noodgedwongen nog willekeuriger zijn.

17. Vertrek uit Berlijn

Ook de aanvankelijke
indruk - door de
studentenleus ‘Voor
Keizer, God en Vaderland’
- dat de groteske in
Duitsland speelt, wordt
even later weer
opgeheven door kreten als
‘Antwerpen Boven! [de
naam van het weekblad
dat aan Ons Land
voorafging, zie blz. 122]
Vive Boulanger!’ enz.
27
Werk en spaar, De
lotgevallen van de
Mercurius en De
noodlottige historie van
Scholem Weissbinder.
28
De kaset, Glans en
verval van een politiek
man, Een fataliteit, Van
een meevallertje, dat een
malheur was en De stad
der opbouwers.
29
Geschiedenis, De
overtuiging van notaris
Telleke en Het gevang in
de hemel.
30
De verloren huissleutel.
31
Zie VW III,
Verantwoording, blz. 323.

Ondanks Van Ostaijens literaire activiteiten in Berlijn leverden zijn schaarse
publikaties hem weinig of niets op en de pogingen om een kunsthandel te
beginnen of tentoonstellingen te organiseren zijn steeds mislukt. Doordat hij
hierbuiten nooit ander werk heeft kunnen vinden waar hij geschikt voor was, waren
Emmeke en hij geheel aangewezen op haar inkomsten als mannequin en fotomodel,
soms aangevuld met een incidentele ondersteuning, die meestal van zijn broer Stan
afkomstig was. Tot het einde van zijn verblijf in Berlijn hebben zij dan ook perioden
van bittere armoede gekend. Ook was Van Ostaijen in Berlijn dikwijls ziek, waar
deze omstandigheden en het gebruik van cocaïne mede toe bijgedragen zullen
hebben, maar naar de stellige beweringen van Emmeke, Campendonk en Oscar
Jespers was er toen nog geen sprake van tuberculose. Alleen de intieme vrienden
waren van deze toestand op de hoogte en het is bijvoorbeeld waarschijnlijk dat hij
zijn ouders, die hem nooit hebben gesteund, hierover ook nooit heeft ingelicht.
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Niet alleen omdat zij Van Ostaijens situatie wèl kenden, maar tevens wisten dat
bepaalde voedingsmiddelen nog steeds schaars en duur in het na-oorlogse Berlijn
waren, namen Oscar Jespers en zijn vrouw een pakket van meer dan 30 kilo
etenswaren mee, toen ze hem in Berlijn op gingen zoeken. Zij hadden hierdoor nog
grote moeilijkheden bij de grens, maar nadat Mia Jespers zich op haar vader had
beroepen, die een hoge post bij de douane bekleedde, kregen ze de reeds in beslag
genomen voorraad terug en konden ze verder reizen met de trein die speciaal op
hen had moeten wachten. Behalve de levensmiddelen had Oscar Jespers bij deze
gelegenheid ook een afgietsel in wit cement van zijn in 1919 gemaakt beeld
Stervende soldaat voor Van Ostaijen meegenomen. Toen de Jespersen hun vrienden
mee uit eten namen in de Berlijnse ‘Pariser Keller’, bleek Van Ostaijen zo'n honger
1
te hebben dat hij een dubbele portie van het niet bescheiden menu nam.
1
Nadat het langzamerhand duidelijk was geworden dat Van Ostaijen in Berlijn
Mededelingen van Oscar
2
Jespers
uit november
niet voor zichzelf, laat staan voor hen beiden, kon zorgen en zij sedert de zomer
1958
en
oktober 1967.
van 1920 nog slechts over één kamer beschikten, ontstonden er - ondanks het
2
Volgens Emmeke was dit
feit dat zij voldoende op elkaar gesteld bleven om de moeilijkheden ook weer op
voor
hen mede een reden
te lossen - allerlei spanningen en incidenten tussen de frivole Emmeke en de
niet te trouwen, hoewel op
door haar als streng, maar ook als weinig-ondernemend geziene Van Ostaijen.
23 december 1919 te
Zo herinnert Emmeke zich haar verontwaardiging over het feit dat Van Ostaijen Antwerpen de scheiding
eens uit geldgebrek al haar zilver had weggenomen en verkocht en dat zij een
tussen haar en M.E.
andere keer op stap was met een knappe Italiaan en daarbij Mehring en Van
Willaert was uitgesproken.
Ostaijen op straat tegenkwam, waardoor er een hevige scène ontstond. Aan
Oscar Jespers had Van Ostaijen toen naar aanleiding van dit laatste geval
geschreven: ‘Liever in een cel alleen, dan met zijn tweeën op een kamer.’ De
mededeling van Floris Jespers dat Emmeke, mede uit behoefte aan het uitgaansleven
waartoe haar de middelen ontbraken, zo nu en dan relaties met andere mannen
aanknoopte, waar Van Ostaijen, als de hoofdfiguur uit zijn groteske De bende van
de Stronk, machteloos tegenover stond, kon niet worden geverifieerd.
In het voorjaar van 1921 leerde Emmeke door haar vriendin Bylo Götz een aan
de Berlijnse universiteit verbonden fysicus kennen, die in het bijzijn van deze vriendin
getroffen was door een grote foto van Emmeke in de etalage van het modemagazijn
Hammer. Deze Peter Pringsheim, die ook een grote belangstelling voor schilderkunst
en literatuur bezat en wiens zuster met Thomas Mann was getrouwd, werd al gauw
een vriend des huizes. Tussen hem en Emmeke groeide een grote genegenheid,
zonder dat dit de goede verstandhouding met Van Ostaijen in de weg stond, die
toen reeds van de onmogelijkheid zijn verhouding met Emmeke te bestendigen
overtuigd was.
Het reeds lang bestaande verlangen van Van Ostaijen om naar Antwerpen terug
te keren werd onder deze omstandigheden en ondanks het feit dat de
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hem boven het hoofd hangende gevangenisstraf inmiddels van drie tot elf maanden
was opgelopen, nog versterkt. In de uit 1921 bewaard gebleven brieven rept hij
hierover echter met geen woord, ook niet in de laatste drie, die hij tussen half maart
en half april tot Eugène de Bock richtte, tegenover wie hij dit onderwerp wel in mei
1920 ter sprake had gebracht.
De eerste van deze brieven begint met de aankondiging dat het eigen tijdschrift
Sienjaal niet door zal gaan. De bijdrage aan de Opstanding-nummers van 1 januari
en 15 februari 1921, waar hij over schrijft, is zijn groteske Het gevang in de hemel
uit augustus 1920.

[B-Halensee 17-3-21]
Mijn waarde de Bock,
Zoals ge reeds zult vernomen of bemerkt hebben verschijnt het ‘Sienjaal’ niet.
Mijn doel bij het stichten van dit tijdschrift was tweeerlei, en het tweede van het
o

o

eerste afhankelik. 1 : een streng-kunsttijdschrift 2 daardoor voor het artistieke leven
in Vlaanderen ook in het buitenland bewijzen. Een tijdschrift stichten dat door zijn
houding voor het artistieke Vlaanderen bewees. (Opmerking: wanneer ik
buitenlanders zeg dat ik Belg ben, nemen zij a-priori aan dat ik frans schrijf.) Ruimte
is volgens mij, - alleen reeds wegens de precaire middelen, - een tijdschrift dat enkel
in Vlaanderen doel heeft. Tegenover een uitgave als ‘Valori Plastici’ of het
frans-belgiese ‘Se[é, passim]lection’ is het door de uitgave gehandikapeerd. - Dit
voor wat het buitenland betreft, waar druk, verzorging, papier, clichés dan toch een
heel bizondere rol spelen. Mijn doel was dus tegenover Selection iets te zetten, dat
artistiek strenger, ergo voor Vlaanderen zou getuigen tegenover de Patchouliheren
van Selection. Ongeveer zo: [‘]hier is Sienjaal, daar Selection, vreemdeling, oordeel
nu zelf.’ Een illuzie natuurlik. Toen wij geen inschrijvingen bekwamen, - of veel te
weinig, wat ook niet te verwonderen zonder een eerste nummer, - werd het plan
opgegeven; anderzijds door Floris Jespers voorgesteld een frans tijdschrift uit te
geven: ik zou mijn opstellen vertalen. Na dit kokas voorstel was de zaak gelikwideerd,
aangezien onsamenbrengbare bestrevingen. Enerzijds een reklameding, - wat
natuurlik beter frans, - anderzijds een tijdschrift. Afgezien daarvan dat het voor mij
werkelik geen zin heeft opstellen voor Vlaanderen bestemt[d] te vertalen.
Terwille van Sienjaal had ik besloten enkel daarin te publiceren.
(‘Opstanding’ brengt kopij in bezit van Augustus '20) Ruimte is dus het enige
tijdschrift dat voor mij, - artistiek - in aanmerking komt wat publicatie betreft.
Nu kunt ge op twee manieren antwoorden. Ofwel neemt ge aan dat hetgene ik
met Sienjaal beproefde, plausiebel was, ofwel zegt ge: ‘ik ben
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niet geneigd als Sienjaal-ersatz met Ruimte te dienen.’
In het eerste geval zou ik u gaarne een opstel: ‘Einde goed, alles goed’ (ongeveer
7½ blz. druk), een kritiek op de moderne kunstkritiek sturen. Dit opstel is zoveel als
de praktiese hoeksteen voor verdere uiteenzettingen. Het was gedestineerd voor
het ‘Sienjaal’, wat je kan interpreteren als een afleggertje, ofwel zo: dat ik niet dingen
die ik zelf minder goed zou vinden aan mijn tijdschrift zou hebben gegeven.
Uw interpr[et]atie wil ik niet te beïnvloeden beproeven. Het is een voorstel. Aan
u daarover te oordelen.
Met beste groeten
Uw dwe Paul v. Ostaijen
P.S. Om misverstanden te vermijden: mijn aanbod strekt zich natuurlik niet enkel
over dit opstel uit. Ook over ander werk. Enkel moet, wat opstellen betreft, dit het
eerste komen, omdat ik anders grond mis.
De Bock is kennelijk per kerende post op Van Ostaijens aanbod ingegaan, want
reeds vier dagen later volgt een tweede brief, waarbij hij zijn essay Eind goed alles
goed en een drietal gedichten uit de zomer van 1920, Land avond, Land rust (hier
en bij de publikatie in Ruimte Land getiteld) en Nachtelike optocht, voor Ruimte
opstuurt. Het boekje van Marnix Gijsen, waar De Bock hem over geschreven had,
is diens Loflitanie van den H. Franciscus van Assisie, dat met illustraties van Jos.
Léonard door De Sikkel was uitgegeven. Voorts wijst Van Ostaijen nog op het reeds
vermelde feit dat Johan Meylander in De klucht der vergissingen alleen hem als
een gunstige uitzondering op de vastgelopen jonge Vlaamse dichtersgeneratie
genoemd had. Aan de in november 1920 vrijgelaten Herman Vos en de dichter Paul
Verbruggen laat hij ten slotte De Bock zijn groeten overbrengen.

[Berlin-H. 21-3-21]
Waarde de Bock,
Dank voor uw schrijven.
Hierbij stuur ik u een opstel en drie gedichten. Moest het niet gaan in het gedicht
‘Land’, de aangeduide regel in halve boog te schrijven, of moest dit in ‘Ruimte’, voor de rest gewoon typografies, - onogelik zijn, dan kan deze zin gewoon worden
gezet. Hij verliest dan natuurlik van zijn werking.
Het boekje van Marnix Gijsen bezit ik niet. Ik zou u natuurlik zeer dankbaar zijn
indien ge mij van de blijvende eksemplaren een nr. wilde toesturen. Het interesseert
me zeer nader met Gijsen kennis te maken.
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- Voor wat het opstel betreft wil ik even doen opmerken, - als antwoord op een
mogelike repliek: persoonlik, - dat het juist niet in mijn belang ligt een polemiek te
voeren tegen Meylander, aangezien ik in hetzelfde opstel dat ik hier kritiseer, zowat
als koren werd behandeld. In zover ben ik de enige die op Meylander kan repliceren,
zonder gevaar te lopen dat zoiets ‘revanche’ wordt geheten. De enige wel te verstaan
onder de jongere dichters.
Met beste groeten
uw dwe Paul v. Ostaijen
P.S. - Waarschijnlik treft ge Vos, ten minste af en toe. Mag ik u verzoeken de
hartelikste groeten te willen overdragen. Zo ook voor Paul Verbruggen.
De bewaard gebleven correspondentie uit Berlijn wordt afgesloten door de volgende
prentbriefkaart van de Sächsische Schweiz bij Dresden, die echter blijkens het
poststempel op 13 april 1921 uit Halensee verzonden werd. Met het hem
toegezonden Ruimtenummer, waar hij voor bedankt, kan nog niet het nummer met
zijn bijdragen bedoeld zijn, dat de datering april-mei 1921 draagt en op dat moment
nog niet verschenen was. De Bock had hem waarschijnlijk de eerste twee
afleveringen van de nieuwe jaargang gestuurd, het dubbelnummer 1-2 van 1 februari
en het derde nummer van maart 1921.
Mijn waarde de Bock,
Verontschuldig mij zo ik vergat U te bedanken voor toezending van Gijsen ‘Assisi’
en Ruimte.
Hartelik en herhaaldelik dank. Ruimte ziet er nu heel veel beter uit dan vroeger.
Met beste groeten
van Ostaijen
Inmiddels was het boek Bezette stad gereed gekomen, waarvan 30 luxe- en 500
gewone exemplaren werden uitgegeven en de eerste 10 luxe-exemplaren in volgorde
van nummering werden gereserveerd voor: Paul en Stan van Ostaijen, Oscar en
Floris Jespers, René Victor, Louis Kunnen (de latere zwager van Stan van O.), Paul
Joostens, F. Stuckenberg, H. Campendonk en Arnold Topp. Het merkwaardige van
deze lijst is dat Peter Baeyens hier niet op voorkomt. Ook is de, zowel in het
typoscript als in het uitgeschreven handschrift voorkomende, Opdracht aan Peter
Baeijens in de uitgave vervangen door een Opdracht aan mijnheer Zoënzo. Het lijkt
onwaarschijnlijk dat Baeyens'
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vertrek naar het buitenland in het najaar van 1920 hier een afdoende verklaring voor
is, maar verdere gegevens over een eventuele breuk tussen de vrienden ontbreken,
evenals iedere aanwijzing dat ze later weer contact met elkaar zouden hebben
3
gekregen. Uit een bewaard gebleven verkooplijst van Bezette stad - waarop Baeyens
overigens ook niet wordt vermeld, maar wel een aantal andere bekenden - blijkt 3Zie bijlage 5, blz.
dat er aan ongeveer 25 dagbladen en literaire tijdschriften recensie-exemplaren 1111-1117.
waren gezonden, waarvan er ten minste 10 een bespreking van de bundel hebben
gepubliceerd.
4
Verder had Van Ostaijen de tekst voor een bestelbiljet opgesteld, die ook voor
4
de manchet om het boek is gebruikt en waarin hij als toelichting op zijn bundel
Handschrift in het bezit
van H. Goris te
geschreven had:
Antwerpen.

met tekeningen en originaalhoutsneden van Oskar Jespers / clichés in zwart-rood
5
naar manuskript / Ritmiese typografie / een boek zonder bijbelse schoonheid / een
5
boek voor royalisten en republikeinen / voor doktors en analfabeten / een boek
Zie de brief van Van
Ostaijen aan De Bock van
met een register van al de beroemde liedjes der tien laatste jaren / kortom:
28 oktober 1920, blz. 403.
onmisbaar gelijk een kookboek / ‘Wat ieder meisje weten moet’ /
Een der eerste besprekingen van Bezette stad, die dit werk met vage algemeenheden
prijst, maar de typografie grotendeels als ‘nabeeldend’ en ‘impressionisties’
beschouwt en dit, evenals het hier en daar wat ‘zinledig’ spelkarakter van de
gedichten, afwijst, was van de hand van Eugène de Bock. Zij werd gepubliceerd in
het april-meinummer van Ruimte, dezelfde aflevering die opende met Van Ostaijens
Eind goed alles goed en eindigde met zijn gedichten Nachtelike optocht en Land,
zodat ook dit nummer weer enigszins de indruk van een Van Ostaijen-nummer
maakte. Want van de 21 bladzijden tekst - 3 bladzijden waren bedrukt met
linoleumsneden van Karel Maes - bevatten er 16 bijdragen van Van Ostaijen en
slechts 5 waren gevuld met werk van Brunclair, Jacob en De Bock, waarvan dan
nog ruim één bladzijde aan Bezette stad werd gewijd.
Ongeveer een maand na het verschijnen van Bezette stad en kort voordat
genoemd Ruimtenummer verscheen, keerde Van Ostaijen uit Berlijn, waar hij
Emmeke achterliet, terug naar Antwerpen. Na aankomst ging hij meteen naar het
huis van Oscar Jespers aan de Admiraal Boisotstraat, dicht bij de Amerikalei, waar
6
toen juist de zes weken durende ‘Sinxenfoor’ aan de gang was. Hij hield zich daar,
uit voorzorg niet direct te worden opgepakt, ongeveer acht dagen schuil, tijdens 6Pinksterkermis.
welke onderduikperiode hij het verzet voorbereidde tegen het vonnis inzake zijn Pinksteren viel in 1921 op
15 en 16 mei. Blijkens
medewerking aan de Antwerpsche Courant en eveneens tegen het arrest van
berichten in het dagblad
beroep inzake de kardinaal Mercier aangedane smaad. Via René Victor stelde
hij zich hiervoor in verbinding met Mr. Georges Serigiers, die bereid was als zijn De Schelde was in juni de
Sinxenfoor nog op de
verdediger op te
Amerikalei.
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Van Ostaijen in het huis van Oscar Jespers.

treden. Mr. Serigiers, echtgenoot van de schrijfster Neel Doff, stond zeer goed bij
de Antwerpse balie aangeschreven, was - hoewel Franstalig - Vlaamsgezind en
had ook voor Herman Vos gepleit. Behalve als advocaat hield hij zich ook als
socialistisch gemeenteraadslid van Antwerpen veel met artistieke aangelegenheden
bezig.
Op 7 juni moest Van Ostaijen voor de achtste kamer der Correctionele Rechtbank
verschijnen. Hoewel de procureur onmiddellijke aanhouding eiste, werd zijn verzet,
na het pleidooi van Serigiers, aanvaard en de zaak voor onbepaalde tijd uitgesteld
om grondig behandeld te kunnen worden. Erop vertrouwend dat ook zijn verzet
tegen de veroordeling in het geval-Mercier succes zou hebben, dorst Van Ostaijen
zich hierna vrij te bewegen en ging hij weer bij zijn ouders wonen, die tijdens zijn
verblijf in Berlijn, in oktober 1919, uit Antwerpen naar de Rubensstraat 38 te Mortsel
- even ten zuidoosten van de stad - verhuisd waren. En inderdaad werd ruim een
maand later, op 15 juli 1921, zijn straf voor het demonstreren tegen Mercier op grond
van de amnestiewet van 28 augustus 1919, vervallen verklaard.
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VII. in militaire dienst, 1921-1922
1. De eerste maanden in Antwerpen
Na zijn terugkeer uit Berlijn kwam Van Ostaijen al spoedig weer in contact met
vroegere vrienden en bekenden, op wie hij de indruk maakte gedurende zijn
afwezigheid van ruim twee en een half jaar sterk te zijn veranderd. Fritz Francken
1
2
schrijft hierover : ‘In 1920 eerst zou ik van Ostayen weerzien. 't Was een
zomeravond. Ik liep een eindje met hem óp, over den Meir. Wat was hij veranderd! 1Fritz Francken, Paul van
Ostayen voor en na den
De onbekookte vlegel van vroeger was zóó heelemaal een meneer geworden!
oorlog, Vlaamsche Arbeid,
Zijn pakje zat hem knap. Zijn gebaar, vroeger zóó los, was hoekig nu, strak.
Kaken en kin, clean-shaved, vertoonden een blauwen weerschijn, echt mannelijk. deel 23, afl. 3-4, Brussel,
blz. 166.
Terwijl hij, als knaap, zóó hij wat leuks te vertellen had, nooit een zin voleindde, 1928,
2
Dit
moet
1921 zijn.
zonder in den lach te schieten, sprak hij nu als iemand die juist geen reden tot
jokken heeft; zijn stem klonk aarzelend, diep.’
3
Dit laatste sluit aan bij Van Ostaijens eigen opmerking over deze tijd : ‘Nadat wij
elkaar gedurende zeven jaar niet hadden gezien, was een der eerste bemerkingen 3In Wies Moens en ik, VW
van mijn broer: gij hebt iets van moeite rond de mond, alsof gij een spraakgebrek IV, blz. 359.
hebt.’
4
Ook Joostens constateerde Van Ostaijens verandering, die in zijn ogen echter
geen verbetering was: ‘Wij kennen de prediker P.V.O. van 17, bij zijn terugkomst 4Paul Joostens, Paul van
Ostayen herdacht,
uit Duitschland scheen hij ons anders toe. Misschien is het aan de Berlijnsche
Panopticums toe te schrijven dat wij nu een ‘fantôme de l'Opéra’, een vliegende Vlaamsche Arbeid, deel
23, afl. 3-4, Brussel, 1928,
Dokter te zien kregen. Hij beweegt zich in de artifiblz. 168-169.
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cieele mecanische lucht der Max Ernst produkten. Verdoofd schijnt zijn leven, maar
altijd de mode getrouw houd[t] zijn kleeding gelijken tred met zijn innerlijke opvatting.
Of was het de gemeene stomme miskenning zijner landgenooten die Hem einde
raad deed alles prijsgeven om een gesimplifieerd geluk bij Domino en koffie? In
Boonekamp beurslui-veilige Haven tikt ook een klokje, zooals nergens, voor
versmoorde profeten.’
Het slot van Joostens herinnering heeft betrekking op het café De Hulstkamp aan
de Antwerpse De Keyserlei, dat na zijn terugkeer Van Ostaijens stamcafé bleef,
waar domino en ook schaak gespeeld werd en men - volgens Van Ostaijens
verklaring aan Campendonk - ‘het lekkerste kleintje koffie van Europa’ kon drinken.
Terwijl de vrienden in ‘'t Zundeloch’, zoals de Hulstkamp ook werd genoemd, aan
het spelen waren, zaten hun vrouwen, die zich enigszins voor het spel der mannen
geneerden, dikwijls apart. Behalve dat Van Ostaijen daar vele oude vrienden trof,
zoals de gebroeders Jespers, Geo van Tichelen, Achilles Noeninckx en Jan Melis,
maakte hij er ook nieuwe vrienden, waaronder vooral de uit Nederland teruggekeerde
musicus en componist Jan B. Ceulemans en zijn vrouw Tine.
Nog voordat Van Ostaijen amnestie was verleend in de zaak Mercier, gaf hij weer
openlijk blijk van zijn flamingantische overtuiging door mee te lopen in de Antwerpse
Guldensporenstoet van 11 juli 1921, bij welke gelegenheid Jos. Léonard hem voor
het eerst na zijn repatriëring terugzag. Ook heeft Van Ostaijen in deze tijd een keer
op de maandelijkse bijeenkomsten van vlaamsgezinde intellectuelen in een
bovenzaaltje van café De Vlaamsche Leeuw aan de De Keyserlei, over de Duitse
revolutie gesproken, toen hij door iemand daarheen was meegenomen. Geert
Pijnenburg, een der aanwezigen, herinnert zich deze avond nog, ‘waar hij [Van
Ostaijen] hartstochtelik, gloeiend, de zowat aan revolutie-in-het-donkere denkende
5
vl. nationalistiese intellektuelen terecht wees met voorbeelden uit het verloop in D.’
5
Al bleek hij door dit optreden nog evenzeer overtuigd flamingant te zijn, op
Uit een brief van
dezelfde rationeel-theoretische en zelfs ietwat sceptische wijze als hij tijdens de Pijnenburg aan Gaston
Burssens van 29 april
bezetting was geweest, zijn visie was echter door de Berlijnse ervaringen niet
alleen in theorie, maar ook praktisch meer internationaal georiënteerd, zodat hij 1934.
de lokale situatie in een ruimer verband zag, wat trouwens ook met zijn
kunstopvattingen het geval was. Van Ostaijen had toen, volgens Pijnenburg, ook
verteld over een trieste ontmoeting in Berlijn met Asta Nielsen, die hij ‘als een sukkel
terugvond in een artiestencafé, waar regisseurs en filmakteurs dikwijls
6
samenkwamen.’ Dat echter Asta Nielsen in deze tijd vergeten en tot armoede
6

Uit een interview Geert
Pijnenburg vertelt ons...,
Hoe P. van Ostaijen
St-Lutgardis aanriep en
gehoor krijgt in ‘Bezette
Stad’ door Johan de Roey
in de Gazet van
Antwerpen van 17 maart
1964.
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vervallen was, zoals Pijnenburg van Van Ostaijen gehoord meent te hebben , is niet
7
juist, aangezien ze toen als filmster o.a. in Absturz (1919), Rausch, Erdgeist
In een brief van 15
(1921) en Die freudlose Gasse (1925) op het hoogtepunt van haar roem stond, december 1966 aan
Borgers schreef
waar eerst na de opkomst
Pijnenburg hierover: ‘Hij
was echt het hart in van
een persoonlijke
kennismaking met Asta
Nielsen, zijn eens
vereerde filmster die [...]
er had uitgezien als een
verlepte hoer (zijn eigen
woorden.) Ja, armoe en
ellende onttakelen een
mens!’
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Moeder Van Ostaijen 1921.

van de geluidsfilm een einde aan is gekomen.
8
Victor Brunclair had een soortgelijke herinnering aan Van Ostaijens eerste tijd
8
in Antwerpen: ‘Toen hij van Berlijn terugkwam waren wij samen op een
In het interview In
vergadering van den ‘Vlaamschen Bond’. De problemen van de jeugd in verband memoriam Paul van
met het wereldgebeuren en het offer van Herman Van den Reeck werden gesteld. Ostayen, Eenigen, die
hem gekend hebben, Nu
Aan ons, wat ouderen, werd het oordeel gevraagd. Paul van Ostayen deed dit
op een scherp drastische manier, met een uit Berlijn geimporteerd hyper-cynisme, zijn lichaam in Vlaamsche
dat hem door velen kwalijk genomen werd. Hij verweet aan het flamingantisme aarde rust... door Ludo in
De Standaard, 21 maart
het te veel aan platonische liefde. Van Ostayen hield van speelsch geestelijk
1932.
evenwichtdoenerij, frivool, plezierig, maar scherp. Hij was daarin verbluffend.’
Over Van Ostaijens terugkeer naar het ouderlijk huis is verder niets bekend dan
dat zich hierbij kennelijk geen onoverkomelijke moeilijkheden hebben voorgedaan.
Toen hij zich in Mortsel weer bij het gezin voegde, waren zijn vader en moeder
respectievelijk 69 en 67 jaar oud. Vooral zijn moeder was ondanks haar leeftijd nog
altijd zeer actief en vol plichtsbetrachting, wat onder meer bleek uit haar dagelijkse
kerkgang vroeg in de morgen. Dikwijls logeerde het zoontje van Van Ostaijens
overleden zuster Hubertina, Henri Goris, in Mortsel en sliep dan bij zijn oom op de
kamer. Hij speelde veel en graag met het kind, dat zich later nog de teleurstelling
herinnert over de schaarse bezoeken van Van Ostaijens vrienden - die hij meestal
buitenshuis
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ontmoette -, waardoor een einde aan het spel werd gemaakt.
Over zijn literair werk uit de periode die Van Ostaijen in Mortsel doorbracht, zijn
geen gegevens bewaard. Wel verscheen in deze periode nog een tweetal publikaties,
echter in beide gevallen van werk dat hij reeds in Berlijn had geschreven. Zo kwam
9
in juni het nummer van Das Kunstblatt uit, dat de Duitse versie van zijn opstel
9
10
Das Kunstblatt, jg 5, nr.
Heinrich Campendonk bevatte en in het voorlaatste nummer van Ruimte was
6,
Potsdam-Berlin, juni
zijn gedicht Land avond opgenomen. In diezelfde tijd vond ook zijn werk voor het
1921,
blz. 180-186.
eerst een meer dan lokale weerklank, want hoewel de verkoop van Bezette stad 10
Ruimte,
jg. 2, nr. 6-7,
niet meeviel, werd aan deze derde bundel wel vrij veel aandacht in kranten en
Antwerpen,
juni-juli 1921,
tijdschriften besteed, ditmaal ook in Nederland. De vroegst bekende recensie,
blz. 81. In oktober 1921
die vòòr Van Ostaijens terugkeer, op 28 april 1921, gepubliceerd werd, was
verscheen het achtste en
ondertekend met de letter F. (pseudoniem van Victor J. Brunclair) en opgenomen laatste nummer van
in het te Antwerpen, als opvolger van De Stormram, verschijnend
Ruimte.
‘Vlaamschnationalistisch weekblad’ De Ploeg, onder redactie van Herman Vos.
Bezette stad wordt hierin - en in vele volgende besprekingen- als een futuristisch
werk beschouwd en de recensent wijst erop dat Van Ostaijen, na eerst de
11
schijn-moderniteit van Marinetti te hebben afgewezen , nu zelf naar Marinetti
11
12
Gedoeld wordt op het
teruggrijpt: ‘‘Bezette stad’ is ‘8 Anime in una bomba’ van de grootmeester der
begin van Van Ostaijens
futuristen, in onze havenstad gelokaliseerd.’ Al is F. van oordeel dat in deze
bundel door suggestieve middelen van ‘oproeping’ en niet van ‘nabeelding’ sprake artikelen Over dynamiek II
en Kanttekeningen bij
is en dat door middel van een ‘sleutelwoord’ meermalen een synthese van alle
diverse onderwerpen in
indrukken gegeven wordt, toch acht hij het gevaar aanwezig van het ‘los
De Goedendag van
aaneenrijgen van aksident-indrukken’. Ook bij zijn waarschuwing tegen dit laatste mei-juni 1917 en mei-juni
speelt hij - evenals bij Marinetti - steeds Van Ostaijens eerdere uitspraken tegen 1918.
12
diens eigen werk uit. Zo zou dat ‘los aaneenrijgen’ geen ‘verinnerlikt en
F.T. Marinetti, 8 Anime
vereenvoudigd wederbeeld’ geven, wat doet denken aan Van Ostaijens uitspraak in una bomba, Romanzo
13
esplosivo, Edizioni
in Ekspressionisme in Vlaanderen : ‘Als wij [...] de balans maken van de
wezenlike eigenschappen die de ethiek van de kunst tans vooruitstelt, dan vinden futuriste di ‘Poesia’,
Milano, 1919. Zowel naar
wij: verinnerliking en vereenvoudiging.’ De hierop volgende opmerking van de
de inhoud als naar de
recensent: ‘Hier is bloot-ongeordende reflekskunst van dynamiek te
onderscheiden’ steunt weer op Van Ostaijens opstel Over dynamiek. De ‘ritmiese vormgeving is de
overeenkomst met Bezette
typografie’ wordt eveneens op grond van Van Ostaijens eigen opvatting, dat elke stad gering. Alleen de
kunstvorm zich binnen haar domein moet houden, afgewezen: ‘Is het niet beslist typografie van het deel 6a
tegensprekelik elke lyriese norm binnen een schilderkunstige stijl te verwerpen, Anima, La spaventosa
als hier dichtkunst opdracht krijgt vizueel in te werken, te veraanschouweliken?’ tenerezza vertoont
Tegenover de oorspronkelijkheid van Bezette stad wordt in dit artikel veel
gemeenschappelijke
nadruk op de invloeden gelegd: ‘wie Cendrars, Stramm, de duitse Sturmgroep, elementen.
13
VW IV, blz. 52.
kort: de buitenlandse avant-garde kent, gaat er zich skeptieser tegenover
verhouden.’ Verder: ‘Het simultaneïsme van Cendrars heeft stellig
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Rubensstraat 38 (rechterzijde van het huis, thans vernummerd) te Mortsel, woonhuis van
Van Ostaijen in 1921 (huidige, vrijwel ongewijzigde situatie).
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14

de auteur beïndrukt. Ook zijn aanrakingspunten met ‘Du monde entier’ talrijk’ en
14
‘...een diepe religiositeit, die in ‘Sous les Ponts de Paris’ tot almenselikheid
Een verzamelbundel van
Cendrars uit 1919, waarin
openbloeit, hoewel een verre nagalm van Jéhan Rictus hier werkzaam is.’ En
opgenomen Les Pâques
ten slotte over de typografie: ‘Trouwens na Marinetti en Apollinaire is ritmiese
à New-York, Prose du
typografie een gangbaar beginsel van het laatimpressionisme geworden.’
Transsibérien en Le
Na de reeds genoemde bespreking van De Bock in het Ruimtenummer van
Panama.
april-mei volgde in het meinummer van L'Art Libre een korte, ietwat ironische
bespreking door een zekere B.M. Hierin wordt voor het eerst Bezette stad in verband
gebracht met Cendrars' La fin du monde: ‘J'ai trop de sympathie pour les deux
premiers recueils de poèmes publiés par Paul Van Ostayen, - et d'autre part, pour
le Film de la Fin du monde, de Cendrars et Léger, pour ne pas en porter un peu à
Bezette stad.’ Verder beperkt de recensent zich ertoe ‘à signaler simplement ici ce
grand ouvrage’, al heeft hij meer waardering voor de houtsneden van Oscar Jespers
dan voor de tekst, ‘dont je me résigne à ne comprendre ni le rythme ni l'esprit.’
15
In mei verscheen bovendien nog een recensie in De Goedendag , ondertekend
met de initialen R.K., waarin werd geconstateerd: ‘Frans dadaïsme en futurisme 15Jg. 26, Antwerpen, 15
dooreen gemengd en... ondanks de ironiese zet tegenover het ekspressionisme mei 1921, blz. 22-23.
zit er de geest van het ‘Sienjaal’ nog in.’ Deze opmerking komt vrijwel overeen met
16
het oordeel van de jonge H. Marsman, die in Den Gulden Winckel van 15 juni 1921
ruim drie kolommen aan Bezette stad wijdde, waartussen als illustratie een gehele 16Jg. 20, nr. 6, blz. 86-89.
pagina gevuld werd met een reproduktie van de eerste bladzijde van Bedreigde
stad. Marsman vindt het verschijnen van Bezette stad ‘zoo zeer te roemen, dat [hij]
wel zeggen wilde: schande over òns kikkerland, waar behalve Bonset en een enkele
expressionist, hier en daar, in de literatuur niets nieuws te signaleeren valt’ en hij
acht het van belang ‘dat België, ondanks een Vlaamsche beweging, ondanks Wies
Moens c.s. (op zichzelf zeer ‘menschelijke’ symptomen, maar anachronismen schier)
blijkens dit boek, bijvoorbeeld, den laatsten, denk ik, dans van West-Europa
meedanst.’ Bij zijn vergelijking van Van Ostaijen met Bonset komt hij voor de eerste
tot dezelfde combinatie van dadaïsme en futurisme als R.K. in De Goedendag: ‘want
Bonset meen ik te zijn een neocubist met dadaïstischen inslag (of omgekeerd), en
Van Ostayen, ‘daaraan nog niet toe’, in hoofdzaak (hij is gecompliceerd) een futurist
met dadaïstischen inslag.’ Al is de ‘neo-cubist’ Bonset in de ogen van Marsman een
stap verder dan de ‘futurist’ Van Ostaijen, het dichtwerk van deze laatste is voor
hem overtuigender: ‘Bonset heeft mij van de realiteit van zijn wereldconceptie (die
ik dus slechts ken uit zijn opstellen) langs aesthetischen weg, in zijn X-beelden, niet
kunnen overtuigen. Van Ostaijen ten deele. Ik kan niet nagaan, nog, of dit op een
gebrek aan kunnen bij hem wijst, of op een gebrek aan, zeg maar ‘ontvankelijkheid’
bij mij.’
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Als factoren die Van Ostaijen tot futurist stempelen, somt hij op: het dynamische,
het heroïsch-avontuurlijke, het simultaneïstische, de haat tegen het plechtige,
sentimentele (hoewel hij ‘de treinen hebben het matte ritme van moeë mensen’ te
gevoelvol acht). Dadaïstisch is voor hem in dit werk: het paradoxale en het
nihilistische van de spot (die echter ‘vaak heel grof is’). Zijn oordeel over de typografie
is kort, maar, in tegenstelling tot De Bock, gunstig: ‘met de ‘ritmiese typografie’
opereert hij bekwaam.’
Dan volgt, zij het in negatieve zin, de tweede overeenkomst met het
Goedendagartikel, dat met instemming ‘de geest van het ‘Sienjaal’’ terugvond: ‘Er
is echter in hem, soms, iets van het ‘idee-en-mensch expressionisme’, dat hij
theoretisch meer verachten zal nog dan ik.’ Waardoor hij in Van Ostaijen - tegen
diens, waarschijnlijk aan Marsman onbekende, opzet - geen kubist kan zien, licht
hij als volgt toe: ‘Er is echter vrijwel niets van het heldere, nuchtere, van den strakken
geest van het cubisme; er is niets van de zuiverheid van Apollinaire.’ Dat Marsmans
eindoordeel over Bezette stad gunstig is, blijkt gebaseerd op de mening ‘dat er kans
is, dat hij [Van Ostaijen] zijn gecompliceerd ‘levensgevoel’ deels heeft verwezenlijkt’
en vorm heeft weten te geven aan wat voor hem het ‘leven’ is.
Eveneens op 15 juni verscheen het eerste nummer van een nieuw Antwerps
17
tijdschrift voor ‘Kunst-Letteren-Mensheid’, Het Overzicht , onder redactie van
17
Fernand Berckelaers (die ook onder het pseudoniem M. Seuphor schreef) en
Over Het Overzicht, zie:
Paul de Vree, De
Geert Pijnenburg, waarin al direct een bespreking van Bezette stad door
18
historische betekenis van
F.B[erckelaers]. werd opgenomen . Deze korte recensie begint met de zin: ‘Ik
‘Het Overzicht’ in het
acht de Paul van Ostaijen van ‘Music-Hall’ en ‘Het Signaal’ een te groot talent
Jaarboek van het
om hem te verdenken van 'n maar enigszins artistieke bedoeling met het uitgeven
Koninklijk Museum voor
van ‘Bezette stad’; al is het dan ook een werk dat alleen van kunstenaars-hand Schone Kunsten te
zou kunnen zijn.’ Hij acht het boek ‘geestig, spontaan, trouw de ziel weergevend’, Antwerpen 1954-1960,
maar ‘dikwijls ook verward, met 'n grote mangel aan duidelikheid’. De andere
blz. 117-123 en Paul de
redacteur, Pijnenburg, had deze bundel gunstig besproken in het Antwerpse
Wispelaere, Michel
Seuphor en ‘Het
dagblad De Schelde, op uitnodiging van de hoofdredacteur Pol de Mont.
In Karel van den Oevers Kroniek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde Overzicht’ in Met kritisch
19
in het julinummer van Vlaamsche Arbeid wordt Bezette stad onder de produktie oog, 's-Gravenhage,
Rotterdam, z.j., blz. 22-38.
aan Vlaamse poëzie van het laatste half jaar slechts terloops genoemd - niet
18
Het Overzicht, nr. 1,
besproken - als een ‘chaotisch-nihilistische dichtbundel van Paul van Ostayen,
Antwerpen, 15 juni 1921,
waarbij Vildrac, Cendrars en Apol[l]inaire ‘klassiek’ zijn.’
blz. 11-12.
Na o.a. nog een korte recensie van Eugène Lemmens in het oktobernummer
19
Vlaamsche Arbeid jg.
20
van het sedert februari 1921 verschijnende blad Ter Waarheid - waarin ‘'t
11, Leuven, Gent,
decadent impressionisme van 't boek’ in overeenstemming met het ‘decadent
Mechelen, Leiden, 1921,
gedoe van de menschjes achter de strijdlinies’ wordt geacht en de conclusie luidt blz. 225.
20
‘dat het tot zijn uiterste gedreven impressionisme tegen de grens van het
Ter Waarheid met het
Gedachteleven
in
expressionisme komt aanglijden’ - volgden aan het eind van
Vlaanderen en in de
Wereld, een ‘maandschrift
over godsdienstleven,
kunst, staatkunde in
Vlaanderen en in de
wereld’, Gent, 1921, blz.
461.
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het jaar nog een drietal besprekingen in Noordnederlandse tijdschriften.
Hiervan is het artikel Dadaïsme, met als ondertitel Paul van Ostajen. Bezette stad,
21
door Frans Coenen in Groot-Nederland van november 1921 het uitvoerigst. Na
21
met enkele voorbeelden de lezer via de ‘verhalen’ in deze gedichten enigszins
Groot-Nederland, jg.
1921,
nr. 11, Amsterdam,
vertrouwd te hebben gemaakt met dit op het eerste gezicht vreemde boek en
november
1921, blz.
daarbij op de vele klanknabootsingen, gedachtenassociaties en vooral op de
535-543.
typografie gewezen te hebben, komt hij tot de opmerking: ‘Dit lijken dan vrij
primitieve en dikwijls hulplooze hulpmiddelen om een zeer persoonlijk geestelijk
proces te veruitwendigen, al wordt er somtijds iets onverwacht treffends mee bereikt.’
Voor Coenen zijn er in Bezette stad vele overeenkomsten met het impressionisme
der Tachtigers, wat hij toelicht door een aantal fragmenten uit de bundel naast citaten
uit het werk van Delang, Van Deyssel, Gorter en Arij Prins te plaatsen. Bij de
vergelijking met Delang - aan wie hij de voorkeur geeft - merkt hij op: ‘Van Ostajen
wil ineens meer omvatten: iets dat momenteel persoonlijk is vatten in minder
persoonlijke geluiden, waarbij dan de letterdruk maar helpen moet.’ Dit gericht zijn
op de synthese valt Coenen - zonder dat hij het als zodanig formuleert - ook op als
hij ten opzichte van het in details uiteen vallende citaat van Van Deyssel constateert
dat ‘Van Ostajen met behulp zijner dociele typographie, een reeks momenten, een
heele beweging [...] tracht te geven.’
Naast de overeenkomst met de Tachtigers, door de ‘primaire, directe uitdrukking
van het in den geest of lichamelijk geziene’, wijst hij ook op het verschil. Tegenover
‘de verliefdheid, de belustheid [...] op het zinlijke, zintuiglijke leven’, waardoor de
beweging van tachtig een ‘wedergeboorte’ kan worden genoemd, is het dadaïsme
en de daartoe gerekende bundel van Van Ostaijen eerder een ‘versterving’ en een
uiting van ‘het oververmoeide leven’. Daarvòòr had Coenen reeds als ‘het nieuwe,
van het begin tot het einde, dit heele boek door’ aangegeven: ‘de moedeloosheid,
de algemeene levenszatheid, die er wel rumoerig en schijnbaar uitbundig, doch
werkelijk zwak en machteloos staat uitgedrukt.’ Toch, aldus constateert hij tegen
het eind van zijn artikel, ‘bedoelt hij van dat Nihil-gevoel een nieuwe kunst te maken,
van de levensverachting, de levensnegatie een positieven stijl te scheppen... Wat
ons dan terstond hoopvoller en minder medelijdend en critischer stemt.’ Deze nieuwe
kunst echter ‘lijkt te zeer met zwakmakende zelfbewustheid besmet om het veel
verder te brengen, dan een soms wel geestige demonstratie van zeer tijdelijke en
locale levensmoeheid’ en ‘er wordt, meen ik, niets universeels en wezenlijks door
gewrocht en zij heeft hoegenaamd geen toekomst’.
Deze uitvoerige bespreking van Bezette stad door een vertegenwoordiger van
de oudere generatie, die er, ondanks veel relatieve waardering, afwijzend tegenover
staat, eindigt met de zin: ‘Wat natuurlijk niet weg neemt, dat het
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schouwspel van zulk een gepositiveerde levensnegatie toch altijd de moeite waard
blijft.’
Merkwaardig is de reactie van de Stijlredacteur Theo van Doesburg op Bezette
22
stad geweest. Deze had zelf, zoals reeds vermeld , in het mei- en het julinummer
22
1920 van De Stijl twee van zijn X-beelden gepubliceerd, in welke ‘kubistische
Blz. 311.
verzen’ met de traditionele typografie werd gebroken. Nadat Van Ostaijen zijn
bundel ook naar De Stijl ter bespreking op had laten sturen, werd Bezette stad in
23
het nummer van mei 1921 onder de ontvangen boeken vermeld. Er volgde echter
23
24
De Stijl, jg. 4, nr. 5,
geen bespreking. In het augustusnummer 1921 van Het Getij , toen onder
Leiden,
juni [foutief voor:
redactie van Ernst Groenevelt en Constant van Wessem, publiceerde Van
mei;
ook
nr. 6 was
Doesburg in zijn kroniek Revue der avant-garde een artikel over België. Hierin
gedateerd
juni 1921] 1921.
ziet hij de Belgische avantgardisten op enkele uitzonderingen na, zoals de
24
Het Getij, jg. 6, tweede
uitgeweken Georges Vantongerloo en Clément Pansaers en de Brusselaars
reeks, Amsterdam, 1921,
Karel Maes en E.L.T. Mesens, als kunstenaars die door hun gebondenheid aan
blz. 25-29.
‘subjectieve gevoeligheden’ nog ‘impressionisme geven in cubistischen,
expressionistischen of dadaïstischen vorm.’ Nadat hij erop gewezen heeft dat het
tijdschrift Sélection zowel door inhoud als door vorm de Franse allures nabootst,
eindigt het artikel met de regels: ‘Dezelfde imitatie-geest spreekt uit ‘Bezette stad’
door Paul van Ostayen (uitgave van het Sienjaal, Antwerpen). Dit werk is naar inhoud
en vorm een imitatie van het mooie boek van Blaise Cendrars ‘La Fin du Monde’
25
geïllustreerd door Fernand Léger. Dit laatste, dat als model gediend heeft voor het
25
eerste is echter minder prétentieus en... oorspronkelijk.’
Mogelijk is deze uitlating
ook de bron van Nijhoffs
In november 1921 werd een gehele aflevering van De Stijl - nadat sedert juli
vergissing (zie blz. 312).
1920 geen gedichten van I.K. Bonset meer waren opgenomen - door Van
Doesburg gevuld met X-beelden en gedichten uit zijn bundel Soldaten van 1916. Hoe Van Doesburg, als hij
La fin du monde en
Het daarop volgend decembernummer bevatte ten slotte als nummer 4 van de
Bezette stad gezien en
26
rubriek I.K. Bt's kritische tesseracts een stukje getiteld Bezette stad. Paul van
gelezen heeft, tot deze
Ostayen. 1921, dat aldus begint: ‘De kruimels hebben zich georganiseerd en
uitspraak is gekomen blijft
voeren strijd tegen het dadaïstische brood. Waarom deze typografische
onverklaarbaar, aangezien
gymnastiek wanneer het in waarheid gaat om een doodnuchtere realistische
er noch naar de inhoud,
noch naar de typografie
roman met oorlogstendens expressionistisch in stukken te snijden.
overeenkomst tussen
Litérair: leeg hol opgeblazen - dik geïmiteer van fransche litératuursport.
Karakteristiek: gebrek aan het dadaïstische skelet (‘nous voulons rien, rien, rien beide boeken bestaat.
etc.’). Onzekerheid van begripsbeginsel demi-plebs Bowlen-sekt en schijngehakt.’ Mogelijk heeft Van
De vierde en laatste alinea eindigt als volgt: ‘En gij Frans Coenen hebt u nog Doesburg slechts vluchtig
gekeken en vooral gelet
wel zooveel moeite gegeven, meenende dat dit nu het Paradis-dada was. Geen
op dié illustraties van
angst - deze prikkeldraadversperring is van papier.’
Léger waarin
Ten slotte verscheen in het decembernummer 1921 van Het Getij nog een
tekstfragmenten zijn
verwerkt òf is hij afgegaan
op de bespreking van
Bezette stad in L'Art Libre
(zie blz. 444).
26
De Stijl, jg. 4, nr. 12,
Leiden, december 1921,
blz. 179.

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

448
27

bespreking in de vorm van een Brief uit Vlaanderen , geschreven door Jos. Léonard,
27
die als leider van de rubriek Vlaanderen, aan dit blad verbonden was. Léonard,
Het Getij, jg. 6, tweede
reeks, Amsterdam, 1921,
die zijn brief begint met de - tot Van Doesburg gerichte? - ondubbelzinnige
blz. 122-126.
uitspraak ‘Paul van Ostayen is ons nummer 1’, bespreekt eerst Music-hall
(‘vooreerst doorbraak van het konservatieve front en de eerste doodsklok die luidde
over de ellendige vormelikheid waarin de jonge poëten stikten.’) en Het sienjaal (‘Dit
boek bevat een geweldig klare en oppermenselike wereldbeschouwing.’ en ‘In heel
onze letterkunde hebben wij niets dat nevens dit boek te stellen valt.’), uit welke
laatste bundel hij twee citaten geeft. Als hij vervolgens tot Bezette stad komt, merkt
hij eerst op: ‘dees boek kan onmogelik een zelfde grote indruk verwekken en invloed
uitoefenen op de jongeren als ‘Het Sienjaal’, eenvoudig wijl 't gaat om een schrijfvorm
(een literair kleed) niet om de inhoud.’ Het bijzondere van Bezette stad acht Léonard
de ritmische typografie, die hij echter - evenals F. in de eerste recensie uit De Ploeg
- ook het meest discutabel vindt op grond van Van Ostaijens eigen opvatting dat
iedere kunst zich binnen haar domein moet houden: ‘Ritmiese tiepografie werkt
aanschouwelik, is een bij-vorm, een bij-karakter geven aan woorden daar het woord
van zich zelf voor zich zelf reeds spreekt.’ Hierop citeert hij uit de prospectus voor
het tijdschrift Sienjaal de alinea's over ‘poëzie’ en ‘gedrukte poëzie’, maar na aldus
Van Ostaijens eigen visie gegeven te hebben, vraagt hij zich af of bepaalde
bladzijden uit Bezette stad wel literatuur blijven en niet gevaarlijk dicht naderen tot
de tekeningen van Kurt Schwitters, die op hun beurt met hun ritmische typografie
in literatuur overgaan. Nadat hij zijn stelling ‘invloeden opsommen is onnuttig’ nader
heeft toegelicht, noemt hij als twee ‘fameuse kwaliteiten’ van Bezette stad: eenvoud
(geen ‘scientifieke woorden’) en eenheid (‘een geweldige ritme dat niet breekt
niettegenstaande de aanschouwelike breuken.’), geeft een vijftal citaten en eindigt
met prijzende woorden over Oscar Jespers' illustraties.
Alleen op deze laatste bespreking, die Van Ostaijen eerst onder ogen kreeg toen
hij als militair weer in Duitsland verbleef, heeft hij openlijk gereageerd met zijn Open
brief aan Jos. Léonard.

2. Diensttijd in Issum, eerste periode
Op 5 december 1921 werd Van Ostaijen als dienstplichtige van de lichting-1920 te
Namen ingelijfd bij de achtste compagnie van het vervoerkorps der vierde
1
legerafdeling. Korte tijd vòòr zijn oproeping was hij met zijn ouders verhuisd van
Mortsel naar de Albertstraat 44 in Antwerpen, waar het gezin één van vader Van 1De gegevens over zijn
Ostaijens eigen huizen betrok, dat dicht bij hun vroegere woningen aan de Lange militaire dienst zijn ten
dele verschaft door de
Leemstraat en de Consciencestraat in de zevende
Bevelhebber van de
Centrale Dienst van het
Stamboek te Brussel en
verder ontleend aan het
door Geo van Tichelen
bewaarde militaire
zakboekje van Van
Ostaijen.
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Bladzijde uit Van Ostaijens militair zakboekje.
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Albertstraat 44 in Antwerpen, waar Van Ostaijen vanaf december 1921 woonde. Zijn kamer
was aan de achterzvijde op de tweede etage. Op de eerste etage aan de voorzijde was de
‘Vlaamse kamer’, waar hij zijn particuliere kunsthandel dreef (huidige, vrijwel ongewijzigde
situatie).
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wijk was gelegen.
Hoewel de verhuizing weer eerst op 7 december 1921 in het bevolkingsregister
2
werd ingeschreven, vermeldt Van Ostaijens militaire zakboekje dat zijn laatste adres
2
vòòr de indiensttreding reeds Albertstraat 44 te Antwerpen luidde.
Waaruit verder nog op te
maken
is, dat hij volgens
Nog geen veertien dagen na zijn inlijving was hij reeds in het door België
blz.
3
een
lengte had van
bezette gebied van Duitsland gelegerd, zodat zijn kazernetijd bijzonder kort moet
1.72½
m,
hoewel
blz. 13
zijn geweest. Aan zijn dominovriend uit de Hulstkamp, Achilles Noeninckx, die
vermeldt
dat
hij
zonder
plannen koesterde om naar Krefeld te gaan, schreef hij de volgende brief:

schoenen de 1.75 m
haalde, dat zijn
borstomvang 91 cm, zijn
taille 84 cm en zijn
voetlengte 26 cm bedroeg.

[Issum 19/12/21]

Beste Achilles,
Ik ben - met de 8e Cie van het corps de transport, 4 D.A, - in een klein dorp,
tussen Geldern en Alpen gecantonneerd. Voorlopig bestaat er voor mij nog geen
mogelikheid naar Krefeld te gaan. Enkel 's Zondags zou ik eventueel kunnen en
dan nog slechts tot 8 uur. Je moet dus, wanneer je zoals je me zegde wenst naar
het bezette gebied te komen, nog een beetje geduld oefenen, b.v. tot het paasverlof.
Je moet weten: aanvankelik was ik bij het corps de Tr[ansport]. als gewone rekruut,
d.w.z. ik had paarden te kuisen, exercitie enz. Na een paar dagen ben ik echter op
het buro van het cantonnement ondergenomen als
vertaler-klerk-telefonist-buroreiniger. Gelukt het mij nu mijn ‘positie’ als zodanig te
consolideren, dan ben ik er van overtuigd binnenkort over meer vrije tijd te
beschikken.
Ik heb de karwei voor 12 maanden aan mijn been. Elke dag is ontzettend lang.
In Issum is geen kino, geen boekwinkel, niets. Enkel een paar herbergen die door
soldaten bevolkt worden en een cantine ad usum militum. Een onaardig intermezzo.
Intussen mijn hartelikste groeten
je Paul
Een tweetal voorvallen gedurende de eerste maanden van zijn diensttijd geven,
ondanks het feit dat de juiste toedracht niet geheel is te achterhalen, wel de indruk
dat hij, in de korte tijd die hij zojuist in Antwerpen had doorgebracht, al met sommige
figuren en groeperingen die zich daar met moderne kunst bezig hielden, op
gespannen voet was geraakt. Reeds in Berlijn kon hij zich nooit van harte bij één
der naoorlogse Vlaamse tijdschriften aansluiten en zag hij als enige oplossing de
oprichting van een eigen blad. Zo stond hij voornamelijk op politieke gronden
afwijzend tegenover Het Roode
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Zeil en Ça Ira, terwijl zijn bezwaren tegen Ruimte en Sélection overwegend van
artistieke aard waren en hij Lumière op beide gebieden te kort vond schieten. Bij
zijn terugkeer trof hij in politiek opzicht nog de meeste geestverwanten, maar als
kunstcriticus stond hij in zijn Vlaamse omgeving tamelijk geïsoleerd en als literator
zelfs geheel, want de vrienden die zijn opvattingen deelden en met wie hij het
tijdschrift Sienjaal had willen uitgeven, waren uitsluitend beeldende kunstenaars.
En onder de jongere dichters was er niet één, die, als hij, het humanitair
expressionisme als een overwonnen standpunt beschouwde.
Tegenover het kort na zijn terugkeer opgerichte tijdschrift Het Overzicht toonde
Van Ostaijen zich aanvankelijk ook zeer gereserveerd. Evenals eerder ten opzichte
van Ruimte gold deze reserve niet zozeer de politieke lijn van het blad, als wel zijn
artistieke inhoud. Deze inhoud was in de eerste periode van verschijnen - van juni
tot en met december 1921 - uiterst zwak en weinig modern. Behalve enkele
illustraties van Viktor Delhez, M. Lambrechts, Karel Schmitz, Edmond van Dooren
en in het laatste nummer Jan Cockx en Jozef Peeters, werden literaire bijdragen
gepubliceerd van Geert Pijnenburg, Fernand Berckelaers, Alice Nahon, Lode Zielens,
Jan Eekhout, Flora de Lannoy en enkele anderen, waarvan Victor J. Brunclair nog
de meest geavanceerde was, maar door Van Ostaijen niet hoog gewaardeerd werd.
Aan deze situatie kwam een einde toen de oprichter Berckelaers eind 1921 kennis
maakte met Jozef Peeters, de Antwerpse kunstschilder, die secretaris van de Kring
Moderne Kunst en organisator van de Kongressen voor Moderne Kunst in Antwerpen
en Brugge is geweest.
Hoewel Van Ostaijens vrienden incidenteel aan deze Kongressen voor Moderne
Kunst door inzendingen hebben meegewerkt, is het nooit tot een versmelting van
de ‘Sienjaalgroep’ met de Kring Moderne Kunst gekomen, al is er in de zomer van
3
1920 - dus vòòr het eerste kongres - misschien even sprake van geweest. Ook
3
hebben Peeters en Van Ostaijen - beiden destijds in Antwerpen waarschijnlijk
Zie de brief aan Peter
Baeyens van 25 augustus
de best geïnformeerden over de nieuwste stromingen in de Europese kunst en
1920, blz. 354-355.
beiden met een sterke neiging tot het spelen van een leidende rol - steeds een
zekere afstand tot elkaar bewaard, op een zeer kortstondige poging tot samenwerking
4
in 1925 na. Van Ostaijen heeft slechts één keer , kort maar prijzend, over het werk
4
van Peeters geschreven en zich ook weinig tegenover zijn vrienden over hem
VW IV, blz. 262.
en zijn geometrischabstract werk uitgelaten. Van Peeters, die Van Ostaijen ‘een
5
goede vriend’ noemde en zijn gedichten bewonderde, is bekend dat hij weinig
5
waarde aan diens kunstkritieken hechtte. Reeds op het tweede Kongres voor
Zowel in gesprekken
Moderne Kunst sprak Peeters over de ‘verwarring stichtende handeling van [...] tussen 1953 en 1960, als
in een interview Bij
kunstschilder Jozef
Peeters door Mon
Steyaert in De Periscoop,
Hasselt, 1 november
1959, blz. 6.
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kunstenaars die zich critisch met een kunstvak inlaten dat zij niet uitoefenen’ en
speciaal Van Ostaijens kritieken waardeerde hij niet, ‘al was het maar omdat Van 62de Kongres voor
Moderne Kunst te
Ostayen heel gaarne met opzienbarende theorieën uitAntwerpen 21-22-23
januarie 1922 in de
feestzaal van het
atheneum, Korte inhoud
der lezingen, gevolgd door
een catalogus
Internationale
tentoonstelling, Zaal
Elbardo St. Jacobsmarkt,
Antwerpen, 1922, blz. 8.
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pakte, en buitengewoon gemakkelijk assimileerde... Wat hij ergens gelezen had
wist hij zich vanzelf helemaal eigen te maken en onder een andere vorm pakte hij
7
er dan weer bij gelegenheid mee uit.’ Verder keurde Peeters de waardering van
Van Ostaijen voor de gebroeders Jespers af en had hij in gesprekken steeds de 7Mon Steyaert, Bij
8
kunstschilder Jozef
neiging de rol en betekenis van Van Ostaijen te relativeren , zodat door zijn
Peeters, De Periscoop,
reacties de indruk gewekt wordt, dat beide figuren elkaar meer respecteerden
Hasselt, 1 november
dan waardeerden.
1959, blz. 6.
Het was vooral door Peeters' werk en zijn opvattingen over
8
Dit gebeurt ook in
9
‘gemeenschapskunst’ en ‘zuivere beelding’ , dat de jonge Berckelaers, die eerst bovenvermeld interview
voornamelijk politiek en sociaal geïnteresseerd was, meer belangstelling voor
van Steyaert, als hij n.a.v.
moderne kunst kreeg. Ook werd hij door Peeters, die als ijverig correspondent
Van Ostaijens
vele buitenlandse contacten had, op de hoogte gebracht van wat er op dit gebied medewerking aan De
buiten de grenzen gaande was. Het directe gevolg van deze ontmoeting was dat Driehoek opmerkt: ‘Onder
Peeters door Berckelaers tot medewerking aan Het Overzicht werd uitgenodigd de schuilnaam Duco
Perkens was Du Perron
en zo verscheen in het dubbelnummer 9-10 van december 1921 zowel een
linoleumsnede als een bijdrage, Gemeenschapskunst, van zijn hand. Het eerste een der voorname
medewerkers. Van
merkwaardige voorval tijdens Van Ostaijens afwezigheid in dienst, was nu, dat
Ostaijen was een goede
in ditzelfde nummer van Het Overzicht een gedicht Voetbalmateh, gedateerd
vriend en publiceerde wel
‘October 1921’ en ondertekend met ‘Paul van Ostayen’, werd opgenomen, welk wat. Zijn expressionisme
gedicht echter niet door Van Ostaijen geschreven is. Voetbalmatch blijkt vrijwel en zijn vriendschap met de
geheel uit brokstukken van Zomerregenlied en Avondlied uit de bundel Het
Jespersen, die nogal
sienjaal te zijn samengesteld. Zo wordt in regel 4, ‘Sienjaal!’, de titel van Van
diametraal tegenover ons
stonden, was echter wel
Ostaijens bundel gebruikt. Verder zijn aan Zomerregenlied ontleend: r. 10
‘Losbrekend patos’ (= ‘Losbrekend patos’), r. 11 ‘Witte wegen: lijnen van spelend eens hinderlijk.’
9
De opvattingen van
licht’ (= ‘witte wegen, lijnen van het spelend licht’), r. 12 ‘Ritmus van de
Peeters
vertoonden vele
alomvattende wellust’ (= ‘het alomvattende ritmus van de elementen’). En aan
overeenkomsten
met die
Avondlied; r. 18 ‘Terreinwinst’ (= ‘terreinwinst van een leger’), r. 21 ‘elektriese
van
De
Stijl,
maar
weken
innerlikheid’ (= ‘dan zal [...] elektries licht / een nieuwe innerlikheid ontsluieren’),
hier toch op bepaalde
r. 23 ‘Valt de bijl!’ (= ‘(Tijl, Tijl, valt de bijl)’), r. 24 ‘Aarzelen de spelers?’ (=
punten van af. Zie het in
‘Aarzelen de winkels’), r. 26 ‘Psyche’ (= alomvattende psyche), r. 27-29 ‘Oprukken noot 7 vermelde interview
oprukken / Marsj van het stormbataljon / Vooruit vooruit’ (= ‘Oprukken voelen de en Paul de Vree, De Stijl
mensen die huiswaarts keren, een onbekend leger vooruit tegen hen, dat hun
in Vlaanderen, in
rechtvaardige marsj stuit.’), r. 30-31 ‘Fatum simfonie / Eén ritme’ (=‘O geweldige Vers-Univers, 7de jaar,
1ste serie, nr. 5,
fatum-simfonie! Een beweging, éen ritme’) enz.
Rotterdam, z.j., blz. 18-23.
Deze parodie roept sterke herinneringen op aan de - destijds echter niet
openbare - reactie van een aantal stadhuisvrienden in 1916 op de verschijning van
Music-hall. Het is nooit opgehelderd wie de inzender is geweest.
10
Peeters gaf steeds te kennen er geenszins van overtuigd te zijn, dat Van Ostaijen
10
Voetbalmatch niet zelf geschreven en ingezonden had, zoals ook uit
In gesprekken tussen
1953 en 1960
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11

het reeds genoemde interview van 1959 blijkt: ‘Uitgever Peeters herinnert zich nog
hoe hij een gedicht toegezonden kreeg en opnam, waarvan Van Ostayen achteraf 11Zie noot 7. In dit
beweerde niet te weten. Wie heeft toen de mystificatie in mekaar gestoken. Van interview wordt
abusievelijk over het
Ostayen zelf...?’ De herinneringen van Peeters aan deze tijd waren echter niet
scherp. Zo was hij o.a. vergeten dat hij in december 1921 nog geen deel van de gedicht Voetbal
redactie van Het Overzicht uitmaakte. Dit was eerst in november 1922 het geval, gesproken. Verder vergist
Peeters zich ook als hij
zodat het ook onverklaarbaar wordt waarom het gedicht aan Peeters zou zijn
voor de tentoonstelling
toegezonden als inzending voor Het Overzicht. De letterlijke overeenkomsten
van het eerste Kongres
van Voetbalmatch met Zomerregenlied en Avondlied waren hem nooit opgevallen. voor Moderne Kunst in de
12
Nadat hij , vooral door dit laatste, de mogelijkheid dat het gedicht een mystificatie Beethovenzaal aan de De
van Van Ostaijen zelf zou zijn, had opgegeven, verklaarde hij volgens een tweede, Bomstraat het jaartal 1921
13
noemt; dit moet zijn:
postuum gepubliceerd, interview , dat hij Seuphor (Berckelaers) van het
1920.
auteurschap verdacht, al voegde hij hier aan toe dat Seuphor dit nooit heeft willen oktober
12
Tijdens
een gesprek in
toegeven.
1960 over het interview
Dit tweede interview is echter nog verwarrender dan het eerste, doordat ditmaal
van 1959.
de interviewer geen notie van de besproken materie bleek te hebben en o.a.
13
Nic van Bruggen, Paul
meende dat de kwestie over een in februari 1928 gepubliceerde groteske
van
Ostayen en de
14
Waarachtige voetbalkamp ging. Volgens deze laatste versie ontvingen Peeters waarachtige (?)
en Seuphor op een dag een door Van Ostaijen ondertekend handschrift dat zij
voetbalkamp of een
in Het Overzicht publiceerden, hoewel ze over deze inzending verbaasd waren, kroniek van artistieke
doordat Van Ostaijen eerder ‘omwille van vele teoretische ruzies verklaard had ruzies anno 1925, De
nooit in ‘Het Overzicht’ te willen publiceren’. Volledigheidshalve volgt hier Peeters' Periscoop, jg. 14, nr. 3,
Hasselt, januari 1964, blz.
verslag over Van Ostaijens reactie op de verschijning van het nummer: ‘Daags
2. Dit interview verscheen
nadien had in de Opera een première van een nieuw werk van Jef Van Hoof
dus ruim drie jaar na
15
plaats. Tijdens de pauze van deze opvoering dronken Seuphor en ik een glas Peeters' overlijden op 10
bier in de aan de opera aangebouwde ‘De Boerinnekens’ waar wij een zeer
september 1960, zodat
opvallend geklede en boze Van Ostayen op het lijf liepen. Van Ostayen lokte
niet na te gaan is of de
dadelijk een luidruchtige scène uit en schreeuwde onbehoorlijk hard dat wij
daarin voorkomende
onjuistheden aan Peeters
huichelaars waren en een onbenullige parodie van zijn stijl hebben durven
ondertekenen met zijn naam. Het waren slechts de kelners die een handgemeen of aan de interviewer
moeten worden
konden vermijden.’
toegeschreven.
Seuphor heeft van deze geschiedenis een geheel andere, maar veel
14
Tweede verhaal van
16
waarschijnlijker lezing gegeven : ‘Ik krijg voor Het Overzicht een gedicht getiteld
Kluwen van Ariadne VW
Voetbalmatch. Het was getikt, ook de naam onderaan Paul van Ostaijen. Ik
III, blz. 117-118.
publiceer het onmiddellijk in het decembernummer van Het Overzicht. Onmiddellijk 15Van Jef van Hoof werd
na het verschijnen van het nummer krijg ik van Van Ostaijen een woedende en op 12 januari 1924 de
beledigende brief, zoals ik er in mijn leven geen tweede meer heb ontvangen.
opera Meivuur, met tekst
Hij schold me uit, verweet mij dat ik een amateur was, dat ik door mijn domheid van Pol de Mont, voor de
van moderne dichtkunst niets kon begrijpen, dat het schandalig was te durven
eerste maal opgevoerd. In
veronderstellen dat het gedicht van hem was enz. Ik heb die brief nu vier maanden 1921, 1922 en 1923
hebben geen premières
geleden nog eens herlezen en ik vond
van stukken van Van Hoof
in de Vlaamse Opera te
Antwerpen plaats
gevonden.
16
In een uitzending Ten
huize van Michel Seuphor
voor de Belgische televisie
op 12 november 1965.

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

455
hem toen zo beledigend dat ik hem verscheurd heb.’ En op de vraag of het dan
werkelijk een mystificatie was, antwoordde hij: ‘Van Ostaijen heeft dat altijd
volgehouden en ik denk dat het gedicht inderdaad niet van hem was. Toen reeds
dachten velen dat het een valstrik was en ik geloof dat het het werk geweest is van
Victor J. Brunclair, die een farceur was en zich altijd met dergelijke dingen bezighield.
Daarbij was hij omwille van Bezette stad jaloers op Van Ostaijen en hij werkte mee
aan Het Overzicht. Bewijzen kan ik het niet.’
Na de publikatie van Voetbalmatch had Van Ostaijen de volgende brief aan de
redactie geschreven, die deze brief ook wilde publiceren blijkens een erboven
geschreven aantekening ‘Volgend schrijven kwam ons toe uit Duitsland:’ en in
potlood de aanwijzing: ‘Omslag bl. 111’. Doordat de verschijning van Het Overzicht
na dit nummer negen maanden werd onderbroken, is er van publikatie nooit iets
gekomen.

[Issum, 9-2-1922. Aan de redaktie van [‘]het Overzicht’ te Antwerpen.]
Mijnheren,
Er wordt mij medegedeeld dat in het laatste nr. van Uw tijdschrift een gedicht, van ‘mij’ - jawel - van ‘mij’, - is verschenen. Misschien weet U daarvan, tenzij U het
gedicht niet zoudt gelezen hebben, wat ongetwijfeld niet onmogelik. Hoe jammer.
Het had stellig ook van ‘mij’ kunnen zijn. En hoe onvriendelik van mij U daarop te
wijzen. Misschien heb ik ongelijk. En wie weet is het misschien enkel de vrees dat
het eenmaal mocht blijken dat ik, zonder verzet daartegen, ‘le geai paré des plumes
du paon’ heb willen spelen, die mij daartoe drijft deze vergissing te corrigeren. Ik
ben dus jammer genoeg wel daartoe verplicht.
Natuurlik niet zonder de proef van de rekening te maken, dewelke mij in 't ongelijk
stelt. Immers dit gedicht wordt door ‘het Overzicht’ gretig opgenomen, terwijl ‘mijn
overig’ werk, - het boek ‘Bezette Stad’ - de scherpe kritiek van de Overzichtrecensent
17
niet ontgaat , wijl hij onmiddellik herkent dat artistieke bedoelingen de auteur van
dit werk niet bijzaten. Ook heeft dezelfde heer, dewelke zeer positief constateerde 17Gedoeld wordt op de
bespreking van Bezette
dat ‘het werk weliswaar uit kunstenaarshand was ontstaan’, mijn handschrift, dit weliswarige artistieke handschrift, de persoonlike faktuur ook in ‘Voetbalmatsj’ stad door Berckelaers in
het eerste nummer van
weergevonden.
Het Overzicht, zie blz.
Nogmaals: Vrees ontmaskerd te worden verplicht mij U te verzoeken deze
brief op te nemen, als correktuur van een mij betreffend onjuist bericht. Jammer: 445.
ik moet een enige gelegenheid laten voorbijgaan, om in de zin van Uw tijdschrift
een dichter primo cartello te worden. Voorwaar
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jammer. C'est la vie, que voulez-vous!
8e Cie C.T.4.D.A.
Issum/Duitsland.
Hoogachtend
Uw dwe, Paul v. Ostaijen
18

Over de hierna geschreven ‘beledigende brief’ deelde Seuphor mee : ‘Elle était
18
sans doute une réponse à ma réponse à sa première lettre et devait être datée
In een brief aan Borgers
van 15 december 1967.
de février ou mars 1922’ en ‘Il s'agissait encore de mon impardonnable erreur
au sujet du poème ‘Voetbalmatch’, mais en plus de ma gestion de ‘Het Overzicht’
qu'il critiquait d'une façon extrêmement blessante et injurieuse. Cette lettre avait
quatre pages de son écriture serrée et elle était agressive de bout en bout.’
Het tweede voorval was de weigering van een aantal plastieken, akwarellen en
tekeningen, die Van Ostaijen had ingezonden voor de tentoonstelling bij het tweede
19
Kongres voor Moderne Kunst te Antwerpen, die van 21 tot 23 januari 1922
19
gehouden werd in de zaal Elbardo aan de St. Jacobsmarkt. Van Ostaijen, die
Niet 1923, zoals het in
noot 13 genoemde
het in de praktijk der plastische kunsten nooit verder had gebracht dan enkele
interview vermeldt.
amateuristische pogingen, had - mogelijk met steun van Joostens en de
gebroeders Jespers, welke laatsten niet op de tentoonstelling vertegenwoordigd
20
waren - een aantal dadaïstische ‘brutaliteiten’ vervaardigd of laten vervaardigen,
20
21
Er hingen wel
die als ‘aanval op de publiekmentaliteit’ bedoeld waren. Tevoren was Van
Ostaijens medewerking door Peeters geaccepteerd, zodat zijn inzending - hoewel schilderijen en tekeningen
van Paul Joostens en Jos.
22
op de tentoonstelling afwezig - wèl in de, uiteraard vooraf gedrukte, catalogus
Léonard.
was opgenomen. Onder de rubriek Beeldhouwkunst (waartoe verder slechts één 21
Zie de ongedateerde
plastiek van de Duitser Rudolf Belling en twee werken van Georges Vantongerloo brief aan Jos. Léonard op
behoorden) stond als grootste inzending die van Van Ostaijen vermeld:
blz. 461.
22

‘Skulpto-schilderijen.
Landru, de stoker van Gambais.
Eroties stilleven.
Berlin W, nabij Lehninerplatz.
Dreigende vormen.’
En de rubriek Schilderkunst vermeldde van hem:
‘Stad. Akwarel 11.
Estaminet. Akwarel 20.
23
Dans la petite ville.
1-5. Gekleurde tekeningen.’
Peeters, die ditmaal, als organisator van het congres, zonder enige twijfel bij
deze zaak betrokken was, herinnerde zich de akwarellen en tekeningen niet
meer, maar wèl de épaterende plastieken, die uit ruwe, beschilderde planken
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Zie de in noot 6
genoemde uitgave, blz. 15
en 18.

23

Tot nu toe de enige
inzending en - buiten
enkele kleine tekeningen
- ook het enige door Van
Ostaijen vervaardigd
plastisch werk dat is
teruggevonden. Het was
in het bezit van de
beeldhouwer Frans
Claessens en is na diens
dood aan het A.M.V.C.
geschonken.
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‘Dans la petite ville’, aquarel van Van Ostaijen uit 1919.

en ander materiaal - zoals een blikken of zinken schoorsteenpijp in het basreliëf
Landru, de stoker van Gambais - waren samengesteld. Hij meende dat deze
24
werkstukken door Oscar Jespers gemaakt en onder Van Ostaijens naam
24
ingezonden waren, met als opzet de tentoonstelling belachelijk te maken en
Hetgeen door Jespers
wordt ontkend.
wraak te nemen op de publikatie van Voetbalmatch, door ditmaal Peeters er in
te laten lopen. De verklaring, die Peeters volgens het na zijn dood gepubliceerde
25
interview over deze kwestie aflegde, zit echter weer vol onjuistheden, zoals de
25
aanwezigheid van Van Ostaijen bij de inrichting van de tentoonstelling (sedert
Zie noot 13.
hij 5 december 1921 in dienst ging was hij pas begin februari voor het eerst weer
enkele dagen met verlof in Antwerpen geweest) en de voorstelling dat het slechts
om één ‘beeld’ van hem ging. Deze herinnering luidt als volgt:
‘Toen Jespers aangezocht werd om met een aantal werken aan deze manifestatie
deel te nemen vroeg ook Paul van Ostayen om mee te mogen exposeren met een
recent werk van hem. Dat werd hem toegestaan. Na dagen lang wachten echter
kwam er geen werk van hem, maar de dichter verontschuldigde zich met het
argument dat het een monumentaal beeldhouwwerk betrof dat nog enige afwerking
vroeg. Hij zou het echter de ochtend van de opening brengen en zelf installeren op
26
een voorbehouden plaats. Daar echter de folder voor de tentoonstelling vooraf
diende gedrukt te worden gaf hij als titel voor zijn werk op ‘La cheminée de Barbe 26Bedoeld is de onder
27
noot 6 genoemde
Bleu’. In

brochure van 32 blz. + 1
los blad met advertenties,
geïllustreerd met vignetten
van Jozef Peeters en 12
reprodukties van
ontwerpen der architecten
Alf. Francken en Hub.
Hoste en werken van
Peeters, Karel Maes,
Prosper de Troyer, Tour
Donas, Ed. v. Dooren,
Valentijn E. van Uytvanck
en Paul Joostens.
27
Bedoeld is Landru, de
stoker van Gambais.
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Voor de tentoonstelling bij het tweede Kongres voor Moderne Kunst geweigerde inzendingen
van Van Ostaijen: twee ‘skulpto-schilderijen’, ‘Dreigende vormen’ en ‘Landru, de stoker van
Gambais’, naar een latere schets van Jozef Peeters.
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28

die tijd lag het roemruchte Blauwbaardproces nog vers in ieders geheugen. Toen
van Ostayen nauwelijks een uur voor de opening het bewuste ‘beeld’ afleverde, 28De
29
bleek het een even zinloze als vulgaire pornografische konstruktie te zijn die in ‘vrouwenmoordenaar’ H.D.
Landru, die zijn
feite door Jespers zeer improvisatorisch in mekaar genageld was. Dit monster
slachtoffers naar zijn villa
werd geweigerd maar de katalogus vermeldde van Ostayen's deelname als
in Gambais lokte, waar ze
beeldhouwer.’
spoorloos verdwenen,
Al verschaffen Peeters verklaringen weinig betrouwbare gegevens over beide werd in april 1919
aangelegenheden, toch dienden ze, als enige gedrukte bronnen - buiten het
gearresteerd, in 1921
gedicht in Het Overzicht en de tentoonstellingscatalogus - wat uitvoeriger
ondanks zijn ontkenning
besproken en op hun exactheid onderzocht, om geen onjuiste voorstellingen te ter dood veroordeeld en
op 25 februari 1925
laten voortbestaan.
Enkele weken na de tentoonstelling van de Kring Moderne Kunst nodigde Jos. onthoofd.
29
Hier is waarschijnlijk
Léonard als rubriekleider Van Ostaijen uit tot medewerking aan Het Getij. Wat
Eroties
stilleven bedoeld.
in Van Ostaijens antwoord met het ‘bericht van Marnix Gijsen’ bedoeld wordt,
Landru
had volgens
wisten noch Léonard noch Gijsen zich meer te herinneren.
Peeters' eigen schets
niets ‘pornografisch’.

[Issum 14-2-22]
Waarde Jos.,
Dank voor uw brief. - Jammer genoeg kan ik u van hier uit niets sturen: wat druk
gereed is, is te Antwerpen. Vòòr enkele dagen was ik aldaar; had ik toen uw brief
gehad, ware het mij gemakkelik geweest iets op te sturen. Nu moet ik geduld oefenen
tot April, datum van mijn 2e verlof. Het bericht van Marnix Gijsen is onjuist, d.w.z.
prakties bestaan die dingen niet. Ik verzoek je het verspreiden van zulke berichten
energies te bestrijden.
Verscheen uw kritiek betr. ‘Bezette Stad’ reeds in ‘het getij’? Ik wens u het beste en ben,
met hartelike groeten
uw dwe Paul v. Ostaijen
In antwoord op Van Ostaijens vraag naar de kritiek over Bezette stad, stuurde
Léonard hem het decembernummer van Het Getij op, dat behalve zijn bespreking
ook een mededeling van de Getijredactie bevatte over een onder schrijvers en
abonnees ingestelde enquête met de vraag welke zes boeken men naar een
onbewoond eiland mee zou nemen. Hoewel Léonard hem bericht had dat hij nog
op de enquête kon antwoorden, bevindt zich onder de reacties, die in de eerste drie
nummers van de jaargang 1922 gepubliceerd werden, er geen van Van Ostaijen.
Wèl reageerde hij op Léonards bespreking met een uitvoerige, verloren gegane
brief, die de eerste versie van zijn Open brief aan Jos. Leonard is geweest. Hij had
hier onderstaand postscriptum
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aan toegevoegd en Léonard vermoedde dat de voorafgaande brief in zijn verzameling
ontbrak, doordat hij deze - enthousiast over het voorgestelde publiceren ervan in
Het Getij - direct ter verdere uitwerking aan Van Ostaijen had teruggestuurd.
Post-scriptum,
Beste Jos,
Al schrijvende dacht ik er aan deze brief tot plaidoyer pro-domo voor ‘het Getij’
uit te werken.
Misschien gaat het.
Met dank voor Uw recensie, ook voor het opzenden van nr. en bericht enquête:
Uw dwe Paul
Als alle brieven van Léonard aan Van Ostaijen, is ook zijn bericht dat hij de inmiddels
ontvangen definitieve tekst van de Open brief aan Het Getij had doorgestuurd,
verloren gegaan. Uit Van Ostaijens ongedateerd antwoord blijkt, dat Léonard hem
geschreven had over het artikel Pegasus op stal, dat Victor J. Brunclair een jaar
tevoren gepubliceerd had in het maart-aprilnummer 1921 van Vlaamsche Arbeid
30
onder de rubriek Jongere Kunst. Hierin geeft Brunclair een zeer schetsmatig
30
overzicht van de literaire ontwikkeling vanaf de romantiek tot het hedendaags
Vlaamsche Arbeid, jg.
verzet tegen het individualisme, waarbij hij zich enerzijds, als Van Ostaijen, keert 11, nr. 3-4, Leuven, Gent
tegen de Werfelianen, maar anderzijds tegen Van Ostaijens Sienjaalprospectus enz., maart-april 1921, blz.
ingaat: ‘er bestaat een streving, elke kunst op haar eigen gebied te beperken en 127-129.
de grenslijnen streng te trekken. Geen schilderkunst inenten op muziek, geen
kleurlyriek. Juist zo. Maar elders wordt aan poëzie opgelegd te veraanschouwelijken.
Kan het maller? Stelselmatig worden alle waarden omgekeerd. ‘Sienjaal’ heeft
wondere gelijkenis met de cirkusakrobaat die op zijn handen loopt en orakelt: Ik
draag de wereld! Atlas averechts.’
In de alinea over de tentoonstelling van de Kring Moderne Kunst - de enige plaats
waar Van Ostaijen zich hierover heeft uitgelaten - noemt hij één van zijn ingezonden
werken een ‘dreigende phallus’, daarmee waarschijnlijk - evenals Peeters in diens
laatst geciteerde herinnering - doelend op het ‘skulpto-schilderij’ Eroties stilleven.
Uit het slot van zijn brief spreekt duidelijk het gevoel van vereenzaming, dat tijdens
zijn diensttijd zeer sterk werd, zowel door het besef geen werkelijke geestverwanten
te bezitten, zelfs niet in de gebroeders Jespers, waar hij - tijdelijk - mee had gebroken,
als door de ervaring dat zijn werk weinig weerklank vond en werd misverstaan, wat
hem vooral door de meeste reacties op Bezette stad duidelijk was geworden.
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Issum-Duitsland
8e Cie C.T.4 D.A.
Beste Jos,
Hartelik dank voor de moeite mijn riposte te bezorgen aan het Getij.
‘Pegasus op stal’? - neen, het is mij onbekend. Is het zo belangwekkend dat gij
er mij over schrijft en kunt gij mij het, in dit geval, opsturen mits verzekering ik zend
het je terug? Dat je mijn werk in Moderne Kunst niet gezien hebt, is niet erg. Aanval op
publiekmentaliteit. Brutaliteiten die men niet heeft durven tentoonstellen. Dreigende
phallus. - Overigens mislukt omdat ik, soldaat, niet daar was en niemand zo mij
nabij is, mijn intenties uit te werken. Scheiding van Jespers alle twee voltrokken.
Voor mij: te weinig gespiritualiseerd instinkt. Nicht lebendig genug. Animalies-zijn.
Voor de rest: angst voor de dupe van misverstand te worden, weerhoudt mij te
publiceren. Ik weet dat het verwijt: dekadent of ongezond mij zou treffen en daarom
beter niet risico. - Trouwens voel ik mij zeer goed steeds op weg naar de niet meer
daad-wensende kontemplatie.
je Paul
N.B. Brieven aan mij geadresseerd zijn vrij van porto, mits ‘S.M.B.’ op de plaats van
de postzegel.
De achtergrond der laatste regels van zijn voorgaande brief wordt verduidelijkt door
een, eveneens ongedateerde, brief aan Emmeke in Berlijn. Het is een van Van
Ostaijens meest persoonlijke uitingen, waaruit blijkt dat hij zich in een diepe impasse
bevond, zich van iedereen vervreemd voelde en besefte dat het in zijn leven, zijn
liefde tot Emmeke en zijn werk met ‘het eerste elan’ gedaan was. Reeds een half
jaar tevoren - dus tijdens zijn verblijf in Antwerpen - was deze crisis ingezet en in
lange tijd had hij geen gedichten meer geschreven. Eerst nu was hij hiertoe weer
gekomen en hij stuurde Emmeke, na een beschrijving van de ervaring die eraan
31
ten grondslag lag, het zojuist geschreven Winter toe, in welk gedicht de relatie tot
de vervreemde buitenwereld hersteld wordt door de toestand van de ik-figuur in 31VW II, blz. 204.
deze buitenwereld te objectiveren en de ‘dauw’ van zijn ogen ‘op de bloemen die
zij schiepen’ te leggen. Dit gedicht heeft Van Ostaijen nooit gepubliceerd.
De ‘man uit de Kurfürstenstr.’ en Wagner, waarvan in het begin van deze brief
sprake is, waren volgens Emmeke beiden kunsthandelaars, bij wie zij op aanwijzing
van Van Ostaijen iets voor zijn broer Stan moest kopen.
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Mijn lief Emmeke,
Voor je brief ben ik je heel dankbaar. Ook voor de Paul Klee die ik goed ontvangen
heb.
Van de man uit de Kurfürstenstr. ontving ik een brief. - Van Wagner nog niets. Ik schreef naar Stan om instrukties en... moneten. Voor de toezending van paket...
hoe lief van je en hoe je bedanken!
De uiterlike moeilikheden zijn nu veel geringer. Ook dit - in Issum te leven - is niet
zo gewichtig. Maar de innerlike krisis word ik daarom weer beter gewaar. Krisis die
naar een oplossing wil, maar er niet toe komt. Met het eerste elan is het nu uit. La
toute jeune jeunesse is voorbij. En dikwels voel ik dit als een groot verlies. Terugblik:
wat hebben wij - ik bedoel ik - in deze etappe verricht, voor ons zelf verricht? Soms
komt het me voor alsof ik nooit meer tot een pozitieve, een scheppende, een zichzelf
extrariserende [?] liefde zou in staat zijn. Dat ik enkel nog lief heb, um die anderen
zu schonen. Maar dit is niet vitaal. Men heeft lief om zich-zelf, als tweede natuur,
als natuur. Ik word te duldzaam. Te veel overtuigd van: ‘het niets wordt gratis
geschonken [’] (Strindberg). Was wird werden? Wat zal ik worden? Kapitale vraag,
waarop ik sedert een half jaar geen antwoord weet. Ben ik een
puberteitsbegaafdheid. En is dat wat ik kunst meende ten slotte niets meer dan de
overvloed van de eerste orgasme-drift? - Mijn toestand omschrijven kan ik niet meer.
Niets is scherp genoeg. - Ik kan nog slechts over oppervlakkige dingen schrijven ofwel het nogmaals langs de kunst beproeven. - Maar hier sta ik nu met volledige
skepsis tegenover mijn eigen mogelikheid.
In mijn verhouding tot jou is ook veel gesuf[?] ingedrongen. De primitieve
Selbstverständlichkeit is bij mij zoek geraakt. Er is een wikken en wegen geweest,
en dan het angstig worden voor het vernielen van een leven dat men hoogschat.
Zolang ik er niet aan denk is het ook helemaal niet tragies en mijn leven is nu zo
tweeledig dat ik slechts in enkele rijke ogenblikken tot denken kom. De meeste tijd
hou ik mij angstig aan de oppervlakte van het leven, [‘] um nicht schwindlich zu
werden.’
Tegenover mij een huis. Met groene vensters. Achter de ruiten twee geranien.
Dat is mijn sterkste Erlebnis hier. Nu reeds vier weken staan de planten daar met
dezelfde bloem: de ene heeft een karmijn-rode, de andere een lila. Dan de groene
bladeren met de warme tonaliteit van de geranium. Elke morgen staan ze daar
zonder verandering, gans bizar identies. Maar mijn leven is afgesloten en enkel mijn
ogen kunnen gedachtelik opgaan in deze rijkdom. Ik sta vreemd en weet niet eenmaal
of het de bloemen zijn die mij niet willen.
Soms is het leven bitter. Het leven is bitter en juist dat is misschien het waardevolle
daaraan voor mij, mens die het lachen heeft verleerd.
Doch wat er in mij omgaat daarover ben ik met me zelf niet in het klare.
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Hoe zou ik daarover schrijven kunnen. Misschien koom ik eens tot een uitdrukking
die vrij is van alle manier. Maar of ik daartoe koom daarop juist leg ik geen waarde.
Ik studeer tans zeer vlijtig italjaans, een bezigheid die juist op het geestelik niveau
van een soldaat lich[g]t. Niet te zwaar. Ik studeer 3-4 uren daags. Ik ben reeds aan
de 14e les in de grammatiek. Ik kan reeds goed de werkwoorden hebben en zijn
en ook tellen tot waar je wil.
Ik stuur je mijn eerste gedicht ‘seit langem her’ - Het zijn de geranien. - Lieve mij
ontbreekt veel tans en niemand kan mij helpen. Hoe zal het einde zijn. - Alle leven
is mij vreemd. Mijn moeder, Jij, Stan allen zijn mij als vreemdelingen. Ik versta
niemand nog. Wanneer vind ik tot anderen weer ene voor mij begrijpelike verhouding.
Ik kus je
je Paul
Vele gegevens uit de brief aan Emmeke - de eerste moeilijkheden in Issum, de
psychische desintegratie, de geraniums en de Italiaanse lessen - keren terug in een
brief aan Campendonk. Als men echter Van Ostaijens mededeling, dat de geraniums
‘seit 2 Monate’ ‘das wichtigste Erlebnis’ voor hem zijn, vergelijkt met de ‘vier weken’
waar hij aan Emmeke over schrijft en deze tijdsaanduidingen letterlijk opvat, dan
moet zijn brief aan Emmeke begin februari geschreven zijn. Ook de verdere inhoud
wijst erop dat zijn brief aan Campendonk later is geschreven, want afgezien van de
zeer vriendschappelijke, maar toch minder direct-persoonlijke toon die het beeld
van zijn impasse meer camoufleert, blijkt het dieptepunt van zijn crisis toch al voorbij:
hij noemt deze tijd - ‘trotz oder gerade durch das Zerrissensein’ - weer ‘fruchtbar’
en is in staat afstand tot zijn ‘Zerrissensein’ te nemen en dit als een
‘naturnotwendiges Geschehen’ te accepteren.
De lectuur van Otto Flake's roman Nein und ja (1920) heeft op deze ontwikkeling
een gunstige invloed gehad. De filosofisch ingestelde Flake, die sterk op zelfdiscipline
en ordening met behoud van individuele vrijheid gericht is, heeft in deze roman o.a.
een beeld gegeven van de moderne kunstenaars die tijdens de eerste wereldoorlog
in Zürich leefden, waarin Van Ostaijen veel van de hem zelf bezighoudende
problematiek teruggevonden zal hebben. Merkwaardig is zijn opmerking dat hij niet
tot eigen werk komt door het besef ‘dass man nur Fertiges mitteilen soll. - Wenn
man nichts zu sagen hat, soll man ‘Maul’-halten. -’ Dit lijkt in tegenspraak met zijn
opvatting in het Sienjaalprospectus van 1920: ‘Poëzie is woordkunst. Niet mededeling
van emoties. Maar wel de vizie wordt gelokaliseerd door de vorm. Ook zeker niet
mededeling van gedachten.’ En ook met zijn latere uitspraken van 1926:
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‘indien ik dicht dan is het, omdat ik daarop vertrouw, niets, maar absoluut niets te
zeggen te hebben’ en ‘Evenals de ekstase heeft de poëzie eigenlik niets te vertellen,
buiten het uitzeggen van het vervuld-zijn-door-het-onzegbare.’ De context in de brief
is echter te summier om voor deze tijd tot een afwijkend standpunt te besluiten.
Want ook ‘de vizie’ waar hij in 1920 over spreekt en het
‘vervuld-zijn-door-het-onzegbare’ uit 1926 moeten, om te kunnen dichten, tot een
zekere rijpheid zijn gekomen, die als ‘etwas Fertiges’ beschouwd zou kunnen worden.
Verder lijkt hij in zijn uitlating tegenover Campendonk geen vertrouwen meer in het
zich optrekken aan de kunst, o.a. door de inventieve werking van het kunstwerk
zelf, te hebben, wat hij in zijn brief aan Emmeke nog wel toonde: ‘Ik kan [...] het
nogmaals langs de kunst beproeven.’
Ten slotte moet erop gewezen worden dat hij juist in deze tijd zijn Open brief aan
32
Jos. Leonard schreef, waarover hij later zelf opmerkte: ‘Reeds met een opstel in
32
‘het Getij’ in 1922 begon ik deze propaganda voor de zuivere lyriek ten eerste,
Gebruiksaanwijzing der
lyriek
, VW IV, blz. 317.
ten tweede voor deze opvatting dat de lyriek een zwakkere vorm van de ekstase
is, en deze propaganda heb ik sedert dien, haast kontinueerlik voortgezet.’
De opsomming in zijn brief van alle plaatsen in de buurt van Issum, waar hij op
zijn nieuw gekochte fiets naar toe trok, houdt verband met het feit dat Campendonk,
die te Krefeld geboren en getogen was, deze streek zeer goed kende. Het
‘Murnau-Skandal’ slaat op een incident bij Murnau aan de Staffel-See in Zuid-Beieren
tijdens een tochtje vanuit Seeshaupt in 1920, waarvan Campendonk zich de juiste
toedracht echter niet meer herinnerde. De optimistische berichten aan het eind over
de verkorting van zijn diensttijd werden niet geheel bewaarheid: in plaats van 8
maanden heeft hij er 10 moeten dienen en hij kwam, na een verlof van 15 augustus
tot 15 oktober, eerst op 4 december 1922 uit dienst.

[Issum 13-3-22.]
Mein lieber Freund,
Scheinbare Monotonie meiner jetzigen Existenz ist daran dass ich so wenig
schreibe Schuld. - Hilflosigkeit des Anfangs ziemlich überwunden; der Aufenthalt in
Issum, - jetzt schon mehr denn 3 Monate - fruchtbar: trotz oder grade durch das
Zerrissen-sein. - Trotzdem ich durch das Büro stark in Anspruch genommen werde,
habe ich zum Lesen und ‘Meditieren’ viele Stunde[n]. - Meinem Büro gegenüber,
Geranien im Fenster einer Arbeiterwohnung. Seit 2 Monate[n] sind sie Anlass zu
für mich erquickenden Ausflüge[n]. Die Geranien sind mir das wichtigste Erlebnis.
- Studium einer fremden Sprache, - italienisch, - hat ein einfaches Wohlbefinden
und eine nicht zu sehr anstrengende

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

465
Konzentrierung zur Folge. - Ein Roman Otto Flake's ‘Nein und Ja’ war mir sehr
willkommene Lektüre, zeigte mir Möglichkeiten über vieles hinweg.
Distanz zu meinem Zerrissen-sein zeigt mir dieses als ein naturnotwendiges
Geschehen - Zur eigenen Ta[ä]tigkeit komme ich nicht, - nicht weil die Zeit mir dazu
fehlt, sondern aus Erkenntnis dass man nur Fertiges mitteilen soll. - Wenn man
nichts zu sagen hat, soll man ‘Maul’- halten. - Dieses: meine positivste Leistung. Ich habe ein Rad gekauft und jetzt fahre ich desöfters auf Tour: Sevelen, Aldekerk,
Roert, Hörstgen, Nieukerk. - Morgen muss ich amtlich nach Kapellen - Kevelaer Weeze. - Donnerstag Kempen - Hinsbeck. - Bessere Lösung als Brotkarre: für mich
wenigstens. Übung macht dass Sie [sich] - wenn Sie sich demnächst im Sommer
mit mir auf Tour wagen - nicht mehr für Murnau-Skandalen [ale] zu fürchten brauchen.
- Freirad ist mir jetzt gelaü[äu]fig.
Sonst habe ich bez. Dienstpflicht gute Nachricht, d.h. statt 12 Monate soll ich nur
8 Monate zu dienen haben. Am 15 [.] Juli bekomme ich vorlaü[äu]figes[n] Urlaub,
bis 15. November; vom 15. XI bis 28. XI muss ich mich nochmals stellen, dann
Schluss. - Also bin ich voraussichtlich nicht mehr in Issum, wenn Sie sich endlich
in Krefeld niederlassen. Da ich aber [einen] Pass habe, besuche ich Sie als Zivilist,
mir ist es auch lieber. Anbei Photo des ‘Feldgrauen’. Mit herzlichsten Grüssen fu[ü]r Sie, Adda, den His und Gerda. Stets in Freundschaft
Ihr Paul v. Ostaijen
Als antwoord op Léonards toezending der drukproeven van de Open brief en twee
nummers van Vlaamsche Arbeid met o.a. het artikel van Brunclair, schreef Van
Ostaijen een brief, waarin hij de parodie Voetbalmatch ter sprake bracht. Na de
verschijning van het decembernummer 1921 van Het Overzicht was het voortbestaan
van het blad een tijdlang onzeker, maar in september 1922 verscheen het daarop
aansluitende dubbelnummer 11-12, dat de eerste reeks afsloot en waarin alsnog
33
de volgende Terechtwijzing werd opgenomen: ‘De Heer Paul Van Ostayen verzoekt
33
ons te melden dat hij weigert het vaderschap over ‘Voetbalmatch’ te erkennen,
Op blz. 101.
en overigens weinig geneigdheid voelt dit gedicht als pleegkind aan te nemen. Het onderzoek wordt voortgezet.’
Evenals aan Campendonk stuurde Van Ostaijen ook aan Léonard een foto van
zichzelf als militair.
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[26/3/22]
Beste Jos.,
Vlaamse Arbeid, proeven Getij goed ontvangen waarvoor hartelik dank. Vl. A.
stuur ik je weldra terug.
Wat gedicht ‘Voetbalmatsj’ betreft, dit gedicht is niet van mij. Een mistificatie van
ik weet niet wie met woorden uit Avondlied samengeflikt. Nota-terechtwijzing aan
Overzicht gezonden, kon niet worden opgenomen omdat ‘O’ niet meer verschijnt.
Hoofdzaak dat de mensen geen verschil zien tussen originaal en pastiche. A quoi
bon verder?
Hierbij tant soit peu een foto.
't beste voor u en mijn eerbiedig hartelike groeten aan je vrouw
je Paul
Ook Marnix Gijsen, die met Léonard bevriend was, bleek belangstelling voor een
foto van Van Ostaijen te hebben. Kort voor zijn tweede verlof zond deze het
gevraagde op in een brief, waaruit tevens blijkt dat hij de drukproeven van zijn
‘brief-antwoord’ voor Het Getij nog niet had teruggezonden.

[Issum 16/4/22.]
Beste Jos,
Hierbij foto voor Marnix Gijsen; 't spreekt vanzelf. - Verder niets nieuws. Binnen
enkele dagen ga ik met verlof - ongeveer een week -; ik stuur je dan Vlaamse arbeid
en brief-antwoord van Antwerpen uit terug. - Oponthoud in dit dorp, zonder vriend
enz., is uit [?] stellig ritmiese betekenis in mijn leven, concentratie naar zich-zelf.
Daarom misschien, spijts alles, voordelig. Qui perd gagne.
Met eerbiedige groeten aan je vrouw
je Paul
Onmiddellijk na zijn terugkeer van verlof schreef Van Ostaijen een brief aan
Campendonk, waaruit blijkt dat het hernieuwd contact met een landelijke omgeving
de diensttijd voor hem veel dragelijker had gemaakt. Dat hij dit juist aan Campendonk
meldde hangt samen met het feit dat hij, niet alleen door zijn verblijf in Seeshaupt,
maar vooral ook door de kennismaking met Campendonks werk, meer oog voor de
rijkdom van het buitenleven had gekregen. En al kwam hij in deze tijd nog niet tot
schrijven, het is opvallend dat in de gedichten die sedert zijn verblijf in Issum
geschreven zijn, het
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Van Ostaijen als militair in Issum, 1922.
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landelijke element een veel grotere rol is gaan spelen dan daarvoor.
In deze brief oppert hij, als bescheiden voortzetting van zijn vroegere, mislukte
voornemens een kunsthandel te beginnen, voor het eerst het plan om na de dienst
in een kunst- of boekhandel te gaan werken of bij een antiquariaat. In verband met
de ervaring aan zijn Vlaamse omgeving te zijn ontgroeid, denkt hij hierbij allereerst
aan Duitsland.
Verder blijkt Van Ostaijen, al is deze correspondentie verloren gegaan, nog
regelmatig contact te hebben gehad met Stuckenberg, die, na een zware ziekte, in
het begin van 1922 uit Seeshaupt naar de stad van zijn jeugd, Delmenhorst bij
Bremen, was teruggekeerd.

[Issum, 29.4.22.]
Mein lieber Freund,
Eine Ewigkeit seitdem ich von Ihnen Neues erfuhr. Mir geht es, - gerechnet mit dem in der jetzigen Lage Erreichbaren, ausgezeichnet. Wiedergewonnene Beziehungen zum Lande halten viel
Unfreundliches in[m] Gleichgewicht. Frühling auf dem Lande wieder einmal zu
erleben, Wind, Pflanze, Kiebitz, Fahrrad. - Empfänglich werden für das Reizvolle
der natürlichen Gest[onleesbaar door perforatie]. Vieles von diesem Reichtum
verschulde ich Ihnen; - erst jetzt wird Ihr Werk für mich wundervoll deutlich. - Hier
ist alles zu neu denn dass ich vieles darüber schreiben könnte.
Ich war 10 Tage in[m] Urlaub. Ich muss leider konstatieren dass ich zu Belgien
noch sehr wenig Beziehungen habe. - Am liebsten möchte ich nicht mehr zurück
denn nur jedes Jahr um meine Eltern zu besuchen. - Soll es aber trotzdem sein
dass ich wieder hin muss, so werde ich versuchen mich so gut wie möglich mit
dieser Tatsache abzufinden. Ich werde doch das Mögliche versuchen um in
Deutschland als Angestellter in einer Buch- [,]Kunsthandlung oder Antiquariat unter
zu kommen. - Wer weiss: es kann vielleicht gelingen. - Wass[Was] machen His und
Gerda? - Bald zwei Jahren[re], wohl ein[e] grosse Überraschung wenn ich sie
wiedersehen werde. Mit Stuckenberg geht es jetzt besser. - Nach seinen letzten Briefen, hat sich vieles
bei ihm geändert. Er spricht von ‘Retournons à la nature’, - Abschluss mit Boulevardoder Asfaltromantik. Kommen Sie nicht bald nach Crefeld? Dann würde ich mich so sehr freuen. - Auf
Wiedersehen.
Mit vielen herzlichen Grüssen für Sie, Adda, His und Gerda,
Stets in Freundschaft
Ihr Paul van Ostaijen
8e Cie C.T.4. D.A.
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De volgende brief is weer gericht aan Léonard. In het aprilnummer van Het Getij,
waar hij om vraagt, was zijn brief onder de dubbeltitel Paul van Ostayen over de
34
typographie van zijn ‘Bezette stad’, Open brief aan Jos. Leonard opgenomen.
34

Het Getij, jg. 7, nr. 4,
Amsterdam, april 1922,
blz. 85-91. VW IV, blz.
104-110.

[Issum 5-5-22.]
Beste Jos.,
Van Antwerpen uit liet ik u de 2 nrs. van ‘Vl. arbeid’ opsturen? Hebt gij deze
ontvangen? Zoudt gij van het Getij een of twee exemplaren met ‘Brief’ ontvangen voor mij
bestemd, wees dan zo goed deze aan mijn adres hier op te sturen. Intussen niets nieuws. Werken, buitengesloten. Hartelik
uw dwe, Paul

Op een verloren gegane antwoordbrief van Campendonk reageerde Van Ostaijen
met enthousiasme, zowel over diens aangekondigde bezoek aan Krefeld (waarvan
Campendonk zich niet zeker wist te herinneren of het was doorgegaan), als over
de mogelijkheid bij de kunsthandelaar Zingler, eigenaar van Zinglers Kabinett in
Frankfurt en destijds vertegenwoordiger van Campendonk, in dienst te komen. Een
voorname faktor bij dit laatste blijkt zijn behoefte om onafhankelijk van zijn ouders
en zijn broer - ook als inkoper voor diens kunstverzameling - te worden en daardoor
niet langer op een verblijf in België te zijn aangewezen.

[Issum-Niederrhein 16-5-22.]
Mein lieber Freund,
Herzlicher[n] Dank für Ihren lieben Brief. Dass die Krankheiten, - wa[h]rscheinlich
wohl His und Gerda? - überwunden sind: erfreuliche Nachricht.
Wundervoll auch die Ankündigung Ihres baldigen Besuches. Ganz bestimmt
mache ich mich auf zwei Tage frei, wenn Sie mir nur einige Tage vorher Bescheid
lassen. - Vom 31. Mai bis 9. Juni wird es allerdings ein bis[s]chen schwierig[er] sein,
- trotzdem es wird mir gelingen, - als vor oder nach dieser Frist, denn um diese Zeit
sind gerade diejenige[n] welche mich auf der ‘Ortsk.’ ersetzen können, beurlaubt.
Jedoch wenn es Ihnen just zwischen diesen beiden Daten am besten passt, dann
würde ich meinerseits auch die nötige ‘Permission’ bekommen. -

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

473
Die Nachricht welche Sie mir geben dass Zingler mich sicher anstellen würde, ist
für mich sehr wertvoll. Wass [Was] ich will: ein Minimum um meine
Selbst[Selb]ständigkeit zu garantieren. Wenn auch finanziell jämmerlich, auch damit
kommt man aus. Hauptsache:
Familie[n]abhängigkeit abzuwa[ä]lzen und die damit verbundene Notwendigkeit
in Belgien zu bleiben, wass [was] für mich ganz zwecklos. - Damit ist auf Ihrer[Ihre]
Frage Näheres über meinen Plan mitzuteilen auch geantwortet. Will sagen: ich bin,
- wenn nötig - mit einem Minimum vollständig zufrieden. Finde ich Beschäftigung in
D., dann ist damit auch gegenüber meinem Bruder einen[ein] plausiblen [r] Grund
zur Abreise gegeben.
Ich bitte Sie zu glauben dass [die] Absicht mich in D. ansässig zu machen nicht
vorübergehende Laune ist. Nein, ich würde mich sonst hüten Sie damit zu
beschäftigen. Künstlerisch ist Aufenthalt zwecklos in B.; Existenz findet sich für mich
in Kunstbetrieb wa[h]rscheinlich leichter in D. denn in Belgien. - Versuch
Sammlersfleiss meines Bruders nach meiner Meinung richtig zu lenken ist
gescheitert. Vielmehr kostet es mir viel mein eigenes Urteil durch gefühlsmässige
Zugeständnisse nicht zu beeinflussen. Letztes[n] Endes muss dieses doch in eine
Verflachung, - wer weiss ob diese Verflachung nicht schon einsetzte, - münden.
Aus dem Kram heraus! Ich nehme Ihre Holzschnitte mit, was mir sonst noch lieb
ist, zehn Bücher, Schluss. - Mit den Leuten hier komme ich ganz wundervoll aus. Gestern noch: ich hielt
mich eine Minute vor einem blühenden Apfelbaum auf, da kam der Bauer sofort
heraus. Das gefiel ihm dass ich seinen Apfelbaum bewunderte. Zwei Stunde[n] lief
er mit mir herum, so ungefähr Meister und Lehrling. - Erfreulich ist für mich dass ich
selbstverständlich, - ohne Anstrengung - ein Verhältnis zu einer unbekannten
Umgebung gefunden habe.
Ihr heimatliches Land aber ist herrlich.
Und nun in der Hoffnung auf baldiges Wi[e]dersehen und mit vielen herzlichen
Grüssen für Sie, Adda und den Kindern [die Kinder], bin ich
stets in Freundschaft
Ihr Paul van Ostaijen
Vòòr zijn derde verlof stuurde hij aan zijn neefje Henri, wiens vader inmiddels
hertrouwd was, een gekleurde prentbriefkaart van het stadhuis van Wezel. Hoezeer
hij op dit kind gesteld was, blijkt ook uit het feit dat hij hem na afloop van de diensttijd
zijn pas gekochte fiets cadeau deed.
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[poststempel: 17-5-22]
Mijnheer Henri Goris
Lange Leemstr. 207
Antwerpen Belgie
Beste Henri, veel groeten uit Wesel. - Als ge soms iets wenscht dat ik bij mijn
aanstaande verlof zou kunnen meebrengen (geen groot pak, hoor kameraad) dan
hebt ge het slechts te schrijven. Beste groeten aan Uw Pa en Ma. Paul van Ostaijen
Uit de laatste maanden voordat hij van 16 augustus tot 16 oktober met verlof zonder
soldij weer in Antwerpen verbleef, zijn nog slechts een tweetal gegevens bekend.
In de eerste plaats werd op 3 mei 1922 de zaak-Antwerpsche Courant, die op 7
juni 1921 voor onbepaalde tijd was uitgesteld nadat het verzet was aanvaard,
opnieuw in behandeling genomen door de achtste kamer der Correctionele
Rechtbank van Antwerpen. Het resultaat was, dat de rechtbank, op grond van art.
2 der Amnestiewet van 28 augustus 1919, ‘rechtdoende bij verstek’ de eis van het
Openbaar Ministerie ‘uitgedoofd’ verklaarde, zodat hierdoor Van Ostaijen definitief
van iedere vervolging inzake zijn aktivistisch optreden werd vrijgesteld.
Voorts is er nog één briefje aan Léonard bewaard, waaruit blijkt dat Van Ostaijen
tot medewerking aan Het Getij bereid was, waarvan echter - om onbekende redenen
- nooit iets is gekomen.

[Issum, de 1-6-22.]
Waarde Jos,
Verontschuldig mijn vergetelheid betrekkelik ontvangst-mededeling van aprilnr.
Getij. Hartelik dank.
Moest de redactie van het Getij later nog iets wensen, - gedichten of proza, - ik
kan nu wel iets opsturen. Enkel wanneer ik weet dat ik [de] redactie door toezending
niet importuneer. Aan moedwillig opdringen van kopij heeft de inzender evenmin
baat als de ontvanger.
Voor de rest: ik ben soldaat. Niets bizonder mededelenswaard.
Intussen
hartelike groeten,
uw dwe Paul
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3. Verloftijd en tweede dienstperiode in Issum
Tijdens de twee verlofmaanden in Antwerpen werd het contact met de gebroeders
Jespers, vooral met Oscar, weer hersteld. Oscar Jespers, die sedert zijn tiende jaar
in de Boisotstraat 25 had gewoond en na de dood van zijn vader, eveneens
beeldhouwer, in 1918 ook in diens atelier op dit adres was getrokken, verhuisde in
de zomer van 1922 naar de Van Noortstraat in verband met de zwangerschap van
zijn vrouw, waarbij hij echter zijn atelier in de Boisotstraat had aangehouden. De
Albertstraat, waar Van Ostaijen woonde, was niet ver van de Van Noortstraat en
bijna dagelijks kwam Van Ostaijen informeren of het kind er al was. Op 20 september
werd Oscar en Mia Jespers' dochter Hellen geboren.
Ook bij een tweede echtpaar in deze buurt, de reeds als Hulstkampvrienden
genoemde musicus Jan Ceulemans en diens vrouw Tine, kwam hij regelmatig aan
huis. Van Ostaijen, die volgens Tine Ceulemans een meester was in het koffie
zetten, filterde dan met veel ceremonieel en komische toelichtingen op een Keulse
melkkan de koffie en wees daarbij iedere assistentie af, ook die van de goedige
dienstbode Antoinette Breloque, met wie hij best kon opschieten en, als hij het
echtpaar niet thuis trof, soms lange tijd geanimeerd zat te babbelen. Deze ‘colloques
1
d'Antoinette Breloque’ heeft hij - wanneer is niet bekend, doch vermoedelijk in 1923
1
2
Een der beide
- verwerkt in een gedicht dat na zijn dood door Burssens onder de titel Poème
handschriften
bevat
is gepubliceerd en waarvan twee handschriften, één zonder titel en één met de
behalve
dit
gedicht
ook
titel Une fois n'est pas coutume, bewaard zijn gebleven.
nog
het
gedicht
Zon
Dat Van Ostaijen in deze tijd ook kennis gemaakt zou hebben met Jozef Muls,
brandt de rozelaar..., dat
berust op een vergissing van Muls, die in het Van Ostaijen-herdenkingsnummer
in maart 1924 in Der
3
van Vlaamsche Arbeid geschreven heeft: ‘Ik leerde hem persoonlijk pas in 1922 Sturm gepubliceerd (zie
kennen. Hij had vernomen in den boekhandel dat ik vruchteloos naar een
VW II, Verantwoording,
exemplaar van Het Sienjaal had gezocht. Hij was toen uit Berlijn teruggekeerd
blz. 259-260), maar vòòr
en had zijn militairen diensttijd uitgedaan. Hij bracht mij spontaan het onvindbare 27 juni 1923 geschreven
boekje. Ik verzocht hem toen de kroniek der Nederlandsche Letterkunde in V.A. werd (zie blz. 549).
2
In Avontuur, jg. 1, nr. 3,
te willen redigeeren wat hij met genoegen aanvaardde.’ Zowel de opmerking dat
Van Ostaijen de militaire dienst achter de rug had als de uitnodiging de literaire Antwerpen, april[juni]
1928, blz. 31. Daarna nam
kroniek van Vlaamsche Arbeid te redigeren, wijzen erop dat dit in 1923 moet
Burssens het op in Paul
geweest zijn, waar deze ontmoeting dan ook verder ter sprake zal worden
van Ostaijen, Gedichten,
gebracht.
Antwerpen, 1928, blz. 140,
De correspondentie met Campendonk werd in zijn verloftijd weer op gang
onder de titel Gedicht. Zie
gebracht door een ongedateerde briefkaart uit Seeshaupt, die blijkens de
VW II, blz. 167.
3
poststempels van de Postes Militaires Belgique op 8 september in Issum
Jozef Muls, Paul van
ontvangen was en de volgende dag naar Antwerpen werd doorgestuurd.
Ostayen en de stad in
Vlaamsche Arbeid, dl. 23,
afl. 3-4, Brussel, 1928, blz.
137. Waarschijnlijk berust
Muls' vergissing op het feit
dat de eerste brief die hij
van Van Ostaijen
ontvangen had - zie blz.
504 - door deze een jaar
te vroeg, 27-VI-22 in
plaats van 23, gedateerd
was.
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Mein lieber Freund!
Wie kommt es nur, dass ich so furchtbar lange nichts mehr von Ihnen hörte. Kurz vor Antritt Ihres Urlaubs schrieb ich noch; und bekam nie Antwort.
Schreiben Sie mir bitte umgehend eine Karte wenigstens.
Mit herzlichsten Grüssen stets
Ihr Campendonk
Uit Van Ostaijens antwoord blijkt dat hij erg teleurgesteld was over het niet doorgaan
van de betrekking bij Zingler, wat Campendonk hem in zijn verloren gegane brief
van vòòr Van Ostaijens verlof gemeld moet hebben.

[Antwerpen Albertstr. 44 15.IX.22]
Mein lieber Freund,
Wusste ich nicht wie gut Sie und Adda zu mir sind, so würde ich diesmal daran
zweifeln um[für] ein so langes Schweigen entschuldigt zu werden. Ich schäme mich.
Verzeihen Sie.
Ich bin jetzt seit 15. August in Antwerpen. Zwei lange Urlaubsmonate, weil ja noch
die [der] 1½ Monat ‘Militär’ zu schaffen ist. Wieder habe ich gehofft mein[en] Urlaub,
wäre es auch nur für eine ganze[ganz] kurze Reise nach Seeshaupt benützen zu
können. Soldaten aber dürfen die Landesgrenze nicht überschreiten und, wass
[was, passim] schlimmer ist, sie bekommen keinen Pass. Dass ich stets also guten
Willens bin, andererseits aber zu keinem Resultat komme, muss Ihnen, - darin
würden Sie denn auch vol[l]kommen Recht haben, - ein bis[s]chen G[g]rotesk
erscheinen. Nun alles in allem, bin ich noch drei Monate Soldat. Vielleicht gibt es
nachher eine kleine Freude zum ausequilibri[e]ren des Marasmus der 2 letzten
Jahre. Wenn es so richtig ist wie es bei Strindberg heisst dass nichts sich umsonst
gibt, dann wäre es nicht unmöglich: ich hätte jetzt etwas besseres zu erwarten. Ob
aber dieser gute optimistische Strindberg recht hat?
Seien Sie auch herzlichst bedankt für Ihre Bemühung bei Zingler. Schade dass
Z., - wie jeder Geschäftsmann vom ‘Dichter’ denkt - von meiner
Geschäftsuntüchtigkeit zweifelsohne überzeugt ist. So eine Qualifikation wie ‘Dichter’
führt zu jämmerlichen Resultaten. Schon länger wollte ich Ihnen darüber schreiben,
ungefähr so: [‘] Wenn Z. an einem[n] Umschwung der Mark im vorteilhaftem[n] Sinne
glaubt, dann kann ich darauf nur erwidern, dass er, mit für einen Kaufmann naïven
Hypothesen rechnet.’ - Da jedoch der neue Marksturz inzwischen Tatsache wü[u]rde,
hat diese kleine Polemik seinen Sinn verloren. - Also: Schade. Und für Sie: herzlichen
Dank. - (Tatsache ist jedoch dass Z. mir im Januar 1921 die
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Bremer Vertretung seines Geschäfts angeboten hat.[)]
Dass ich sonst nichts Mitteilenswertes weiss, wird Ihnen wohl begreiflich
erscheinen. Erträglicher wäre die Situation, wenn nur die Perspektive besser
aussähe, d.h. wenn ich nur eine Lösung wüsste, welche mir meine Freiheit zurück
geben könnte. Von mir aus[-]gesehen, stehe ich jetzt unter Zensur.
- Nun möchte ich Sie noch Eines fragen: mein Bruder möchte für seine kleine
Sammlung ein, am liebsten zwei Bilder von Ihnen erwerben. Können Sie zwei Bilder
für uns reservieren? Die Wahl möchte ich Ihnen überlassen, weil Sie sicher das
schönste worüber Sie verfügen auswählen würden und weil ich Ihre letzten Arbeiten
nicht kenne. Vielleicht wählen Sie eins von [']21 (Badende, Wanderer?) und eins
von '22. (Die Arbeiten würde ich selbst von D. nach Belgien mitnehmen).
Nun wäre es sehr lieb von Ihnen, wenn Sie mir, nachdem Sie gewählt haben,
mitteilen wollten wass ich um mehr praktisch als taktvoll gegenüber Ihnen zu
verfahren, meinem Bruder mitteilen soll, nämlich den Preis. Kurz: Schreiben Sie es
mir, ich übergebe es dann weiter. Und entschuldigen Sie dieses Verfahren;
Entschuldigung ist vielleicht: ich bin nur Vermittler und also: politische Tugend der
Möglichkeiten.
Werden Sie nun im Oktober in Krefeld sein? - Und wass[was] denken Sie davon:
in[m] Dezember mit mir nach Hause zu fahren? Bekämen Sie einen Pass, dann
wäre alles andere eine Leichtigkeit. Wir würden uns sehr freuen und Platz ist bei
uns zu Hause! Sorgen Sie für Ihren Pass und kommen Sie mit! Ihnen, Adda, His
und Gerda die herzlichsten Grüsse
Stets in Freundschaft Ihr
Paul v. Ostaijen
Twee dagen voordat Campendonk naar Krefeld reisde om te trachten het
gereedkomen van het door de architect Buschhüter voor hem ontworpen landhuis
te bespoedigen, daar hij inmiddels tot leraar aan de Kunstgewerbeschule te Essen
was benoemd, schreef hij de volgende briefkaart:

[Seeshaupt 18. Sept. 22]
Mein lieber Freund:
- Ich bin sehr froh endlich zu wissen wo Sie sind; nachdem wir gerade gestern
4
Abend lange über Paulte sprachen. - Nun ist da natürlich wieder eine Biesterei im
Spiele, denn ich hatte die Hoffnung Sie Ende dieser Woche in Issum oder Krefeld 4Ook Emmeke gebruikte
Paulte of Polte als
zu sehen. - Mittwoch reise ich für ca 6 Tage nach Kr. wo alles endlos dauert,
Kosename zie blz. 1011.
sodass wir wahrscheinlich noch den Winter hier in S. zubringen müssen. Darüber, u. über alles andere im
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Brief der sofort nach m. Rückkehr geschrieben werden soll ausführliche Nachricht.
- Sehr viel Arbeiten habe ich nicht zur Verfügung, da ich manches verkaufen musste
und ich seit Ende Mai wenig arbeitete, weil mir mein Atelier genommen wurde. Am besten schreiben Sie mir einmal wieviel Franc Ihr Bruder für die beiden Bilder
anlegen möchte. Tun Sie das bitte sofort und schreiben Sie mir auch baldigst - damit
ich [woord onleesbaar] noch Verkäufe verhindern kann! Mit den herzlichsten Grüssen
von uns allen. In herzlichster Freundschaft
Stets Ihr
Campendonk
De beloofde uitvoeriger brief heeft Campendonk inderdaad na zijn terugkomst in
Seeshaupt geschreven, maar deze is eveneens verloren gegaan. Het antwoord van
Van Ostaijen, dat voornamelijk over de aankoop van de schilderijen handelt, sluit
echter geheel op de voorgaande briefkaart aan. De daarin ondernomen poging om
de koop en de betaling nog vòòr het einde van zijn verlof te regelen, zodat hij alleen
nog maar de schilderijen in ontvangst had te nemen als hij weer te Issum zou zijn,
had echter geen succes.

[Antwerpen 3.10.22. Albertstr. 44.]
Mein lieber Freund,
Herzlichen Dank für Ihre Karte und Ihren lieben Brief. Um praktisch zu verfahren,
antworte ich umgehend und bitte Sie desgleichen zu tun damit die Sache bez. den
Bildern noch vor meine[r] Abreise, - 14. 10, - erledigt wird.
Auf Ihre Frage: wieviel Frs. mein Bruder anlegen will, kann ich Ihnen nur sagen
dass er sich darüber s[ch]lecht interviewen lässt; gewöhnlich geht es so: dass ich
ihm die Offerte vorlege und dass diese sozusagen stets genehmigt wird. Insofern
ich weiss hat er aber auf etwa 700 frs. (80.000 Mks. nach jetzigen[m] Kurs)
gerechnet. Schreiben Sie mir nun wie diese Summe zu den[m] jetzigen Preise steht;
diese Summe ist kein Definitives. Sobald Sie mir geschrieben, lege ich ihm die
Sache vor, und falls sie genehmigt wird, - wass[was] so viel wie sicher, - schickt er
Ihnen am selben Tag ein[en] Scheck in Mark, - Scheck in Frs. ist wohl schwieriger,
da Auszahlungort eine deutsche Bank in München, - Diskonto, - damit Sie wenigstens
Ihr Geld sofort verwenden können um nicht unter die[der] Entwertung zu leiden, d.h.
das Geld auf dem selben Monat der für den Verkauf massgebend war, erhalten.
Der ‘Kuhstall’ und ‘der sitzender[de] Akt’ sind sehr gut gewählt. - Er ist mit eine[m]
von beiden, oder mit beide[n], einverstanden. - Seien Sie so gut
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und schlagen Sie zu der Summe 10% zu, dies ermöglicht mir dann schon teilweise
etwaige Reise, Ende des Jahres.
Antworten Sie mir umgehend, denn den 14. bin ich wieder in Issum.
Herzliche Grüsse für Sie und Adda,
stets Ihr Freund
Paul van Ostaijen
Drie dagen nadat hij weer onder de wapenen was, beantwoordde Van Ostaijen een
verzoek van de dichter A.W. Grauls, die een bloemlezing wilde samenstellen, om
hierin ook een aantal van zijn gedichten te mogen opnemen. Onder de titel Het
5
jonge Vlaanderen is deze bloemlezing in 1923 inderdaad verschenen. Zoals nog
vele malen daarna tegenover bloemlezers en critici, verzet Van Ostaijen zich hier 5A.W. Grauls, Het jonge
voor het eerst tegen het feit dat men meer aandacht schenkt aan zijn jeugdwerk Vlaanderen, bloemlezing
uit het werk der jongere
Music-hall en Het sienjaal dan aan de gedichten die hij daarna publiceerde. Bij
de verschijning van Het jonge Vlaanderen bleek Grauls zich, door Marcel Schwob, Vlaamsche dichters,
Antwerpen, 1923. In 1925
6
Babel en Land [rust] op te nemen, grotendeels aan Van Ostaijens voorstel te
besprak Van Ostaijen
hebben gehouden.
Grauls' dichtbundel Het

[Issum, 18 oktober '22.]
Mijn Waarde Grauls,
Spijts ik met een tot Music-Hall en Sienjaal beperkte keus niet kan akkoord
gaan, - wat van mijn standpunt uit toch zeer begrijpelik, - geef ik u gaarne toelating
tot het publiceren van: Marcel Schwob, Babel en Koffiehuis uit ‘het Sienjaal’.
Liever zag ik nochtans, de twee eerstgenoemde gedichten en ‘Land avond’,
verschenen in het voornaamste [-laatste] nr van ‘Ruimte’, gedicht zonder
typografiese moeilikheid. U zal wel inzien dat een tot ‘S’ beperkte keus voor mij
niet maatgevend is. Aanvaard de beste groeten van

roode raam in Vlaamsche
Arbeid (zie VW IV, blz.
208-215), waarin hij ook
op deze bloemlezing een
vernietigende kritiek
leverde.
6
Behalve dat Grauls zich
nog vergiste en in plaats
van Land avond uit nr. 6-7,
Land [rust] uit nr. 4-5 van
de tweede jaargang van
Ruimte heeft opgenomen.

uw dwe, P. van Ostaijen
Als document over het hersteld contact tussen Van Ostaijen en Oscar Jespers, kan
de enige bewaard gebleven brief van deze laatste aan Van Ostaijen dienen, die
omstreeks 22 oktober 1922 geschreven werd en een indruk geeft hoe Jespers zijn
vriend in Issum van de artistieke gebeurtenissen in Antwerpen op de hoogte hield.
De Club Artes, waar de brief over begint, was een door Frans Franck,
medebeheerder van de Antwerpse Cercle Artistique, in het gebouw van deze
instelling ingerichte artistieke sociëteit die als verjonging van de Cercle bedoeld was
7
en waar ook schilderijen van de leden werden geëxposeerd.
7

Zie over Club Artes:
Roger Avermaete,
Herinneringen uit het
kunstleven 1918-1940,
deel I, Het avontuur van
de ‘Lumière’-groep,
Brussel, 1952, blz. 63-65.
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Nadere bijzonderheden over de moeilijkheden bij de inrichting of organisatie van
deze sociëteit, waar Jespers bij betrokken was en door de Ça Iramedewerkers
Georges Marlier en Paul Neuhuys werd gesteund, konden noch Neuhuys, noch
Jespers zich meer herinneren.
Het bij de brief gesloten nummer van Tybaert de Kater, het satirische Antwerpse
8
weekblad onder redactie van Edgar Denhaene, was dat van 22 oktober , waarin
8
een verlate reactie op Bezette stad was opgenomen onder de titel Plastische
Jaargang 29, nr. 41.
typografie, die - hoewel niet ondertekend - van de hand van Denhaene was. Het
artikel bespreekt op spottende wijze de mogelijkheden van de ‘plastische typografie’,
geeft hiervan een aantal komische voorbeelden en besluit met de zin: ‘En om te
eindigen beveel ik de lezers een monument van plastische typografie aan, van de
hand van mijne vriend Paul van Ostayen, te verkrijgen in alle boekhandels, het boek
natuurlijk dat heet Bezette stad.’
Onmiddellijk na Jespers' mededeling over de voorspoedige groei van zijn dochter
Hellen, volgt het bericht dat Jules Romains in de Club Artes komt spreken op
‘Dinsdag a.s.’. Dit wijst erop dat de brief vòòr dinsdag 24 oktober 1922 geschreven
moet zijn, want op die datum hield Romains een lezing, die, als eerste van een
9
cyclus voordrachten in deze sociëteit, door de Lumière-groep georganiseerd was.
9

Zie hierover het in noot 7
genoemde boek van
Avermaete.

Paul,
In artes is 't rot toegegaan. Het engste egoisme heeft het gewonnen. Toch ben
ik uiterst tevreden van de herrie die er geweest is. Het resultaat zal er niet van
uitblijven. Ik heb relatief goeden steun in Marlier - Neuhuis gehad. P. Joostens zweeg
gelijk een graf. Hij laat liefst anderen de vuile boodschappen afhandelen.
Hierbij 2 brieven Brunclair en mijn antwoord. Die heb ik ook goed vast. Ik zend u
ook tybaert van deze week.
Wellicht vermaakt u de reklaam rond bezette stad.
Ik wilde de brieven van Br. terug.
Voorts gaat alles goed.
Hella wint met 300 gram in een week en je zult er een flink lief aan hebben Dinsdag a.s. komt Jules Romains in Artes.
Ik ben op 't atelier voor mij zelf aan 't werk. Een groot bas-relief - 180 × 1.20
Hawaiaansche dans. 't Zit mij in november twee jaar in 't hoofd. Ik denk het is gerijpt.
Maakte reeds 10 tal teekeningen en twee kleine schetsen.
Kortelings daar meer over.
Groeten van Mia en
Oscar
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Het antwoord van Campendonk op Van Ostaijens poging om vòòr het eind van zijn
verlof de aankoop en betaling der schilderijen voor zijn broer in orde te brengen, is
niet bewaard gebleven. Uit de volgende brief blijkt dat Campendonk hierin bezwaren
gemaakt had tegen de voorgestelde betaling in - toen snel devaluerende - marken.
Nu Van Ostaijen echter weer in Issum was, kon hij zelf het bedrag in francs
incasseren, zodra zijn broer zou betalen. Paul Multhaupt, aan wie hij het geld
eventueel wilde overmaken, was een met Campendonk bevriende verzamelaar in
Krefeld, die ook de opdracht aan de architect Buschhüter voor het bouwen van
Campendonks huis gegeven had.
Uit Van Ostaijens dank voor de ‘Bemühungen bei Z.’ is op te maken dat
Campendonk zijn pogingen om bij Zingler een betrekking voor zijn vriend te vinden
nog niet had opgegeven.
Wie aan het einde van deze brief met de ‘Firnis-Mamzell’ wordt bedoeld, kon niet
worden achterhaald.

[26.-10.22]
Mein lieber Freund,
Herzlichen Dank für Ihren lieben Brief. Es ist ein Irrtum von Ihnen wenn Sie meinen wir würden den Betrag nicht in Francs
bekommen. Ich habe fest auf zusenden von 770 Francs abgeschlossen. Nur viel
schlimmer ist dass bis jetzt mein Bruder seine Faulheit bei einem Postschalter Reihe
zu stehen noch nicht überwunden hat und ich noch nichts empfangen habe. Dies
ist, - für Sie wenigstens sonderbar, - für mich aber bekannte Sache. In ähnlicher
unangenehmen Lage bin ich schon X mal gewesen. Ich habe ihm jetzt geschrieben
er soll das Geld einem Dritte[n] geben damit dieser es zur Post bringt. Es ist eine
verfluchte Sache, aber mein Geschimpf nützt nichts; weil ich dieses weiss, wollte
ich durchaus die Sache vor meiner Abreise in Ordnung haben. Ich bitte Sie mir zu
glauben dass es sich um eine - natürlich unverzeihliche - Faulheit handelt, Faulheit
welche als schlimmste Folge haben könnte dass er einfach abwartet bis ich 1.
Dezember mich bei ihm anmelde: die Sache zu erledigen. - Jedenfalls bekomme
ich belgisches bar - An Ihre Adresse oder Multhaupts? Weiter haben Sie selbst zu urteilen ob Sie trotzdem mein Bruder so unverzeihlich
handelt (den Grund dazu, seine Arbeit welche weitere Faulheit motiviert, brauchen
Sie nicht zu wissen) die Bilder abschicken. Wenn Sie sie nicht hierher abschicken
wird es für mich, später - nicht mehr Soldat - schwerer sein sie über die Grenze zu
bekommen. Nur dass[das] kann ich sagen: dass diese Tatsache an Faulheit
zuzuschreiben ist und ich für die Abrechnung in belgischem bar am 2. Dezember
einstehe.
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Für Ihre vielen Bemühungen bei Z. herzlichst Dank. Darüber schreibe ich später
wenn das andere erledigt.
Die Firnis-Mamzell ist köstlich. Ich beneide Ihre Freude. Sie sollen nicht deshalb
gegen Firnis sein, sondern es trifft gut zusammen. Herzliche Grüsse für Sie und
Adda, stets in Freundschaft
Ihr Paul v. Ostaijen
De verontwaardiging van Seuphor-Berckelaers over de ‘beledigende brief’, die hij
in het begin van 1922 van Van Ostaijen ontvangen had, vormde aan het eind van
10
dit jaar niet langer een beletsel om hem tot medewerking uit te nodigen aan de
nieuwe, gemoderniseerde serie van Het Overzicht. Uit Van Ostaijens antwoord
blijkt dat ook hij de affaire-Voetbalmatch als afgedaan beschouwde na de
publikatie van de Terechtwijzing in het septembernummer, al had hij voorlopig
nog steeds ‘geen lust tot publiceren’.
Ondanks het feit dat Van Ostaijen later wel aan Het Overzicht ging meewerken,
is het nooit tot vriendschap of zelfs een goede verstandhouding tussen hem en
11
Seuphor gekomen. In de herinneringen van deze laatste rijst weer het beeld
van de ‘ongenaakbare’ Van Ostaijen op: ‘Ik heb nooit vriendschappelijke
betrekkingen gehad met Paul van Ostayen. Hij misprees ten zeerste al wat ik
deed en intrigeerde koud-wetenschappelijk tegen mij bij Jozef Peeters, en tegen
Jozef Peeters bij mij. [...] Ik publiceerde wat hij zich gewaardigde in te zenden,
maar in zijn betrekkingen van mens tot mens bleef hij koud als ijs.
Hij was een magere jongen van middelmatige gestalte, met een zwarte, scherpe
blik in een rond gelaat. Hij sprak weinig, met mij althans. Ik voelde dat hij zich in
zichzelf terugtrok en zich niet wilde bloot geven. Wellicht misprees hij mijn
aktiviteit, mijn entoesiasme. Zijn aktiviteit scheen zich te beperken tot
rondslenteren langs de De Keyzerlei en tot het dagelijks dominospel, te 17 uur,
met drie andere heel wat bejaarder heren dan hij, in de verste hoek van de
Hulstkamp.’

Seuphors herinnering in
de BRT-uitzending van 12
november 1965, Ten huize
van Michel Seuphor: ‘Later
heeft Van Ostaijen dan
wel gevraagd om mee te
werken aan Het Overzicht’
is blijkens Van Ostaijens
antwoordbrief niet geheel
juist. In 1922 heeft hij dit
niet gevraagd, doch werd
hiertoe door Seuphor
uitgenodigd. Een jaar later
is het initiatief mogelijk van
Van Ostaijen zelf
uitgegaan.
11
In 30 jaar geleden
overleed Paul van
Ostaijen, Radio- en
Televisieweek, 16 maart
1958

[27-10-22.]
Waarde Berckelaers,
Het spijt mij uwe vriendelike uitnodiging niet te kunnen aannemen. Dit enkel omdat
ik, voorlopig tenminste, geen lust tot publiceren heb.
‘Zwijgen is goud waard’ is dit niet de geniaalste vondst van de geest? - Mijn
weigering impliceert dus niet een ontkennende verhouding tot ‘het Overzicht’ in 't
bizonder. En ik dank u wel voor uwe uitnodiging, -
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dewelke ik, door verandering van adres, - eerst heden ontving.
Hoogachtend
P. van Ostaijen
In de volgende brief aan Campendonk - die inmiddels een kaart en een brief had
gestuurd, welke verloren zijn gegaan - wordt de kwestie der schilderijen verder
geregeld.
Het artikel in het tijdschrift Sélection, waar Campendonk belangstelling voor
koesterde, was Les bases culturelles de l'art contemporain allemand door Paul
Westheim, dat toen nog niet verschenen was, maar opgenomen werd in het
12
Sélectionnummer van 15 december 1922 . Hoewel Westheim in dit overzicht Die
Brücke en Der blaue Reiter als de twee belangrijkste Duitse groeperingen noemt, 12Sélection, jg. 2, nr. 9-10,
komt de naam van Campendonk in zijn stuk niet voor. Onder de achter Westheims Antwerpen, 15 december
1922, blz. 225-228.
bijdrage opgenomen reprodukties van werk van twintig Duitse beeldende
kunstenaars echter, zijn allen met één afbeelding vertegenwoordigd op August
Macke en Heinrich Campendonk na, van wie twee schilderijen werden afgebeeld.
Van Campendonk waren dit Paysage exotique en Le pêcheur.
Van de door Van Ostaijen genoemde kunsthandels, was het ‘atelier Sélection’,
aan de Rue des Colonies, in de zomer van 1922 gesloten, zoals meegedeeld werd
13
in het augustusnummer van het tijdschrift Sélection. De Galerie Giroux, onder
13
directie van de redacteur van L'Art Libre, Paul Colin, was in Brussel gevestigd,
Sélection, jg. 2, nr. 7-8,
Antwerpen, 1 augustus
maar Breckpot te Antwerpen, al geeft hij hiervan een Brussels adres op.
1922, blz. 221.

[6.XI.22]
Mein lieber Freund,
Herzlichen Dank für Ihre Karte und Ihren Brief.
Gestern bekam ich, - wo ich es nicht mehr erhoffte - die 700 frs. - Heute inkassiere
ich den Scheck in Geldern; von der hiess[s]igen Sparkasse aus wird das Geld in
Fr. der Zentral-Sparkasse in Düsseldorf überwiesen, welche es dem Barmer B.V.
überweist: Konto P. Multhaupt. - Also diese Sache klappt.
Nun wurde mir erzählt in Düsseldorf streiken die Transport-Arbeiter. Von der Bahn
aus wird nichts befördert. Es wäre nun sehr dumm wenn ich die Bilder am I. XII nicht
mitnehmen könnte. Später müsste ich dann Ausfuhrbewilligung hohlen und dann
würde die Geschichte teuer werden. - Nun wären zwei Möglichkeiten: 1) Herr
Multhaupt beauftragt jemanden, sollte die Kiste schon zur Bahn sein, diese abzuholen
und sie dort zu spedieren wo nicht gestreikt wird; oder 2) wenn die Kiste nicht
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zu gross ist schickt er jemand mit dieser nach Issum; es kann etwa 300 Mks an
Bahn und 800 Mks an Tageslohn kosten. Dies wäre m.E. die praktisch[s]te Lösung.
Wass[Was] Selection [Sélection, passim] betrifft, ich besitzte[besitze] das Heft
nicht, da ich Selection nicht lese. Sobald ich in Antw. bin werde ich in die Städtische
Bibliothek gehen[um] eine Abschrift des betreffende [n] Aufsatz[es] zu nehmen. In der Angelegenheit: Vertreter für Graphik kenne ich keinen. Der Laden ‘Selection’
besteht nicht mehr. Sonst keine speziel[l] modernen Kunsthandlungen. - Giroux
macht es nicht aus patriotischen Gründen und Breckpott, Rue Royale, Brüssel, von
dem weiss ich nicht in wiefern recht. Hie und da gibt es wohl jemand der diese
Graphik kaufen würde: trotzdem sie sind selten und grade immer solche Menschen
welche mit dem Mammon auf Kriegsfuss stehen. Ich selbst kann mich nicht als
solche[n] Vertreter anbieten, 1. weil ich nur bis Anfang Januar in B. bleibe, 2. weil
ich als Kunsthändler kein[en] Laden habe und auch nicht als solcher Händler bekannt
bin; 3. weil ich die Erfahrung gemacht habe dass die Kaü [äu]fer so tun als ob ich
Gott weiss wass [was] dabei verdiente, und zum Schluss, weil ich mich in B.
überhaupt nicht mehr betätigen will.
Ich komme bestimmt Anfangs Januar nach Deutschland, nicht vorübergehend,
sondern dauernd. Von dort aus, ich werde mich vorlaü[äu]fig in Berlin niederlassen,
lässt sich das andere dann leichter übersehen. Ich muss erst fort.
Mit herzlichen Grüssen für Sie, Adda, His und Gerda
stets in Freundschaft
Ihr P. van Ostaijen
Weer ontbreekt het antwoord, dat Campendonk op 8 november schreef en waarop
Van Ostaijen met de volgende brief heeft gereageerd.
Het geld dat Campendonk aangeraden had bij Multhaupt in Krefeld te deponeren,
is niet het bedrag dat deze voor de schilderijen had ontvangen, maar Van Ostaijens
eigen provisie van 10 procent.
Hoewel Van Ostaijen ook weer in deze brief herhaalt dat hij op 1 december naar
Antwerpen terug zal keren, vermeldt zijn militaire zakboekje dat hem officieel pas
met ingang van 4 december onbepaald verlof werd verleend en is de daarin
opgenomen verlofpas ook op 4 december 1922 gedateerd.

[Issum, den 15.XI.22.]
Mein lieber Freund,
Herzlichen Dank für Ihren lieben Brief vom 8n. Jetzt, wo Sie mich bez. der
Zusendung der Kiste vor 1. Dez. beruhigt haben, fühle ich mich
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heute ‘zeer in mijn schik’. (Die holländischen Sprachkenntnisse Adda's werden, trotz aller Achtung, - kaum dazu reichen dieses Gefühl der Behaglichkeit dass [das]
‘zeer in mijn schik’ heisst richtig zu übersetzen, - übrigens nur ein Holländer kann
also [so] behaglich sein, dass er sagen darf zeer in zijn schik zu sein). Man könnte
sogar behaupten es wäre eben das genaue Gegenteil von ‘vermoeid’, welches Wort,
nicht wahr Adda! - deutsch ‘müde’ heisst. - Ich bin nun doch auch sehr gespannt
die Kiste zu bekommen, denn dass ich um deren Inhalt neugierig bin ist wohl recht
selbstverständlich. Insofern man die [den] Photos trauen darf, erwarte ich sehr vieles
von dem ‘Akt mit Kröte’. Wass[Was] dem ‘Kuhstall’ angeht so vermute ich bis das
Bild kommt, warten zu müssen.
Für Ihren Rat das Geld bei M. einzulegen Dank. Jedoch müsste ich es jetzt, und
das war auch vernünftig, - zum Ankauf von notwendigen Sache[n] verwenden:
Schuhe u.s.w. - Am 1. Dezember kehre ich nach B. zurück. Ich hoffe dann soviel
Geld zusammen zu kriegen um die erste Zeit, etwa 4 Monate, - in D. leben zu
können, auch wenn ich nicht sofort Beschäftigung finde. Es scheint dass jetzt von
deutscher Seite, um dem Ausverkauf entgegen zu wirken, 125 frs. (55.000 Mk) für
einen Pass verlangt wird. Verdammt, ob ich es denn nicht so mit meinem Pass für
das besetzte Gebiet versuche und mich in Berlin beim Ausw. Amt melde? - Vielleicht
komme ich erst auf einigen [ge] Tagen [ge] nach D. um die Lage zu erforschen.
Jedenfalls bin ich Anfang '23, vorlaü[äu]fig in B. ansässig. Wass [Was] mir [ch] wohl
ein bis [s] chen beängstigt sind die Ausländerpreise, denn dagegen bin ich nicht
aufgewachsen; hört eine Wirtin ‘Belgier’, so denkt sie sofort, Refleksbewegung einer
berliner Wirtin: Edeldevisen, Achtung! - Es muss doch so etwas wie polizeiliche
Zeugnisse für in D. tätige Ausländer geben? - Nun ja, das erfährt man ja alles die
erste Woche des Aufenthaltes.
Für Ihre Bemühungen bei Z. nochmals herzlichst Dank. Wie Sie richtig sagen:
ich muss selbst hingehen: von hier aus lässt sie [sich] dies alles nicht beurteilen. Betrifft Graphik habe ich F[f]olgendes gedacht: Falls Sie jetzt Graphik fertig haben,
schicken Sie mir eine Auswahl. Ich werde versuchen davon welche zu verkaufen.
Vielleicht nimmt mein Bruder sich welche, - ich weiss es nicht, kann's eben
versuchen, - um sich eine Mappe C'Graphik zu bilden. (Er schaffte sich auch die
14
Feininger Mappe des B's an.). Ferner kenne ich noch ein paar Leute welche
Interesse zeigen. Urteilen Sie selbst ob's der Mühe wert ist, für Sie Mühe natürlich, 14= des Bauhauses.
Gedoeld wordt op de
für mich gar nicht.
Und nun auf baldiges Wiedersehen, mit besten Grüssen Ihnen, Adda und dem eerste map die het
Bauhaus uitgaf: Lyonel
Krost, stets in Freundschaft

Feininger, Zwölf
Holzschnitte, Weimar,
Jahreswende 1920/1921.

Ihr P. van Ostaijen

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

486
Campendonk antwoordde met een briefkaart, waaruit blijkt dat hij zijn pogingen om
via relaties een betrekking voor Van Ostaijen in Duitsland te vinden, voortzette.

20.XI.22
Mein lieber Freund!
- Nun hören Sie! - Frau Kowarczik Frankfurt a.M. westliche Fürstenbergerstr. 233
- will - so Ihnen das angenehm ist - mit dem ihr gut bekannten Inhaber der
Buchhandlung und des Antiquariats Tiedemann verhandeln - ob er für Sie eine
Tätigkeit hat. Tiedemann ist liiert mit Flechtheim, der kürzlich im selben Haus eine
Kunsthandlung eröffnete.
- Nun werde ich Frau K. schreiben und ihr Ihre Fähigkeiten, und guten
Eigenschaften schildern - aber ich rate Ihnen, auch etwas über diese Punkte an
Frau K. zu schreiben! - Wollen Sie das tun? Evtl. kann Tiedemann Anstellung
woanders vermitteln, so er selbst niemanden benötigt. - Jedenfalls habe ich allerhand
Hoffnung, u. in Frkf. könnten Sie sich einige Zeit recht wohl fühlen und ist die
Entfernung bis Crefeld auch nicht weit. Wohlan - schreiben Sie! - Ist die Bilderkiste angekommen?
Stets in herzlicher
Freundschaft Ihr Campendonk
Op 1 of 4 december verliet Van Ostaijen met groot verlof de dienst. Op het
getuigschrift, dat in zijn zakboekje is opgenomen en, zoals eronder gedrukt staat,
‘geldt als militair bewijs bij het dingen naar eene betrekking’, kreeg hij bij deze
gelegenheid de door zijn compagniescommandant ondertekende verklaring:
‘Conduite: Très bonne. Manière de servir: Exemplaire.’
De schilderijen van Campendonk had hij intussen in Issum ontvangen. Hij nam
ze, gewikkeld in een blauw tafellaken, op zijn terugreis naar Antwerpen mee en zo
kwamen, volgens Campendonk, voor de eerste keer schilderijen van hem in
buitenlands, en wel Belgisch, bezit.
De laatste brief van Van Ostaijen uit 1922 was eveneens aan Campendonk gericht
en vermeldt de reacties van zijn broer, van Paul Joostens en van zijn moeder op
de beide gekochte schilderijen. Vol enthousiasme over het vooruitzicht als boek- of
kunsthandelaar een zelfstandig bestaan te vinden, kondigt hij aan begin januari
1923 naar Frankfurt te zullen reizen. Vier dagen na het schrijven van deze brief, op
23 december 1922, liet hij de in zijn militair zakboekje voorkomende ‘machtiging om
in den vreemde te reizen’ invullen, waarbij als ‘datum van vertrek’ alvast ‘24-12-22’
werd opgegeven, doch de ‘datum van terugkomst’ oningevuld bleef.

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

487

[Antwerpen, den 19.XII.22]
Mein lieber Freund,
Herzlichen Dank für Ihren lieben für mich aussichtsvollen Brief und ebenso
herzlichen Dank für alle die Bemühungen welche Sie sich gegeben haben mich[r]
zu helfen. Vielen Dank!
Nun zuerst: Die Bilder sind jetzt zu Hause und mein Bruder ist sehr zufrieden.
Wie ich gewa[h]rsagt habe, schwärmt er sehr für das Bild ‘Kuhstall’, - in welchem
Bilde ich mich jetzt auch zurechtfinde, so dass ich die beiden nun restlos bewundere,
- und auch die wenigen Menschen hier die Interesse für Kunst haben sind begeistert.
Nur der Paul Joostens war, wie ich, in erster Linie vor dem Bilde mit den Figuren +
Kröte entzückt. Hauptsache für mich ist dass mein Bruder zufrieden ist und dieses
ist in hohem Masse der Fall. Nicht weniger wertvoll ist es für mich dass meine
Mü[u]tter, welche sich oft gegen die Extravaganz I [i]hrer Söhne, hauptsächlich
der[s] J[j]üngere [n], zu wehren hat, ohne weiteres ihr Gutachten gibt. (Dies nur als
Familie[n]anekdote gemeint.)
15
Herrn Dr. Mayer habe ich in[m] Auftrag meines Br. um Vorschlag gebeten.
15
Und nun Frankfurt! ich habe Frau Kowarczik geschrieben. Vieles konnte ich
Het is niet achterhaald
op
welke Dr. Mayer
nicht mitteilen und ich irrte mich noch insofern dass ich bez.
16
gedoeld
wordt.
Tildemann dass [den] Hauptakzent auf Antiquariatshandlung gelegt habe;
ich ahnte nämlich nicht dass es sich um eine Kunsthandlung handelte, wo neben 16Campendonk had
Tiedemann geschreven.
Nauen, Braque ausgestellt wird. Nur desto besser. Es ist das auch
selbstverständlich, - Sie haben übrigens Herr[n] Tildem. sehr richtig darauf gewiesen,
- dass ich mein Bestens[Bestes] tun werde um in einem kaufmännischen Verhältnis
zum Nauen-Publikum zu bleiben. Es handelt sich um eine Existens [z]frage und
dieses[r] Kompromiss, das Publikum nicht abzuschrecken wenn es durchaus Nauen
haben will, ist Sache einer leichter[en] Anpassung; Hauptsache ist dass ich nicht
ganz umlernen muss.
Und wenn mir dass [das] nun möglich ist darum bin ich Ihnen zu grossen[m] Dank
verpflichtet. So bald ich angestellt bin werde ich jedoch den Mythos Dichter = unfähig
in kaufmännischen Angelegenheiten (identisch mit der Münchener Auffassung Maler
= Schwabing) zu überwinden versuchen.
Denn Sie dürfen nicht vergessen dass so ich bei Tildemann angestellt werde, wass[was] ich hoffe, - dieses ungefähr den Entschluss die Existenzfrage durch
Kunsthandlung[s]laufbahn zu lösen impliziert und dass ich infolgedessen versuchen
muss so bald wie möglich Einfluss und Vertrauen zu gewinnen um z.B. später eine
Filiale zu übernehmen.
Da ich nun bald zu einem abschliessenden Ergebnis kommen möchte, fahre ich
Anfangs Januar, - am 8. oder 9., - nach Frankfurt. Ist das richtig und treffe ich dann
Herrn Tildemann dort? Und zum Schluss:
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nach Erledigung dieser Angelegenheit fahre ich dann endlich nach Seeshaupt.
Schreiben Sie mir aber ob's so richtig.
Zur Bibliothek war ich noch nicht. (zw. Sélection-Aufsatz; ich gehe aber morgen
hin, zu wissen in welcher Nummer der fragliche Aufsatz vorkommt.)
Noch eins: in Frankfurt melde ich mich wohl zuerst bei Fr. Kowarczik? Nun bis
bald, einstweilen für Alle die herzlichsten Grüssen[Grüsse] von
Ihr[em] treuen
Paul van Ostaijen
Zo besloot Van Ostaijen vol hoopgevende plannen het jaar 1922. Dit jaar van zijn
militaire dienst is voor hem - door de vereenzaming ten opzichte van Emmeke, zijn
vrienden en zijn familie, door de teleurstelling over de reactie op zijn werk en door
zijn eigen twijfel aan de waarde daarvan - een crisisperiode geweest, waarin hij, op
de Open brief aan Jos. Leonard na, niets publiceerde en waarschijnlijk ook het
minste geschreven heeft van alle jaren die hij creatief werkzaam was.
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VIII. De antwerpse jaren 1923-1925
1. Nieuwe contacten en activiteiten
Over de reis naar Duitsland, die Van Ostaijen begin januari 1923 heeft ondernomen,
is slechts één gegeven bekend, waaruit blijkt dat hij toen ook naar Berlijn is gegaan.
Onder de bewaard gebleven boeken uit zijn bibliotheek namelijk, komt een zestal
delen voor van de bij Cohn-Cassirer te Berlijn in 1921 en 1922 verschenen reeks
Die Kunst des Ostens. Het vijfde deel hiervan, Die Kunst des alten Persien door
Friedrich Serre, bevat op het achterschutblad in de hand van Van Ostaijen de
aantekening: ‘P.v.O. (Berlin - jan. 23)’.
Volgens Campendonk hebben de besprekingen in Frankfurt geen enkel resultaat
opgeleverd - waar ook zijn spoedige en definitieve terugkeer naar België op wijst en is er van een aansluitend bezoek aan Seeshaupt, zoals Van Ostaijen
oorspronkelijk van plan was, niets meer gekomen. Campendonk vermoedde dat
Van Ostaijen, na de teleurstellende afloop van zijn mondelinge sollicitaties, direct
naar Berlijn is doorgereisd om daar nog een laatste poging tot het vinden van een
betrekking te wagen en tegelijkertijd Emmeke op te zoeken, die hij sinds het begin
1
van zijn diensttijd in Issum niet meer gezien had. Ook Emmeke zelf achtte dit
1
waarschijnlijk, al wist zij het zich niet met zekerheid te herinneren.
Volgens haar verklaring
Eind januari was Van Ostaijen weer terug in Antwerpen. Hij ontving daar een heeft zij hem toen één
brief van de hem alleen nog door diens gedichten bekende Wies Moens, die toen keer vanuit Berlijn in
Issum opgezocht.
met Eugène Lemmens en Fernand van Goethem het maandblad
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Pogen aan het oprichten was, welk tijdschrift inderdaad, zoals hij in zijn brief
aankondigt, in maart begon te verschijnen. De medewerking van de door Moens
vermelde figuren werd echter maar zeer ten dele gerealiseerd. Van elk der genoemde
buitenlandse medewerkers, Paul Méral en A.F. Dietzenschmidt, verscheen slechts
één bijdrage, in de vertaling van Moens, voorts werd van Antoon Jacob maar één
gedicht en van Herman Vos zelfs in het geheel niets in Pogen gepubliceerd.

[Heirbaan, 62, St. Gillis- bij- Dendermonde. 25.1.23.]
Zeer Geachte Heer V. Ostayen,
Prosp. de Troyer, bij wie ik een paar dagen geleden op bezoek was, is zo vriendelik
geweest mij uw adres te bezorgen. Neem mij niet kwalik dat ik daar zo ineens gebruik
van maak om u een verzoek te doen. Herhaaldelik worden mij hier uw verzen ter
lezing gevraagd door mensen aan wie ik uw werk deed kennen. Ik bezit alleen ‘Music
2
Hall’ en ‘Bezette Stad’. ‘Het Signaal’ liet Mej. Michielsen mij lezen na een voordracht
te Leuven, verleden jaar in de winter. Ik kende er alleen een paar gedichten uit. 2Germaine Michielsen
was een declamatrice, die
In de boekhandel is het boek niet meer te krijgen. Ik hoorde wel eens van
moderne Vlaamse poëzie
verkrijgbare eksemplaren tegen zeer hoge prijs. Bedenk dat ik getrouwd ben! Mag ik u vragen of u soms geen eksempl. tegen gewone prijs voor mij beschikbaar voordroeg. Zo had zij,
hebt? U zou er mij, en veel vrienden van mij hier, een zeer groot genoegen mee blijkens een op het
A.M.V.C. bewaard
doen. Indien u dat plezier kan doen, ben ik graag bereid met mijn bundeltjes te
gebleven affiche, reeds op
reciproceren. Ik zou het vroeger gedaan hebben indien ik uw adres had gekend.
vrijdag 25 februari 1921 in
Nu ik het wèl ken, ben ik een beetje verlegen om het te doen, omdat ik niet weet Instituut Belpaire,
of u er iets aan hebt.
Beethovenzaal, De
Ik hoop in ieder geval een antwoordje van u te mogen ontvangen. 1. Maart zal Bomstraat 11 te
het 1e nummer verschijnen van ‘Pogen’, maandschrift der jonge Gedachte.
Antwerpen, werk
voorgedragen van Victor
(Medewerkers o.m. Dr. Jacob, H. Vos, Paul Méral (Frankrijk) vermoedelik:
Dietzenschmidt voor Duitsland; e.a.) Mag ik u in naam der Redaksie ook vragen Brunclair, Marnix Gijsen,
Wies Moens en Paul van
of wij uw naam onder de medewerkers mogen vermelden? - Als u wil kan u mij
Ostaijen, waarbij Marnix
op een dag te Antwerpen rendez-vous geven.
Gijsen een inleidend
Ik zou zeer graag kennis met u maken.
woord sprak.

Hoogachtend
uw dw. Wies Moens
Van Ostaijen ging op Moens' voorstel elkaar te ontmoeten in en zo maakten
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zij begin februari kennis in zijn ouderlijk huis te Antwerpen, waarbij zij volgens de
3
herinnering van Moens inderdaad, zoals deze in zijn gedicht schreef, koffie uit ‘roze
kopjes’ dronken. Moens, die zonder anderen bij Van Ostaijen te gast was, leerde 3Brief van Moens aan
Borgers, d.d. 17 juni 1970.
toen ook diens moeder kennen. Over deze samenkomst schreef Van Ostaijen
4
later : ‘Toen wij ons voor de eerste maal troffen, Moens en ik, die eerste keer toen
4
wij beiden nog de illuzie hadden dat ‘het kon’, dat er voor ons een snijpunt der
Wies Moens en ik, VW
lijnen zou kunnen bestaan, waar wij beiden zouden kunnen verwijlen, toen zegde IV, blz. 359.
Moens mij: ‘ik ben erg blij dat het zo vlot. Ik had gedacht het zou niet gaan. Men
had mij gezegd dat ge erg ongenaakbaar waart.’’ Moens reageerde op hun
ontmoeting met de volgende brief, die - evenals zijn verdere brieven uit 1923 - op
briefpapier van het tijdschrift Pogen geschreven was.

[6.2.23.]
Beste Paul,
God heeft gister iets aan mijn leven toegevoegd. Dat komt van onze kennismaking,
en is heel de avond bij me gebleven als een schoon lied, en zal zo voortduren als
mijn Heer het wil.
Even vóór het slapengaan gister, in deze vluchtige lijnen jou nog bedacht:
Eens moet de vriendschap der mensen bloeien
schoon en gaaf
lijk deze witte ster: heilige hostie op de blauwe ciborie Avond
Dit is mijn wetenschap nu
na deze vriendschap geboren tussen een diepe blik over roze kopjes
en een wuivende groet op het perron vóór de trein gaat.
De ziel van mijn kameraad die morgen tuimelt in
het straatgewoel: Godbezeten clown,
en mijn eigen ziel die als een verre vogel weer ondergaat
in de mist achter het gewei der boten op de stroom Jezus, zoon Gods, bloedige Bruidegom uit oude, gekleurde gebedeboeken,
moeten als twee volle druivebessen tot de laatste drop
worden lediggeperst in U!

Heden gewoon eks. van het Sienjaal weer opgestuurd. Hoop: tot over enkele dagen,
hier of te Antwerpen.

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

492
Met de beste groeten van mijn vrouw
je dw.
Wies Moens
Intussen was Van Ostaijen ook voor het eerst in schriftelijk contact met André de
Ridder gekomen, doordat deze voor zijn boek La littérature flamande contemporaine
(1890-1923) - dat nog in 1923 bij L. Opdebeek en Edouard Champion te Antwerpen
en Parijs verscheen - een getekend portret aan hem gevraagd had. Uit Van Ostaijens
antwoord blijkt dat Stuckenberg behalve het reeds genoemde schilderij Bildnis P.u.E.
van Ostaijen waarschijnlijk ook nog een portret van Van Ostaijen afzonderlijk
geschilderd had. De portrettekening van Arnold Topp, waarvan sprake is, gebruikte
Van Ostaijen later als frontispice in De trust der vaderlandsliefde. In De Ridders
5
uitgave werd als voorlaatste van de acht tussen blz. 176 en 177 opgenomen
portretten een gewone foto van Van Ostaijen afgedrukt. Zoals meermalen gebeurd 5Waarin deze bij zijn
is - vooral aan het begin van een jaar -, vergiste Van Ostaijen zich ook hier een bespreking van de jongste
generatie een stuk van
jaar in de datering, wat uit de eerste zin van de brief duidelijk blijkt.

[10-2-22 ['23] Albertstr. 44.]
Mijnheer,
als gevolg op uw schrijven van 2-2-23 schreef ik naar Duitsland om foto's van
een geschilderd resp. getekend portret van Stuckenberg en Topp. Tans verneem
ik dat het postverkeer tussen D. en België is geschorst. Ik kan dus aan uw verzoek
om een getekend portret niet voldoen. - Kan bijgevoegde foto dienen? - Ik had
ook een reproductie naar het schilderij van Stuckenberg verkozen, zie echter
geen middel het mij aan te schaffen. - Mag ik om terugzenden foto verzoeken,
het is een ter leen gevraagde afdruk. Hoogachtend,
uw dwe P v. Ostijaen
Binnen een week na Moens' spontane ontboezeming over hun eerste
kennismaking, volgde een brief waarin hij een tweede bijeenkomst, ditmaal met
de medeoprichter van Pogen, de advocaat Eugène Lemmens, in het vooruitzicht
stelde. Van Paul Verbruggen, wiens adres Moens aan Van Ostaijen vraagt, werd
6
éénmaal een bijdrage, Vers, in de tweede jaargang van Pogen opgenomen.

anderhalve bladzijde
(hoofdstuk VI, blz.
203-204) aan Van
Ostaijen als dichter wijdt,
dat begint met de zin: ‘Au
premier plan se présente
M. Paul van Ostayen, le
plus productif d'entre eux
et celui qui le premier est
venu à nous avec une
poésiefranchement
moderniste.’ Aan het slot
van het hieraan
voorafgaande hoofdstuk
Le théâtre et la critique
vermeldt hij op blz. 168:
‘André de Ridder, Gustave
Van Hecke et Paul van
Ostayen ont produit
mainte étude sur la
peinture nouvelle.’

6

Jg. 1924, blz. 220.
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Door Van Ostaijen ingestuurde foto voor André de Ridders ‘La littérature flamande
contemporaine (1890-1923)’,Antwerpen, Parijs, 1923.
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Beste Paul,
Ik heb al gevreesd dat mijn laatste brief u ontstemd heeft. Als ik ‘sentim[ent]eel’
ben geweest, vergeef het mij dan. Misschien vraag ik u een dezer dagen om a.s.
Donderdag naar hier te komen. Lemmens zou er dan ook kunnen zijn. Kun je mij
het huidig adres bezorgen van P. Verbruggen? Met dank en hartelike groeten
je dw.
Wies Moens.
Nadat Van Ostaijen direct op deze brief had geantwoord met het tegenvoorstel
elkaar op zondag 18 februari in Antwerpen te ontmoeten, schreef ook Moens per
kerende post terug. Het bezoek aan Moens in St. Gillis bij Dendermonde is op de
voorgestelde datum doorgegaan. Moens ontving Van Ostaijen ten huize van zijn
vader, bij wie hij de eerste tijd van zijn huwelijk inwoonde. Lemmens was echter bij
dit bezoek niet aanwezig.

14.2.23.
Beste Pol,
Je brief ontvangen. Dat is in orde, hoor. Graag zou ik Zondag komen, maar ik
moet 's morgens werken, moet naar Gent. Luister wat wij hier gister samen hebben
beslist. Jij komt Zondag naar Dendermonde. Je vertrekt 13. u 29 uit Antw.-Zuid.
Rond 3 uur ben je te Dendermonde. En precies om 3 uur arriveren ik en Lemmens
7
uit Gent . Mijn vrouwtje zal aan 't station zijn om je op te wachten en samen met je
7
op óns te wachten.
Moens werkte toen bij Dr.
J. Goossenaerts te
Een klein vrouwtje, blond met gele mantel, en groen tulbandje.
Ik en zij en Eugène Lemmens rekenen vast op je komst. Je kan hier dan tot 's St.Amandsberg bij Gent
op het secretariaat van het
avonds blijven. Neem in ieder geval nog geen retourkaartje. Misschien raak je
best weg over Brussel. Wij verwachten je dus en zijn al blij op voorhand, hopend Vlaamsch Volkstooneel.
Eugène Lemmens woonde
dat jij ook voorlief zal nemen met wat wij hebben. Van harte,
toen te Gent.

jouw dw.
Wies Moens
Drie weken later, kort nadat het eerste nummer van Pogen verschenen was zocht
Moens weer contact en herhaalde de uitnodiging om aan zijn tijdschrift mee te
werken. Hij wees hierbij Van Ostaijen op een artikel dat Urbain van de Voorde in
het februarinummer van De Stem had gepubli-
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8

ceerd, Rythme en beeld , waarin het expressionisme aangevallen wordt op grond
8
van het feit dat hierin het ritme, ‘de ziel van het kunstwerk’, zou worden
De Stem, jg. 3,Arnhem,
overwoekerd door het, dikwijls duistere, beeld. Na de terloopse opmerking in dit februari 1923, blz.
112-132.
essay, dat er thans ‘onmiskenbare sporen van Duitsch expressionisme in de
jongere generatie [van Noord- en Zuid-Nederland] aanwezig zijn’, vervolgt Van de
Voorde: ‘Bij velen, als Paul van Ostayen zijn het zelfs meer dan sporen. In zijn
jongste werk is het eenvoudig-weg vernietiging, dada, Duitsch import via ‘Der Sturm’
9
en dergelijke schriften.’
9
In de rubriek Aanteekeningen van ditzelfde Stemnummer gaf de redacteur
De Stem, jg. 3, Arnhem,
10
februari
1923, blz. 119.
Coster ‘een voorloopige toelichting’ onder de titel Onze publicaties over poëzie
10
, waarin hij meedeelt, dat het essay van Van de Voorde een onderdeel vormt
De Stem, jg. 3, Arnhem,
februari 1923, blz.
van een nog verder in De Stem voort te zetten - en ook inderdaad voortgezet debat, dat door een tweetal artikelen in dit blad geopend was: Het nieuwe dichten 172-174.
door Wies Moens in het oktobernummer 1922 en De eeuwige lyriek door Urbain
van de Voorde in het nummer van november 1922. De voorgeschiedenis van deze
11
meest uitgebreide polemiek over moderne poëzie na de eerste wereldoorlog waarin Van Ostaijen het laatste woord zou krijgen - ging zelfs nog een jaar verder 11Voor een overzicht van
terug en had zich buiten De Stem afgespeeld. In juli 1921 had Achilles Mussche deze polemiek, zie: Paul
12
de Wispelaere, Literaire
de eerste bundel van Urbain van de Voorde, De haard der ziel (1921), besproken
steekspelen, De
, welke recensie begint met de zin ‘Dit rauwe lillende boek komt twintig jaar te
Tafelronde, jg. 3, nr. 2,
laat.’ Op 17 juni 1922 - haast een jaar later dus - besprak Dirk Coster dezelfde
Antwerpen, mei 1956, blz.
bundel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant en ‘beweerde o.m., dat kunst, mits 80-85.
tot schoonheid uitgerijpt, nimmer enkel door het onderwerp te laat kon komen of 12Achille Mussche,
verouderen. Dat men zich verder te hoeden heeft voor het dogma der moderniteit, Boeken-recensie, De
en dat er in onzen tijd een betreurenswaardige tendenz gekweekt wordt, alles
haard der ziel, door Urbain
13
van de Voorde, Ter
kunstmatig ‘met God-of-de-vrouw te eindigen’ ’ Hierop volgden nog twee
14
uiteenlopende reacties van Mussche en Moens in Ter Waarheid en een van de Waarheid, jg. 1, nr. 7,
Gent, juli 1921, blz.
katholieke, tot het modernisme bekeerde Karel van den Oever in Vlaamsche
367-369.
15
Arbeid , die ‘in fel verzet [kwam] tegen de uitdrukking ‘alles met God-en-de-vrouw 13De Stem, jg. 3, Arnhem,
te eindigen’, vooral in naam der katholieke dichters, voor wie God ‘een realiteit
februari 1923, blz. 172.
14
is’.’ Op al deze uitlatingen ging Van Ostaijen ruim twee maanden later in, al
Achilles Mussche
verscheen zijn artikel niet, zoals Moens in zijn volgende brief had gehoopt, in
Nabetrachting en Wies
Pogen.
Moens, Vlaamse poëzie

[4.3.23.]
Beste Paul,
Wij horen niets meer van je. Hopen dat je 't goed maakt. De kleine gemeente
hier, te St. Gillis, laat je groeten. In 't kort kom ik waarschijnlik eens af met E.
Lemmens.
Zeg eens, heeft het art. van V. de Voorde in ‘De Stem’ je niet geïnspireerd
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uit een andere
gezichtshoek, Ter
Waarheid, Gent, juni 1922,
blz. 128-129 en juli 1922,
blz. 148-149.
15
Karel van den Oever,
Urbain van de Voorde,
Vlaamsche Arbeid, jg. 12,
Antwerpen, 1922, blz. 321.
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tot een opstel voor ‘Pogen’? Mogen wij, in ieder geval iets verwachten voor no. 2.
Bij vb. over plastiese kunst. Ik hoop dat je wat klaar hebt, en verwacht dat in de loop
van de week.
Met beste groeten, eveneens van mijn vrouw
je Wies Moens
Van Ostaijens antwoord hierop, dat, als al zijn overige brieven aan Moens, verloren
is gegaan, bevatte een scherpe kritiek op de Zeven gedichten van Else
Lasker-Schüler, vertaald door Wies Moens en gepubliceerd in Ter Waarheid van
16
juli 1922 , welke vertaling vermoedelijk Van Ostaijen eerst nu onder ogen was
16
gekomen.
Wies Moens, Else
Lasker-Schüler (inleiding)
Uit de volgende brief van Moens blijkt voorts dat Van Ostaijen een aantal
grotesken voor publikatie in Pogen had afgestaan. Juist deze inzending zal ruim en Zeven gedichten van
Else Lasker-Schüler
een maand later de aanleiding geven tot een breuk, die Moens nu reeds in zijn
(vertaling), Ter Waarheid,
brief voelt aankomen, maar nog tracht te bezweren.

ig. 2, nr. 7, Gent, juli 1922,
blz. 149-152.

[10.3.23.]
Beste Paul,
Waarom zou ik nu boos moeten zijn om je brief? Je was oprecht en slaat mij de
kop in. Dat is in orde. Als je wat van je eigen onrust in mij overbrengt, moet ik veeleer
dankbaar zijn, ik die hier afgesloten zit in mijn kluis. Er is inderdaad een jammerlike
transpositie gebeurd uit de geest van de dichteres in die van de vertaler - die wel
17
eens kinderen mosseltjes zag vangen aan het strand, bij valavond, als de golven
zo mysterieus komen aanbreken tegen de golfbrekers. Dát geruis in het schuim! 17Moens had het woord
Achteraf, als iemand de vertaler zijn wansmaak voor de voeten gooit, herinnert ‘Muschel’ door ‘mossel’ in
hij zich dezelfde fout die hij eens beging bij een proeve tot vertaling uit R. Brooke. plaats van ‘schelp’
vertaald.
Vertaling is geen transpositie. Jij noemt het: een moord. Ik waardeer je
hypergevoeligheid. Alleen dat verwijt van zelfkritieknarkose neem ik niet zo grif aan.
Daar is een zelfkritiek die leidt tot zelf-vernietiging: dáár houd ik niet van. Mijn
zelfkritiek attakeert meer de totaliteit van het gemaakte. Nee, het is niet omdat er
diversiteit van gedachte bestaat over poezie en deze dingen tussen ons, dat er een
breuk moet ontstaan. Menselike kameraadschap reikt daarover heen. Zó zie ik het;
jij ook, niet waar? Veroordeel mij desnoods tot enkele jaren dwangarbeid om
onvrijwillige moord op E.L.S., maar reik mij daarna weer je hand. Je vertellingen
stuurde ik door aan Lemmens.
Met onze beste groeten.
Wies Moens
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Na het mislukken van zijn pogingen aan het begin van dit jaar om een betrekking
bij een kunsthandelaar in Duitsland te vinden, trachtte Van Ostaijen zelf een
bescheiden opgezette kunsthandel te beginnen in zijn ouderlijk huis, met financiële
steun van zijn broer. Eerst richtte hij voor Stans rekening een tweetal kamers van
het huis aan de Albertstraat in, één als ‘Vlaamse kamer’ met antieke voorwerpen
en meubelen en één als ‘Oosterse kamer’ met een Chinees-Japans interieur en
een collectie Japanse prenten. De bedoeling was hier vrienden en relaties te
ontvangen, maar vooral van dat eerste is weinig terecht gekomen, daar hij zijn
vrienden voornamelijk in de Hulstkamp en slechts zelden thuis bleef treffen.
Bovendien werd door hem ook een kleine verzameling moderne kunst aangelegd,
die vooral uit schilderijen en grafisch werk van zijn Duitse en Antwerpse vrienden
bestond.
Daarnaast vatte hij in het voorjaar het ook reeds in 1919-1920 gekoesterde plan
weer op om een groepering van moderne beeldende kunstenaars te vormen, voor
wie hij als organisator van gemeenschappelijke tentoonstellingen en ook als
woordvoerder zou kunnen optreden. Hij zag deze onderneming in de eerste plaats
als een zakelijke aangelegenheid en was daardoor bereid zich niet langer uitsluitend
te beperken tot die kunstenaars achter wier werk hij volledig staan kon, zoals hij
daartoe ook reeds bereid bleek in zijn brieven aan Campendonk ten tijde van zijn
sollicitaties bij Duitse kunsthandelaars. Samen met Oscar Jespers werkte hij zijn
plannen tot oprichting van een groep van twaalf ‘post-impressionistische’ schilders
en beeldhouwers, met zichzelf als enige literator en ‘voorlopig secretaris’, verder
uit, wat ertoe leidde dat de volgende getypte circulaire werd rondgestuurd.

[Antwerpen 15 April 1923 Sekretariaat: Van Noort straat 20 Antwerpen.]
Geachte Heer
Doel van dit schryven is uwe belangstelling te winnen voor het samenstellen ener
groep moderne kunstenaars (schilders en beeldhouwers); deze groep zou daartoe
dienen de leiding te nemen in zake de organisatie van tentoonstellingen van
moderne, - laat ons kortheidshalve zeggen: post-impressi[o]nistiese kunst. Nu kan primair de vraag gesteld worden: Waartoe zulke groep? Wy zouden u niet
lastig vallen, wanneer het ons niet voorkwam dat deze groep prakties beslist van
zeer groot belang is voor de moderne kunstenaars. Ziehier waarom wy dit menen:
1) Het is niet te ontkennen dat het publiek nog geen grote belangstelling voor
moderne kunst toont; 2) dit gemis aan belangstelling is grotendeels daaraan toe te
schryven dat deze moderne kunst weinig, rapsodies, zonder de voldoende
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hardnekkigheid en vaak in zeer ongunstige omstandigheden werd getoond; 3) dit
niet getoond-worden staat wel daarmee in verband dat deze post-impressionistiese
kunst niet beschikt over een organisme als ‘les xx’, [‘]l'Esthétique nouvelle’, hetwelk
organisme gans algemeen door het herhaalde inrichten van tentoonstellingen
vulgariserend werkt; - zo is de toestand tans dat de bestaande kunstgroeperingen
onder leiding staan van oudere kunstenaars en zodanig hermeties is deze leiding
dat zelfs het opnemen van een of twee post-impressionistiese kunstenaars in de
schoot van zulke vereniging niet bij macht is een andere wending aan hare algemene
tendens te geven. Anderzyds is dit te overwegen: het is niet genoeg te werken, het
werk moet ook in gunstige voorwaarden kunnen getoond, m.a.w. het bekend maken
het vertrouwd-worden van het publiek met nieuwe kunstwaarden, hangt natuurlik
niet enkel af van de inhaerente waarde van het kunstwerk, maar wel grotedeels van
de energie met dewelke het herhaaldelik wordt getoond, zó te zeggen wordt
opgedrongen. Mag het later zo zyn dat de inhaerente waarde zich spyts alles
opdringt, het een kunstenaar contemporaine publiek reageert niet zozeer daarop
dan wel op de wyze het talent en de herhaaldelikheid waardoor werken worden
opgedrongen. Kortom het publiek laat ongeveer geheel aan anderen de zorg over
een publieke opinie te vormen. Het publiek oordeelt niet, het aanvaardt, doch het
aanvaardt slechts nadat de praemissen van de herhaaldelikheid van het opdringen
zyn verwezenlikt.
Dit inziende hebben wy besloten het initiative en de voorlopige leiding tot het
vormen van ene groep moderne kunstenaars te nemen; het kwam ons voor, dat dit
de meest praktiese weg tot hare verwezeliking was.
Het eerste punt, dat dient gerealizeerd is dit: wy schryven aan de beeldende
kunstenaars, waarvan hieronder de namen volgen, of zy met de stichting dezer
groep instemmen en zo ja, of zy geneigd zyn, de[het] lidmaatschap te aanvaarden.
Deze kunstenaars zouden dan de groep constitueren en zyn permanente leden. De
groep kan zich niet tot een groter aantal leden uitbreiden (naar onze mening), dit
om te voorkomen dat ‘zoveel hoofden, zoveel meningen’ de organisatie zou kunnen
storen.
Bij de keuze dezer kunstenaars hebben wy daarop gelet diverse kunstrichtingen
gerepresenteerd te zien; ook de wenselikheid de verscheidene centra
gerepresenteerd te zien hebben wy in acht genomen. Op deze wyze zou het feitelik
mogelik zyn, zonder door een te aanzienlik en daardoor weer moeilik tot akkoord
te brengen aantal, toch alle post-impressionisten te groeperen. Die kunstenaars
echter die niet lid zyn, worden gei[ï]nviteerd aan de tentoonstellingen deel te nemen;
zy zouden over dezelfde plaatsruimte beschikken als de kunstenaars-leden.
Voorlopig zou het centrum in Antwerpen liggen, omdat wy aldaar een ruime
tentoonstellingmogelikheid voor ons hebben, - de Stadsfeestzaal. -
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Het organiseren van tentoonstellingen in andere steden is later in gemeenschappelik
overleg te onderzoeken.
Nadat wy van deze kunstenaars de toetreding hebben ontvangen, komt het tweede
punt: het vinden van steunleden, eerst en vooral te Antwerpen, doch ook verder in
andere centra. Daarmede kunnen wy echter slechts dan beginnen wanneer wy
pozitief kunnen aankondigen wat en wie onze vereniging is. Het komt er dan op aan
een steuncomité te vinden dat ongeveer vyftien duizend frank kan garanderen. De
stadsfeestzaal zou ons door het stadsbestuur stellig worden toegezegd, indien de
groep zó tot stand komt als wy het tans voorzien.
Het eerste en gewichtigste punt blyft vooralsnog dat wy met z'n twaalven, over
de zaak akkoord gaan. Wy verzoeken u derhalve deze brief als een persoonlike
uiteenzetting te willen aanschouwen, vatbaar voor wyzigingen. Gaat u in princiep
akkoord dan kon de groep geconstitueerd worden. Een samenkomst ware dan nodig
om zodra als mogelik een tentoonstelling te kunnen inrichten.
Deze brief werd gestuurd aan: Carl Hentze (Antwerpen), Floris Jespers (id), Oscar
Jespers (id.), J. Albert (Brussel), Constant Permeke (Oostende), Henri Puvrez
(Brussel), Ramah (Brussel), Gustaaf De Smet (Bachten[te] Maria Leerne), Prosper
De t[T]royer (Mechelen), Ernest Wynants (Mechelen), Gustaaf Van de Woestyne
(Vlaanderen), en P. Van Ostayen (Antwerpen - voorlopig secretaris).
Wy hopen hieromtrent weldra uwe mening te vernemen en zyn intussen, met de
hartelikste groeten,
Uw dwen,
Jespers Oscar
P. van Ostayen
Van de reacties op deze circulaire is alleen een ongedateerd briefje van De Troyer
bewaard gebleven.
Mijn waarde Van Ostaijen en Jespers.
Hierbij mijn instemming met toetreding en gelukwenschen met het initiatief.
Verwacht vervolg en resultaat van deze eerste stap.
Van Harten Uw
Pr. De Troyer
Omstreeks dezelfde tijd dat Van Ostaijen met Oscar Jespers het plan voor de ‘groep
van XII’ had gelanceerd, informeerde hij bij Moens naar het lot

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

500
van zijn aan Pogen ingestuurde grotesken, waar hij na ruim een maand nog geen
bericht over ontvangen had. Hij bleek toen nog steeds tot medewerking bereid,
gezien ook zijn voorstel om voor dit blad een artikel over André Lhote te schrijven.
Het Sélectionnummer van 15 december 1922, dat Van Ostaijen voor Campendonk
had opgezocht, was voor een groot deel aan Lhote gewijd. Behalve negen
reprodukties van zijn schilderijen bevatte dit nummer een artikel D' Ingres au cubisme,
dat Lhote geschreven had voor de catalogus van de tentoonstelling ‘Cent ans de
peinture française’ in april 1922 te Parijs, voorafgegaan door een opstel André Lhote
18
van André de Ridder. Het is waarschijnlijk dat deze publikaties de aanleiding waren
18
tot zijn voorstel.
Sélection, jg. 2, nr. 9-10,
Even waarschijnlijk is de terugzending van zijn grotesken door de Pogenredactie Antwerpen, 15 december
en de opmerking in de volgende brief van Moens over het te schrijven Lhote-artikel 1922, blz. 258-273.
voor Van Ostaijen een duidelijke aanwijzing geweest niet langer te verwachten ‘dat
het kon’, zodat hij hierna het verdere contact met Pogen - en met Moens - definitief
afbrak.

[18.4.23]
Beste Pol,
Dank om je brief. Ik en mijn vrouwtje zijn ééns te Antwerpen geweest voor een
korte poos. Wij wisten op voorhand dat wij geen tijd overhadden om bij jou te komen,
en wilden je niet waarschuwen. Als wij wèl tijd hebben, dan willen wij liefst wat langer
en gemoedeliker samen zijn.
Het kan gebeuren (het is nog niet zeker) dat ik a.s. Zaterdag te Antwerpen een
lezing kom houden in Club Artes. Karel van den Oever verwacht mij vóór de lezing.
Maar 's Zondagsmorgens heb ik wellicht wel een uurtje. Ik zal je nog schrijven. Wij
hopen dat je naar hier zal komen als 't je lust, en dat je niet boos bent omdat wij zo
zuinig met onze vrije tijd moeten omspringen. Deez' week verhuizen wij. Onze vriend
19
uit Congo is érg neurastheniek aan 't worden. Anders is hier geen nieuws.
19
En nu: ‘Pogen’.
Gedoeld wordt op een
vriend van Moens, J. de
Nee, geen verstoppertje hebben wij willen spelen! De redactie oordeelde je
prozastukjes wel wat ‘futiel’; er ééntje uitpikken bleek ook al lastig. Wij lieten ze Meyer, die na de oorlog
een tijd bij de Union
liever nog wat rusten. Nu je bereid bent over Lhote te schrijven, zend ik je de
novelletjes maar weer door. Stuur mij je artiekel (4 à 5 bladzijden druk, als 't kan) Minière in Congo had
gewerkt, waar hij
nog déze week, altans vóór Zaterdag als 't enig[s]zins gaat. Het verschijnt nog
moeilijkheden had
in het no. dat 1. Mei van de pers komt (III) Eén enkel verzoek: waar je misschien gekregen wegens de
over Parijse toestanden moet praten, of een ‘nu’ beöordelen, zal je er willen op
behandeling van de
letten niets te schrijven wat katholieke oren niet graag vernemen. Het is een
inboorlingen. Van Ostaijen
kleine beperking van je overigens perk-loze vrijheid. Nietwaar, Paul, je begrijpt
had deze Meyer bij zijn
mij wel? (Ik heb het
bezoek aan Moens in St.
Gillis leren kennen.
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misschien een beetje onhandig uitgedrukt).
Ik en Marguerite wij groeten je van harte en wensen je alle goed toe naar ziel en
lichaam
t.t.
Wies Moens
Al was Van Ostaijen begin maart niet ingegaan op het voorstel van Moens om voor
Pogen een repliek op Urbain van de Voordes artikel in De Stem te schrijven, hij
wilde-hier wel degelijk op reageren, maar verkoos dit in hetzelfde tijdschrift te doen
waarin hij aangevallen was. In de loop van maart had hij aan Dirk Coster, als
redacteur van De Stem, gevraagd of deze bereid was een antwoord van hem op
Van de Voorde in diens tijdschrift op te nemen. Nadat Coster zijn voorstel had
afgewezen uit vrees voor herhalingen, schreef Van Ostaijen hem de volgende
antwoordbrief, waarin hij erop wijst dat in De Stem wèl plaatsruimte werd afgestaan
20
21
22
voor de artikelen De eeuwige lyriek , Rytme en beeld en Godsvrede door Van
20
23
De Stem, jg. 2, Arnhem,
de Voorde en Avendlanders door Victor J. Brunclair. Wat hij met zijn opmerking
november
1922, blz.
‘dat A.J. Mussche [...] eveneens z'n beurt kreeg’ bedoelt, is niet duidelijk,
967-979.
24
aangezien Mussche wel in De Stem publiceerde, maar er geen enkele bijdrage 21
De Stem, jg. 3, Arnhem,
aan de discussie over moderne poëzie van hem werd opgenomen in de
februari 1923, blz.
25
jaargangen van 1922 en 1923. Van Moens verscheen na Het nieuwe dichten
112-132.
26
22
ook nog Zelfverweer als onderdeel van deze polemiek, zodat het mogelijk is
De Stem, jg. 3, Arnhem,
dat Van Ostaijen de beide namen verwisseld heeft.
mei 1923, blz. 429-443.
Dit artikel kon Van
Ook protesteert Van Ostaijen tegen het feit dat Coster hem met Brunclair tot
één stroming rekende. Later zou hij over de plaats van Brunclair onder de Vlaamse Ostaijen, toen hij zijn brief
schreef, nog niet onder
jongeren het volgende opmerken: ‘Aan de ene zijde staan Moens, Gijsen,
ogen hebben gehad. Het
Mussche, v.d. Wijngaert, v.d. Oever; aan de andere zijde Burssens en ik.
(Brunclair staat middenin, dit is, om bij het beeld [van twee kammen der lyriek in is waarschijnlijk dat Coster
hem had aangekondigd
Vlaanderen] te blijven, hij zweeft boven de kloof; of zijn koord dat gene kam met dat Van de Voorde nog op
27
deze verbindt sterk genoeg is?)’
Brunclair zou antwoorden
Evenals Moens had Coster in zijn verloren gegane brief om een exemplaar
in het komende
Stemnummer.
van Het sienjaal gevraagd. Van Ostaijen stuurde hem de bundel, evenwel niet
23
zonder hierbij aan te tekenen, dat hij Costers bevoegdheid om over Vlaamse
De Stem, jg. 3, Arnhem,
dichters te oordelen - zoals hij gedaan had in de Nieuwe Rotterdamsche Courant maart 1923, blz. 266-278.
24

Mussche behoorde met
Joris van Severen tot de
oprichters van Ter
Waarheid, waaraan ook
Wies Moens en Eugène
Lemmens, de latere
Pogenredacteuren,
meewerkten.
25
De Stem, jg. 2, Arnhem,
oktober 1922, blz.
868-881.
26
De Stem, jg. 3, Arnhem,
april 1923, blz. 353-357.
27
Armoede, VW IV, blz.
371.
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van 17 juni 1922 - sterk in twijfel moest trekken nu hem bleek dat hij deze bundel
28
niet kende.
Hetzelfde artikel,

[Antwerpen, 23-IV-23]
Hooggeachte Heer, dank voor uw schrijven van begin dezer maand. - Dat u
daarvoor zorg
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Vlaamsche poëzie,waarin
hij De haard der ziel van
Van de Voorde besprak en
dat in Ter Waarheid van
juni 1922 was
overgenomen. Coster
schreef letterlijk: ‘Eerst nu,
vier jaar na dien oorlog,
klinken nieuwe geluiden
op die van toekomstige
krachten verzadigd lijken.
Twee namen zou men
kunnen noemen, die voor
deze beginnende
herleving der Vlaamsche
dichtkunst representatief
schijnen: die van Wies
Moens en Urbain van de
Voorde. Een derden naam
zou men ernaast kunnen
stellen: die van den
hartstochtelijken psalmist
A.J. Mussche...’
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draagt uw tijdschrift niet bloot te stellen aan duldeloze herhalingen, is mij niet enkel
begrijpelik, maar tevens komt het mij voor als het enig mogelik standpunt van een
tijdschrift-leider. Doch voor wat de door u aangehaalde reden betreft om tot de
waarschijnlikheid dezer herhaling te besluiten, moet ik nochtans mijn reserves
maken: met de identificering van de ‘stromingen’ Brunclair-v. O. kan ik mij niet
verenigen. Doch vermits deze identificering u als juist voorkomt, moet zij voor u
aldus wel juist zijn en heb ik er mij eenvoudig bij neer te leggen. Evenwel moet ik u
daarop opmerkzaam maken dat Van de Voorde tot tweemaal toe, - neen met een
antwoord op Brunclair tot driemaal, - zijn standpunt mocht toelichten en dat A.J.
Mussche - dewelke tot vòòr kort met Wies Moens kon worden in éen adem genoemd,
- eveneens z'n beurt kreeg. Wat de mogelikheid ‘Vlaamse arbeid’ betreft, deze is,
meen ik, te gekompliceerd.
Trouwens met uw antwoord is de zaak voor mij afgedaan: ik meende dat er voor
mij een noodzaak, - anderen noemen het wel graag een plicht, - bestond mezelf te
verdedigen in deze dichtkunst-polemiek. Vandaar mijn aanbod. Komt dit niet van
pas, dan is de zaak inderdaad afgedaan.
Ik stuur u een - m'n allerlaatste - exemplaar van het Sienjaal. Van m'n eerste
bundel kan ik geen exemplaar sturen; deze heeft trouwens ook slechts op zeer
schaarse plaatsen belang. - Nu moet ik toch bij deze zending het volgende
aantekenen, op gevaar af dat het pretentieus zal klinken. Namelik dit: u schreef
reeds in een overzicht der vlaamse letterkunde dat de dichters waarop het vooral
aankwam, waren Wies Moens en Van de Voorde. U schreef dit in 1922; het S.
verscheen in 1918. Nu kunnen u[w] lezers, naar mijn mening, van u niet verwachten
dat u een zo bepaald oordeel over de vlaamse poës[z]ie zou hebben gegeven,
wanneer u de stof niet gans zou beheersen. Uw lezers moeten dus in dit geval
kennis a priori vooruitzetten; een dilettantiese mening toch kan men van u niet
accepteren. Nu vermoedde ik wel, - tot dit vermoeden gaven verscheidene redenen
aanleiding, - en later zette zich dit vermoeden dan ook in werkelikheid om, dat u het
Sienjaal niet had gelezen. Wel wist ik [dat] u Bezette Stad kende, - dat u ter recensie
werd gestuurd, - en dat dit boek door u niet kon goedgekeurd, daarin is voor mij,
uw standpunt kennend niets bevreemdend. Onjuist was het alleen van dit boek tot
den inhoud van het voorgaande te concluderen, iets wat u heeft gedaan, alvoor u
de aangehaalde uitspraak over de vlaamse dichtkunst formuleerde. Wat nu? - Stel
u het volgende voor: het Sienjaal heeft wel uw goedkeuring. Nu, dan is het u
onmogelik met vrucht uwe mening te rectificeren; ik zeg met vrucht omdat de ervaring
leert dat een rectificering niet bij machte is een eenmaal gevestigde opinie
resultaatvol te beïnvloeden. U heeft mij uitgeschakeld, zonder kennis van het boek
dat u het meest nabij moest zijn; boek dat overigens de aanstoot gaf tot deze
stroming in de vlaamse
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poëzie van dewelke ik mij tans heb afgekeerd, omdat het mij ‘des Guten (und der
Güte) zuviel’ werd.
Excuseer a.u.b. deze ietwat lange uiteenzetting, enkel daardoor verontschuldigbaar
dat, eng verbonden met het feit te publiceren, de drang is naar erkend-worden. Voor
mij was het noodzakelik daar op te wijzen.
U tevens nog om excuses verzoekend voor het weinig kalligrafiese handschrift,
bied ik u de verzekering mijner hoogachting,
P van Ostaijen
Op de teleurstelling over Costers weigering - ook teleurstellend in verband met zijn
29
‘drang naar erkend-worden’, zoals hij openlijk schreef - volgde in deze maand nog
29
een tweede. De reacties op zijn poging samen met Oscar Jespers een ‘groep
Zie ook de brief aan
Muls van 23 oktober 1927,
van XII’ te organiseren, bleken namelijk zo onbevredigend, dat zij genoodzaakt
blz. 878.
waren hun plannen op te geven. Eén van de rondgestuurde brieven waarin dit
aan de uitgenodigden werd meegedeeld, is bewaard gebleven en was gericht aan
De Troyer. In deze brief, evenals in de daarop volgende, vergiste Van Ostaijen zich
weer een jaar in de datering.

[Antwerpen, 9-5-22 [23]]
Waarde de Troyer,
Het spijt ons u te moeten mededelen dat wij ons plan moeten opgeven: wij
ontvingen inderdaad niet het voldoende aantal antwoorden en onder deze
antwoorden dan nog zulke wier voorwaarden hinderlik en onderling onverzoenbaar.
Met beste groeten, blijven wij
uw dwen.,
P. van Ostaijen
Jespers Oscar
Hoewel Van Ostaijen Costers suggestie om zijn bijdrage aan de ‘dichtkunstpolemiek’
maar in Vlaamsche Arbeid te publiceren, onuitvoerbaar achtte, doordat dit ‘te
gekompliceerd’ was, zou daar spoedig verandering in komen. Omstreeks deze tijd
ontmoette hij Jozef Muls, de hoofdredacteur van Vlaamsche Arbeid, die - als derde
in 1923 - op zoek was naar de bundel Het sienjaal en aan wie Van Ostaijen - al had
hij zijn eigen laatste exemplaar aan Coster afgestaan - het gezochte wist te bezorgen.
Dat Muls hem bij deze gelegenheid uitnodigde de kroniek der Nederlandse
letterkunde voor Vlaamsche Arbeid te verzorgen, zal ongetwijfeld, zoals ook De
30
Roover veronder30

A. de Roover, Paul van
Ostaijen, Ontmoetingen
[nr. 1], z. pl. 1958, blz. 18.
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stelt, samenhangen met de breuk in maart 1923 tussen Muls en Karel van den
Oever, die vanaf de oprichting van Vlaamsche Arbeid tot in februari 1923 regelmatig
en veelvuldig zijn boekbesprekingen en artikelen in dit blad gepubliceerd had.
Van Ostaijen greep deze gelegenheid om te kunnen publiceren aan en is tot zijn
dood regelmatig - zij het soms met enige aarzeling, doordat hij nooit zeggenschap
in het redactiebeleid kreeg - aan dit tijdschrift blijven medewerken. Als eerste bijdrage
stond hij zijn gedicht Barbaarse dans af, dat, met de duidelijke datering 1919, werd
opgenomen in het nummer van juli-augustus 1923. Evenals hij in Ruimte gedaan
had en voor zijn tijdschrift Sienjaal van plan was geweest, wilde hij als criticus met
een principieel artikel in Vlaamsche Arbeid debuteren en stelde Muls daarom voor
te beginnen met een essay, waarin hij zijn visie op het debat over moderne dichtkunst
zou geven, zodat de suggestie van Coster toch nog gerealiseerd werd. Muls
accepteerde dit voorstel en leende hem ter documentatie de Stemnummers van
begin 1923.
Zo ontstond in juni 1923 Van Ostaijens meest uitgebreide artikel over de moderne
dichtkunst - vijf jaar na zijn uitvoerig opstel over de moderne schilderkunst,
Ekspressionisme in Vlaanderen -, waarna het accent in zijn kritisch werk voorgoed
van de beeldende kunst naar de letterkunde verschoven bleef. Eind juni stuurde hij
Muls zijn artikel, met de volgende begeleidende brief, waaruit blijkt dat hij vooral
wilde voorkomen dat Muls voor publikatie zou terugschrikken uit vrees dat Van
Ostaijens standpunt voor dat van de redactie gehouden zou worden. De door hem
voorgestelde voetnoot werd bij de plaatsing van het eerste deel van Modernistiese
dichters in het september-oktobernummer van Vlaamsche Arbeid inderdaad afgedrukt
en luidt: ‘Dit zijn aanteekeningen op den rand eener polemiek die in Maart-Mei 1923
werd gevoerd in het noord-nederlandsch tijdschrift ‘De Stem’. De meeningen die er
in worden vooruitgezet zijn niet deze van V.A. en blijven uitsluitend voor rekening
van den schrijver. V.A.’

[Antw. 27-VI-22 [23]]
Zeer geachte Heer Muls,
Hierbij opstel over het debat: vlaamse lyriek. Tevens, met dank, de Stemnummers
terug.
Indien U meent dat ‘Vlaamse arbeid’ geen standpunt heeft te kiezen in dit debat,
dan blijft dit met een voetnota toch wel toe te lichten?
Hoogachtend,
P van Ostaijen
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Nog voordat zijn medewerking aan Vlaamsche Arbeid begonnen was, had Van
Ostaijen in zijn behoefte aan publiceren ook een drietal andere bladen bereid
gevonden werk van hem op te nemen. In de eerste plaats was dit het tijdschrift Het
Overzicht, in welks redactie Jozef Peeters de plaats van Geert Pijnenburg naast de
31
tot het artistiek modernisme ‘bekeerde’ Seuphor-Berckelaers had ingenomen, toen
met het 13de nummer van november 1922 de ‘tweede reeks’ werd ingezet. Door 31Zie Paul de Wispelaere,
Met kritisch oog,
deze redactiewisseling kreeg het blad een sterk internationaal, modern en
constructivistisch karakter, waardoor het wat instelling betreft voor Van Ostaijen 's-Gravenhage,
Rotterdam, z.j., blz. 23-28.
nog het meest acceptabele werd. Hoewel hij voor het dichtwerk van Seuphor vooral na diens bekering tot het modernisme - geen enkele waardering kon
opbrengen en eigenlijk in beide redacteuren niet veel vertrouwen stelde, stapte hij
over deze bezwaren heen en ging regelmatig aan Het Overzicht meewerken. Zijn
eerste bijdrage, het gedicht Fiziese jazz, verscheen in het 16de nummer van mei-juni
1923. Met uitzondering van het hierop volgende septembernummer, bevatten alle
verdere afleveringen - vier in totaal -, die met steeds grotere tussenpozen tot februari
1925 bleven verschijnen, bijdragen - gedichten en boekbesprekingen - van zijn
hand.
Voor de publikatie van zijn grotesken - waarvan er een aantal door het tijdschrift
Pogen geweigerd was - vond hij een andere oplossing, ditmaal meer in de richting
van de journalistiek. Het zondagsblad van het Antwerpse dagblad De Schelde aanvankelijk liberaal, doch na 1921 sympathiserend met de Frontpartij -, dat
geredigeerd werd door Pol de Mont, bleek namelijk bereid een vijftal verhalen van
hem op te nemen, die tussen 10 juni en 21 oktober 1923 werden afgedrukt. En ook
het weekblad Cinema- en Tooneelwereld, dat sedert 1921 in Antwerpen verscheen,
publiceerde in de rubriek Onze Vertelling drie grotesken van hem in de maanden
juni, juli en augustus 1923. De behoefte om door eigen inkomsten als schrijver meer
financiële zelfstandigheid en zelfs enige erkenning in de familiekring te bereiken,
kan bij deze keuze een rol hebben gespeeld, want noch van Het Overzicht, noch
32
van Vlaamsche Arbeid had hij op dit punt veel te verwachten.
Zo werkte hij, na gedurende bijna twee jaar slechts één opstel - de Open brief 32De kwestie van de
honoraria heeft bij de
aan Jos. Leonard - te hebben gepubliceerd, in de zomer van 1923 plotseling
breuk tussen Muls en Van
weer aan vier bladen tegelijk mee en was de impasse, waarin hij na het
verschijnen van Bezette stad en gedurende zijn diensttijd geraakt was, definitief den Oever een belangrijke
rol gespeeld.
ten einde.

2. De tweede helft van 1923
In juli 1923 keerde Emmeke terug uit Berlijn en trachtten Van Ostaijen en zij de
vroegere verhouding voort te zetten, al bleef Van Ostaijen uit geld-

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

506

Met Oscar Jespers' dochter Hellen, 30 juli 1923.
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gebrek officieel in zijn ouderlijk huis wonen en werd Emmeke op 1 augustus 1923
te Antwerpen uitgeschreven als verhuisd naar de Mertensstraat 61 te Borgerhout.
Hij zocht voor haar een betrekking als mannequin en benaderde hiervoor, via André
de Ridder, diens mededirecteur van het tijdschrift Sélection, P.G. van Hecke. Van
Hecke's vrouw Honorine dreef een hautecouturezaak, eveneens ‘Norine’ genaamd,
in Brussel, waar Emmeke voor korte tijd in dienst kwam. Bij deze gelegenheid trad
Van Ostaijen ook als kunsthandelaar op en verkocht aan Van Hecke schilderijen
van Campendonk uit het bezit van zijn broer. Deze transactie had weer tot gevolg
dat beide Sélection-directeuren Van Ostaijen uitnodigden een geheel nieuwe
bewerking van zijn opstel over Campendonk voor hun blad af te staan, zodat hij
hierdoor nog in ditzelfde jaar aan een vijfde tijdschrift ging meewerken. Voor Van
Ostaijen was deze medewerking een zakelijk compromis, dat hij in januari 1925 met
zijn artikel Notes sur Floris Jespers nog één keer herhalen zou en Campendonk
wist zich te herinneren dat Van Ostaijen het later van zichzelf afkeurde in België dit
artikel in het Frans te hebben gepubliceerd. Ook in zijn persoonlijke verhouding tot
De Ridder en Van Hecke bleef hij zakelijk en gereserveerd. De Ridder schreef later
in een waarderend herdenkingsartikel over hem: ‘Er was bijwijlen iets aanvallends,
iets kribbigs in zijn houding; iets achterdochtigs tegenover zichzelven; iets
hoogmoedigs, afgetrokkens tegenover vreemden, dat de oningewijden kwetste en
ergerde.’ En even verder: ‘Ik heb persoonlijk omgang met hem gehad vooral in zijn
kwaliteit van kunstkenner en kunsthandelaar.’ Tekenend voor de distantie die Van
Ostaijen steeds handhaafde is b.v. ook het feit dat zowel De Ridder als Van Hecke,
1
zoals de eerste later verklaarde , zich altijd zijn blijven afvragen of Van Ostaijen en
1
Emmeke nu eigenlijk getrouwd waren, zonder hier ooit achter te zijn gekomen,
Mondelinge mededeling
op
26 mei 1961.
al had Van Hecke een tijd lang met beiden te maken gehad.
Ondanks zijn grote publicistische activiteit als schrijver, bleef Van Ostaijen
voornamelijk met de hem bevriende beeldende kunstenaars en de kennissenkring
uit de Hulstkamp omgaan en toonde hij ook in zijn relaties tot andere Vlaamse
schrijvers - waaronder er geen was aan wie hij zich verwant voelde - steeds een
zekere terughouding. Uit de volgende brief aan De Troyer blijkt dat hij onder meer
2
met de jongere Mechelse schrijver Albert van Hoogenbemt had kennis gemaakt,
2
3
Geboren 1 maart 1901 te
wiens bijdrage aan het eerste Ruimtenummer hij destijds naast die van Gijsen
Mechelen.
Toen Van
nog ‘het best’ vond en aan wie hij nu boeken had uitgeleend. Maar ook deze
Ostaijen
hem
leerde
ontmoeting leidde niet tot een nauwer contact.
kennen had hij reeds
proza gepubliceerd in
Vlaamsch Leven
(1917-1918), Ruimte
(1920) en Opstanding
(1920) en poëzie in
Opstanding (1920) en Ter
Waarheid (1922).
3
Zie de brief van 23 mei
1920 aan De Bock, blz.
298.
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[3-VIII.23. Albertstr. 44 / Antw.]
Mijn waarde de Troyer,
Daar ik 't adres van van Hoogenbemt niet bezit, schrijf ik u, met vriendelik verzoek
aan V.H te willen mede delen dat ik hem dankbaar zou zijn wanneer hij mij de boeken
die ik hem ter leen gaf terug wou bezorgen.
Voor de rest: wanneer komt ge nog eens naar Antwerpen? hartelikste groeten
en dank
uw Paul v. Ostaijen
Na het verschijnen van zijn eerste bijdrage aan Vlaamsche Arbeid, schreef hij Muls
een briefje, waar duidelijk de ongerustheid over de redactionele beslissing omtrent
zijn opstel Modernistiese dichters uit spreekt.

[6-VIII.23.]
Zeer geachte Heer Muls,
Mag ik u beleefd om een bewijs exemplaar van nr. 7-8 van ‘Vl. A.’ verzoeken. Ik
ontving er geen en mag - hoop ik - wel daarop rekenen. Een ietsje nieuws over
hetgeen U met mijn repliek-opstel ‘lyriek’ denkt te doen, zou mij aangenaam zijn.
Met oprechte groeten en hoogachting
Uw dwe,
P van Ostaijen
Haast anderhalve maand later zond Van Ostaijen met de volgende brief zijn artikel
over Campendonk, dat ten opzichte van zijn eerste publikatie in Valori Plastici sterk
was uitgebreid, naar André de Ridder. Na het dubbelnummer 9-10 van de tweede
jaargang, gedateerd, ‘15 décembre 1922’, was Sélection niet meer verschenen.
Oktober 1923 kwam het eerste nummer van de derde jaargang, in een ander uiterlijk
en aangekondigd als ‘nouvelle série’, van de pers. Van Ostaijens artikel werd echter
niet, zoals hij verwacht had, in dit eerste, maar pas in het derde nummer van
december 1923 opgenomen.
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[Anvers, le 19-9-23 Rue Albert, 44]
Monsieur et chèr Confrère,
Veuillez trouver ci-joint l'article sur Campendonk ainsi que les photos qui illustreront
cet article.
M. Van Hecke s'est déclaré d'accord à publier huit reproductions. Il fournirait les
photos des tableaux appartenants à sa collection.
r

L'article paraîtra-t-il encore dans le 1 numéro de la nouvelle série?
Avec l'expression de mes meilleurs sentiments confraternels
je suis votre dévoué
P van Ostaijen
Eerst in het najaar kreeg Van Ostaijen de proeven toegestuurd van zijn bijdrage
aan het debat over moderne dichtkunst, die hij voor Vlaamsche Arbeid geschreven
had en dat nog alleen van het eerste deel, waarin hij vooral het verschil tussen het
inzicht en de werkwijze van Moens en Mussche en die van hemzelf bespreekt. Wat
er met de meer dan tweemaal zo grote rest van het opstel zou gebeuren, werd hem
niet meegedeeld, zodat hij nu weer vreesde dat juist het belangrijkste stuk tegen
de opvattingen van Van de Voorde zou komen te vervallen. Muls bleek echter alleen
maar de kopij over twee nummers te willen verdelen: in het
september-oktobernummer nam hij het eerste deel op na een artikel van Brunclair,
Weg met de regenschermen! Voor Urb. van de Voorde als antwoord op zijn
‘Stem’-artikel en in het november-decembernummer volgde het slot van Van
Ostaijens essay.
Het onder zijn brief opgegeven Erratum had betrekking op een regelomzetting
aan het einde van Barbaarse dans en werd eveneens in het
september-oktobernummer opgenomen.

[12-10-23]
Geachte Heer Muls,
Hierbij de proeven terug. Graag ontving ik, wanneer het gaat, een revisie van de
proeven; er staan inderdaad enkele storende fouten in de tekst, zodat ik nog wel
eens, na de korrektuur, 't zou willen overzien.
Wat gebeurt met de replieken op v.d. Voorde? - In elk geval, ik had graag het
opstel, later, in extenso terug. Natuurlik betreur ik het zeer dat de verschillende
replieken niet als onderdelen van éen opstel worden gegeven, zoals ik het
geschreven heb. Nochtans is het, voor mij van belang dat ook mijn repliek op v.d.
Voorde verschijne, zoniet zou ik door het publiceren van het eerste stuk
‘modernistiese dichters’ de mening

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

510
wekken dat ik slechts op de verklaringen van Moens iets zou hebben op te merken.
Met achting en hartelike groeten
uw dwe
P van Ostaijen
N.B.: bijgevoegd een erratum (zinstorende fout in ‘barbaarse dans’.) 2) In geval het
tweede gedeelte van mijn aantekeningen niet zou verschijnen, dan ware het wenselik
bij uw voetnota de verklaring te voegen dat het gedrukte slechts de kortste helft is
van een opstel.
Kort nadat Van Ostaijens Gedicht (Duizend duizelkussen tuimelen...) in het
oktobernummer van Het Overzicht was verschenen, zond hij voor het volgende
nummer, dat eerst in januari 1924 uitkwam, weer een gedicht in, Avond strand orgel.
Onder Gedicht stond als auteursnaam ‘Paul Van Ostayen’ afgedrukt. Naar de
aanwijzing in het postscriptum van de volgende brief werd dit onder Avond strand
orgel gewijzigd in ‘Paul van Ostayen’, waarbij de ‘belgische’ hoofdletter verdween,
maar de ‘y’ - waar hij in zijn brief ook niet over geschreven had - bleef gehandhaafd.
Op zijn voorstel om boeken voor Het Overzicht te recenseren, is de redactie
ingegaan, zodat in het nummer van januari 1924 eveneens zijn eerste
boekbespreking in dit tijdschrift werd opgenomen. Vertalingen van de hand van Van
Ostaijen zijn echter nooit in Het Overzicht verschenen.

[25-10-23.]
Waarde Berckelaers,
Hierbij zend ik u voor het volgende nr. van H.O. een gedicht. Krijg ik de proeven?
Ik herhaal hiermee m'n reeds aan Peeters gemaakte aanbod: dat ik bereid ben
af en toe een stuk van een frans of duits medewerker te vertalen alsook af en toe
een boek te recenseren, natuurlik wanneer er pro of contra iets over het boek te
zeggen is.
Beste groeten
Uw dwe P van Ostaijen
P.S.: van Ostaijen (van wordt in 't nederlands klein geschreven in 't frans en 't belgies
groot)
Toen Emmeke, na ongeveer een maand bij Norine van Hecke te hebben ge-
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werkt, daar was weggegaan omdat het haar niet beviel, kon zij geen geschikte
betrekking meer vinden. Evenmin bood het samenleven met Van Ostaijen veel
vooruitzichten, mede doordat hij er, ondanks zijn pogingen in die richting, niet in
kon slagen zich financieel onafhankelijk te maken. Tijdens haar verblijf in België
bleef Emmeke in schriftelijk contact met de fysicus in Berlijn waarmee ze bevriend
was en die ze ook van haar steeds moeilijker wordende situatie op de hoogte had
gehouden. Eind oktober reageerde deze hierop met een brief, waarin hij haar
voorstelde naar Berlijn terug te komen en met hem te trouwen. In overleg en met
instemming van Van Ostaijen ging zij hierop in en stuurde een telegram naar Berlijn
met de mededeling ‘ik kom’. Op 1 november bracht Van Ostaijen Emmeke naar de
trein. Reeds op 8 december 1923 trad zij met Peter Pringsheim in het huwelijk en
tot 1933 bleef zij met haar man in Berlijn wonen.
Eén dag voor dit afscheid, op 31 oktober, verloor Van Ostaijen bovendien zijn
moeder. 's Middags om vijf uur was zij na een kort ziekbed op zeventigjarige leeftijd
4
overleden. De doodsoorzaak staat niet vast, want Van Ostaijens neef meent dat
4
5
H. Goris te Antwerpen.
zij aan pleuritis is gestorven, maar volgens zijn nicht werd zij door een beroerte
5
getroffen. Bij de aangifte van haar overlijden door de beide zoons op 2 november,
A.M. Dinsart-Senden te
gaf Van Ostaijen als beroep ‘dagbladschrijver’ op. Zijn broer Constant - die door Brussel.
zijn huwelijk op 25 augustus 1923 met Maria Catharina Louisa Kunnen toen al geen
deel meer van het gezin uitmaakte - werd in de akte als ‘klerk’ vermeld.
Over de reactie van Van Ostaijen op de dood van zijn moeder zijn geen gegevens
6
bekend. Wèl weten de familieleden zich te herinneren dat door haar heengaan de
sfeer en gewoonten in het ouderlijk huis volkomen veranderden. Alle regelmaat 6H. Goris en A.M.
verdween en het werd ‘een soort republiek’: niemand zei meer waar hij heenging Dinsart-Senden.
of vandaan kwam en vader en zoon, maar ook de toevallig aanwezige verdere
familieleden, zorgden grotendeels voor zichzelf. Van Ostaijen at weinig meer thuis
met uitzondering van de zondagen, waarop iedereen om twee uur keurig aan tafel
diende te verschijnen, een gewoonte waar de vader steeds aan vast is blijven
houden. Ook was elk toezicht verdwenen en liet men elkaar geheel vrij. Vader Van
Ostaijen ging na de dood van zijn streng katholieke vrouw nog slechts uiterst zelden
naar de kerk en Van Ostaijen, voor wie zijn moeder menig keer het licht had
afgesloten, zat nu dikwijls tot diep in de nacht op zijn kamer te werken of te lezen
als hij niet bij vrienden en kennissen was om te praten of te kaarten. Van de twee
bewaard gebleven brieven met rouwbeklag was de eerste, afkomstig van Marnix
Gijsen, niet speciaal als condoléancebrief geschreven. Zoals ook reeds uit zijn artikel
7
Litteratuur in het bezet gebied van 1920 was op te maken, had Gijsen een grote
bewondering voor het werk van Van Ostaijen en wel, als velen van de Vlaamse 7Marnix Gijsen, Litteratuur
jongeren, in de eerste plaats voor de bundel Het sienjaal. Aan deze bewondering in het bezet gebied, De
ontwikkelingsgang der
wilde hij bij het verschijnen
jongste letteren,
Vlaamsche Arbeid, jg. 10,
Leuven enz., 1920, blz.
277-287.
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van een eigen bundel uiting geven. De bedoelde uitgave is echter niet doorgegaan
en pas in 1925 verscheen - zonder opdracht aan Van Ostaijen - de daarvoor in de
plaats gekomen bundel Het huis.

[Antwerpen, den 5-XI-1923 Dambruggestraat no 84.]
Geachte Heer,
‘De Sikkel’ zal in volgend jaar mijne verzen (Lof-litanie van St. Franciscus + andere
gedichten) uitgeven. Ik schrijf U dit om U te vragen of U de opdracht van dit boek
wilt aanvaarden. Grootendeels verscheen het in Vlaamsche Arbeid, Ruimte, Roeping
en Poogen. Ik ben aan het Sienjaal heel veel geestelijke vreugd schuldig en daarom
is het me slechts een magere dankbetuiging. Toch zou het mij veel genoegen doen,
mocht ge toestemmen.
Ik neem deze gelegenheid ook te baat om U m'n deelneming in Uw rouw te
betuigen.
Met hartelijke groeten
Uw dw J.A. Goris
(M. Gijsen).
Wèl geheel als blijk van medeleven ‘boven alle grenzen’ bedoeld, was de brief van
Wies Moens, wiens werk en opvattingen zojuist in Vlaamsche Arbeid door Van
Ostaijen waren aangevallen.

[7.XI.23. Heirb. 127 St. Gillis / Dendermonde.[
Beste Paul van Ostaijen,
Met ontzetting vernam ik het nieuws van je moeders dood. Ik heb haar ééns
gezien, en ken haar verder uit je verzen: genoeg, ver[voor]waar, om haar lief te
hebben. Ik begrijp tans zó goed je leed, omdat ik hetzelfde heb gedragen, op een
ogenblik dat alles in mijn jong leven zo duister was. Ik en mijn vrouw wij nemen innig
deel in je rouw, wensen je veel kristelike sterkte en zullen voor de lieve dode een
vurig gebed bidden.
Geloof mij steeds, boven alle grenzen, je zéér toegenegen
Wies Moens
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Van Ostaijen reageerde op deze condoléancebrief met onderstaande, ongedateerde
correspondentiekaart, die - als al zijn brieven tot november van het daarop volgend
jaar op één, nader aan te geven, uitzondering na - van een brede rouwrand voorzien
is:
Beste Wies,
diep geroerd druk ik in naam mijner familie en in mijn naam mijn diepe
dankbaarheid uit voor uwe deelneming in onze rouw. Ik bid u bij uw vrouw de tolk
dezer gevoelens te zijn.
Ik blijf steeds, Wies,
uw getrouwe
Paul v. Ostaijen
Ook na het vertrek van Emmeke zette Van Ostaijen zijn particuliere kunsthandel
voort. Hij had inmiddels weer enige schilderijen van Campendonk laten overkomen
en nodigde met onderstaande brief Marlier - die redactiesecretaris van Sélection
was geworden - uit, deze bij hem thuis te komen bezichtigen.

[21-XI-23. 44, rue Albert]
Cher Marlier,
Les Campendonk étant rentrés de chez l'encadreur, cela vous conviendrait-il, vous et votre femme - de les venir voir samedi soir? Sans avis contraire de votre
part, je vous attends.
Mes meilleures salutations à vous et votre femme
Votre dvé,
P van Ostaijen
Voor het november-decembernummer van Vlaamsche Arbeid, waarin het tweede
deel van zijn opstel Modernistiese dichters werd opgenomen, zond Van Ostaijen
op het laatste moment ook nog het Gedichtje van Sint Niklaas in.

[5-12-23.]
Zeer geachte Heer Muls,
Hierbij zend ik u voor ‘Vlaamsche Arbeid’ een gedicht.
Tevens neem ik deze gelegenheid te baat om u, om uw roerende blijk van
deelneming in het verlies dat mijn familie en mij trof, u mijn persoonlike
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dankbaarheid uit te drukken.
Met hartelike groeten
Uw dwe., P van Ostaijen
Op dezelfde dag verstuurde hij een brief aan André de Ridder, wiens boek La
littérature flamande contemporaine intussen verschenen was. Ook hem nodigde hij
uit zijn verzameling te komen bezichtigen. Deze collectie bestond niet alleen uit
schilderijen, houtsneden, tekeningen e.d., maar bevatte ook boeken, die hij op
veilingen inkocht, zodat hij naast zijn kunsthandel ook een bescheiden antiquariaat
in zijn huis bleek te hebben ingericht. Een tweetal boeken uit het bewaard gebleven
deel van zijn bibliotheek is volgens daarin geschreven aantekeningen afkomstig
van een veiling die in december 1923 bij De Tavernier in Brussel gehouden was.
Ook in het jaar 1924 bleef hij op verschillende veilingen - o.a. van De Tavernier en
van De Winter te Brussel en van Moorthamers in Antwerpen - boeken inkopen. Een
van zijn vaste klanten, die voornamelijk boeken, maar bovendien oude, dikwijls uit
boeken gescheurde gravures van hem betrok, was de Antwerpse verzamelaar R.
Holvoet, aan wie Van Ostaijen tevens eigen handschriften, nl. die van het
Huldegedicht aan Singer en van de eerste reeks Diergaarde voor kinderen van nu,
8
verkocht heeft .
8

Mondelinge
mededelingen van
Holvoet.

[Antw. 5-XII-23 Albertstr. 44]
Hooggeachte Heer,
Mag ik u verzoeken mij een exemplaar van uw boek ‘La litte[é]rature flam.
contemporaine’ als bewijsnummer voor de door mij afgestane foto, toe te sturen?
Mocht dit verzoek echter overdreven zijn, dan bid ik u daaraan geen gevolg te geven.
Tevens neem ik deze gelegenheid te baat om u te verzekeren dat het mij zeer
aangenaam zou zijn wanneer ik u de kleine kollektie in ons bezit zou mogen tonen.
Met hoogachting
uw dwe Paul v. Ostaijen
De laatste brief uit 1923 was eveneens aan André de Ridder gericht, die als vierde
in dit jaar belangstelling voor de onvindbaar geworden bundel Het sienjaal toonde.
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[20-XII.23]
Geachte Heer,
Dank voor uw brief. Ik bezit geen ex. van ‘het Sienj’ meer, tenzij deze die ik voor
mezelf moet houden. Ik zou u alleen ‘Bezette St.’ in ruil kunnen aanbieden; ik
vermoed echter dat u dit boek reeds bezit. Intussen heb ik me de ‘litt. flam. contemp.’
aangeschaft.
Voor u als voor mij zou het dus slechts om de ruil van een tweede ex. kunnen
gaan.
Dit aanvaarden van uw ruil-aanbod neemt echter niet weg dat ik er principiëel bij
blijf - en daarop kwam het aan - dat uw uitgever mij een bewijs exemplaar in ruil
van de photo had kunnen sturen. Uw uitgever staat waarschijnlik op het standpunt
dat hij reklame voor mij maakt en dat er dus van een bewijsexemplaar geen spraak
kan zijn. Mij goed, nu ik ten minste gelegenheid had mij met deze opvatting niet
akkoord te verklaren.
Met hoogachting steeds uw dwe
P van Ostaijen
Op 28 januari 1924 werd Van Ostaijen voor de laatste maal als dienstplichtig soldaat
onder de wapenen geroepen om in het bezette Duitse gebied ‘een kampperiode te
vervullen’ van vier weken. Twee dagen nadat hij acht en twintig jaar was geworden,
op 24 februari 1924, verliet hij voorgoed de militaire dienst.

3. Het werk uit 1923
In 1923 verschenen van Van Ostaijen, nadat hij voor het laatst in het Ruimtenummer
van juni-juli 1921 poëzie had gepubliceerd, slechts vier gedichten. Het eerste, Fiziese
jazz, werd in het mei-juninummer van Het Overzicht opgenomen en was tevens zijn
werkelijk debuut in dit tijdschrift. Het gedicht, dat, wat zijn opgeroepen sfeer en
beelden betreft, verwantschappen vertoont met Maskers, Gnomedans en gedeelten
uit de Marsj van de hete zomer uit 1918 en 1919 en, wat de titel betreft, een
tegenhanger is van Metafiziese jazz, dateert waarschijnlijk uit de Berlijnse tijd vòòr
Bezette stad. Dit is eveneens het geval met zijn eerste bijdrage aan Vlaamsche
Arbeid, die in het juli-augustusnummer werd geplaatst, nl. Barbaarse dans uit 1919.
1
Of hij zijn latere stelregel, ‘een gedicht moet ten minste één jaar kelder hebben’
1
ook reeds toepaste bij de publikatie van Gedicht (Duizend duizelkussen
VW IV, blz. 377.
tuimelen...) in het oktobernummer van Het Overzicht en Gedichtje van Sint Niklaas
in het
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november-decembernummer van Vlaamsche Arbeid, is niet bekend. In Gedicht treft
weer de opbouw uit asyndetisch verbonden kernwoorden en zeer geprononceerde
klinker- en medeklinkerharmonieën. Van de verschillende typografische
uitdrukkingsmiddelen die in Bezette stad voorkwamen, wordt echter alleen nog
gebruik gemaakt van spaties tussen bepaalde woorden of woordgroepen en aan
het begin van versregels, die hierdoor meer of minder ver inspringen. Deze
functionele toepassing van de spatie bleef ook in vele van zijn volgende gedichten
een rol spelen. Peeters wist zich te herinneren dat hij hiermee de lengte der pauzes
wilde aanduiden en bij het afdrukken van zijn gedichten in Het Overzicht (en ook
later in Der Sturm en De Driehoek) zeer veel belang hechtte aan het correct
overnemen van de door hem aangegeven hoeveelheid wit tussen of vòòr de woorden.
Het is echter duidelijk dat hij hiermee behalve de duur ook de spanning der
‘intervallen’ wilde aangeven, waarover hij in zijn Open brief aan Jos. Leonard had
geschreven: ‘juist de intervallen zijn het gewichtigste element’. Door de spatie in de
tweede regel van Gedicht, ‘omarmen sluit knelgespand’, wordt niet alleen de ook
wel door een komma aangegeven pauze zichtbaar gemaakt, maar tevens ruimte
gelaten voor de associatieve overgang van beslotenheid (‘omarmen sluit’) naar
ingeslotenheid (‘knelgespand’) en ten slotte wordt zelfs het woord ‘sluit’ nog visueel
gesteund door het daarop volgend afsluitend wit.
De ‘ontindividualisering’ tijdens het scheppingsproces krijgt in Gedicht een nieuw
accent, een nadere uitwerking, die ook in zijn essayistisch werk uit 1923 door hem
ter sprake wordt gebracht. Deze precisering komt voornamelijk hierop neer, dat de
spanning tussen het ik en de buitenwereld, de ‘fantastiese spanning van mij tot de
2
fenomenen’ , het scherpst in een gedicht verwoord wordt als dit ik, het subject, op
één lijn met de objecten van de buitenwereld komt te staan, dus voor de dichter 2VW IV, blz. 118.
tot een object onder de objecten wordt. En voor het erotische Gedicht geldt in
3
hoge mate wat hij in zijn opstel Modernistiese dichters aldus formuleert : ‘Alles is
3
mij fenomeen en enkel als fenomeen gegeven: de objekten van de zogezeide
VW IV, blz. 119-120.
buitenwereld niet meer dan ervaringen met een psychies-subjektief karakter. Een
sensualistiese waarneming wordt mij slechts motief tot een gedicht wanneer ik tot
haar deze distans heb verkregen die ligt in het kritiese weten dat deze waarneming
mij precies zo als een pennedoos verschijnsel is.’ In het Gedichtje van Sint Niklaas
is eveneens een nieuw element aanwezig dat ook later in zijn poëzie een rol bleef
spelen, nl. het aanleunen tegen het kinderlied en het schrijven vanuit
‘kinderperspectief’. Opvallend is dat hierbij van asyndetisch zinsverband geen sprake
meer is en - weliswaar niet schematisch - weer gebruik wordt gemaakt van vol en
assonerend eindrijm.
Het ongedateerde en eerst na zijn dood gepubliceerde gedicht Het liedje van
twee Sinten sluit qua onderwerp enigszins bij het vorige aan en stamt blijkens
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het handschrift waarschijnlijk ook uit dezelfde tijd. De eveneens in Modernistiese
4
dichters genoemde drijfveer der poëzie, nl. ‘het verlangen de dingen voor de eerste
maal te zien’, spreekt ook uit de regel ‘plotse scherpte van nieuwe ogen over de 4VW IV, blz. 114.
schijn der dingen’, die in dit gedicht als kernregel fungeert. Hierin overheerst ten
slotte nog een derde kenmerk van een aantal zijner latere gedichten - al was het
ook in eerdere, b.v. Nachtelike optocht, reeds aanwezig - nl. de ‘zuiver
5
formeel-thematiese ontwikkeling’ , gebaseerd op één of meer beginregels, die in dit
5
geval, na de ‘doorwerking’, ook weer als slotregels fungeren.
VW IV, blz. 245.
Hoewel het aantal gedichten dat Van Ostaijen in 1923 publiceerde, nog zeer
gering was, valt het op dat de meer recente hieronder al duidelijke kentekenen van
een nieuwe faze in zijn poëtische ontwikkeling, die van de ‘zuivere lyriek’ vertonen.
In hetzelfde jaar werd het hem gedurende vijf maanden mogelijk gemaakt een
6
reeks grotesken te publiceren, waarvoor hij, zoals reeds werd opgemerkt , niet alleen
6
verhalen gebruikte die hij nog in portefeuille had, maar ook ten minste één, die
Zie blz. 432.
hij voor deze gelegenheid geschreven heeft.
Het eerste in deze reeks, De kaset, een niet geheimzinnige geschiedenis rond
een geheim, is een verhaal met dezelfde hoofdpersoon die ook reeds in De
overtuiging van notaris Telleke van 18 augustus 1919 als zodanig fungeert. Ironisch
wordt hierin verteld hoe het burgerlijk vertrouwen in veiligheid en geborgenheid door
een simpel voorval ineenstort en hoe de domheid van de superieure dorpsnotabelen,
de notaris, de schoolmeester, de gemeenteontvanger en de politiecommissaris, het
af moet leggen tegen het gezond verstand van ‘de meid’ en ‘de boereknecht’. Dit
drama, dat zich hoofdzakelijk in het Hof van Holland te Bommelsbergen afspeelt,
wordt afgesloten door een driemaal gebruikte themazin, ‘dááraan hadden wij niet
gedacht’. Hieruit spreekt, vanuit de gezichtshoek der burgerlijke bekrompenheid,
de onmacht om, tegen de omstandigheden in, welk ideaal dan ook tot zijn laatste
consequenties door te voeren. Terecht merkt Gomperts over Van Ostaijens grotesken
7
op : ‘De eenheid van de tematiek, die zich vooral openbaart, als men een aantal
7
van deze verhalen achter elkaar leest, bevestigt bovendien de indruk, dat de
H.A. Gomperts, De
geheime
tuin, Amsterdam,
schrijver hier niet bezig is goedkope grapjes te maken of door niet al te decente
1963,
blz.
124.
onderwerpen brave burgers op stang te jagen, maar dat hij over essentiële dingen
schrijft.’ Deze thematiek waar Gomperts op doelt, is de impotentie als produkt van
de omstandigheden, de levenslange frustratie, het achter de dingen aanlopen en,
als gevolg hiervan, de mislukking, de ondergang en de zelfmoord. Vooral uit het
volgend verhaal, Glans en verval van een politiek man, dat ook door Gomperts als
8
eerste voorbeeld wordt genoemd, spreekt dit duidelijk. De liberale kamercandidaat,
de heer Visschers, die door de voortdurende achteruitgang van zijn partij steeds 8Als verdere voorbeelden
geeft hij De lotgevallen
net niet aan een zetel toekomt, blijft niet alleen zijn gehele leven
van de Mercurius, Werk
en spaar! en De bende
van de Stronk.
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achter de onstuitbare ontwikkeling aanlopen, maar aan het eind van het verhaal
staat ook letterlijk dat ‘de angst en de emoties hem impotent gemaakt’ hebben.
Naast deze thematiek van ‘het eeuwige telaat’, blijft ook de techniek van de omkering,
het werken met tegenstellingen, een belangrijke rol in zijn proza spelen, zoals onder
meer blijkt uit de steeds aanwezige humor, die aan de tragische situaties in de
vertellingen voortdurend een extra, anti-tragisch reliëf verleent. Typerend voor dit
laatste is b.v. ‘de beschrijving van het verval’ in Glans en verval van een politiek
man, met de daaraan toegevoegde voetnoot over de invloed van Couperus op ‘deze
bizonder gelukte passus’.
De oorzaak van de heer Visschers' ondergang, nl. de verliezen van de liberale
partij bij opeenvolgende verkiezingen, is een aanwijzing dat deze groteske na Van
Ostaijens Berlijnse periode werd geschreven. Er waren sedert de oorlog en vòòr
het moment van de publikatie in totaal twee kamerverkiezingen geweest. Bij de
eerste, die in november 1919 gehouden werd, liep de liberale partij van 45 tot 34
zetels terug. Nadat bij de eerste naoorlogse verkiezing voor de Antwerpse
gemeenteraad deze partij haar meerderheid had verloren en van de 30 zetels er
nog slechts 13 overhield, vond de tweede kamerverkiezing, die een verdere
afbrokkeling te zien gaf, plaats in november 1921. Aangezien het vrijwel zeker is
dat Van Ostaijen deze groteske niet tijdens zijn militaire dienst, althans niet in de
eerste periode hiervan, geschreven heeft, moet als vermoedelijke datum van ontstaan
de tweede helft van 1922 of - nog waarschijnlijker - de eerste van 1923 worden
aangenomen. Na de twee genoemde grotesken, die op 10 en 17 juni 1923 in het
zondagsblad van De Schelde waren verschenen, debuteerde Van Ostaijen op 22
juni in het weekblad Cinema- en Tooneelwereld met Werk en spaar! Ook hierin komt
de held, Everardus Breeske, die zijn hele leven in dienst stelt van zijn wens om
desnoods één nacht met de demi-mondaine Angèle Hoedemakers door te brengen,
te laat, juist op het moment dat zijn ideaal in vervulling lijkt te gaan. Dit verhaal is
tevens een parodie op het beeld dat de bezittende klasse zich van de ideale arbeiders
heeft gevormd. Dit beeld wordt niet bestreden, maar integendeel, volgens de
omkeringstechniek, in volle consequentie aanvaard. Breeske maakt de leus ‘werk
en spaar’ van de financiers tot de zijne, ontzegt zich alles, stoort zich niet langer evenmin als de idealiste Mechtildis, die goede meid - aan de achturige werkdag en
hoopt op deze wijze de ‘sociale mistoestanden’ - waar hij zich wèl bij neerlegt althans voor één ogenblik in zijn leven het hoofd te kunnen bieden. Niet zozeer de
ondergang van Breeske als wel die van zijn illusies vormt ditmaal het slot van de
9
groteske. Reeds eerder werd erop gewezen dat Werk en spaar! vòòr Intermezzo
9
geschreven werd, hetgeen echter over de tijd van ontstaan geen nadere
Zie blz. 432.
opheldering verschaft.
Enkele dagen later, op 24 juni, verscheen als derde bijdrage aan De Schelde
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de korte schets Een fataliteit. In tegenstelling tot de drie voorgaande was deze
groteske weer meer een situatiebeschrijving dan een zich in de tijd ontwikkelend
verhaal, evenals dat met enkele grotesken uit de Berlijnse periode het geval was.
Het thema - ditmaal de onmacht om het geluk te bereiken door de familienaam
Purée, waarmee de rijke hoofdpersoon behept is - toont verwantschap met het in
1927 geschreven Nicolas uit de Vier proza's, dat eveneens met de zin ‘Er was eens
een man’ begint. De obsessie door de eigen naam is echter in dit laatste verhaal
veel genuanceerder, waar deze naam door de helderheid van zijn klinkers, die tot
in het onderbewuste doordringt, een angst voor ongekende afgronden en
duisternissen oproept. In Een fataliteit is het de betekenis van de naam, die het
geluk van de overigens geslaagde zakenman en zijn kinderen in de weg staat en
hem tot ‘bittere melancholie’ doet vervallen. Van de in 1923 gepubliceerde grotesken
is Een fataliteit, waarvan niet bekend is wanneer ze geschreven werd, de enige die
Van Ostaijen later niet in zijn verzamelbundel Vogelvrij heeft opgenomen.
Nadat De Schelde drie weken achtereen een verhaal van Van Ostaijen had
opgenomen, verschenen er gedurende ruim twee maanden geen grotesken van
hem meer in het zondagsblad van deze krant. Cinema- en Tooneelwereld publiceerde
echter juist in deze maanden juli en augustus nog twee van zijn verhalen. Het eerste
hiervan, De lotgevallen van de Mercurius, maatschappij tot exploitatie der valse
munterij, stond in het nummer van 20 juli en was gebouwd op het thema van de
vergeefse wedloop die een valse-muntersbende met de steeds verder gaande
inflatie van de Duitse mark hield.
10
Dit onderwerp doet, zoals gezegd , vermoeden dat deze groteske werd
geschreven in het jaar van publikatie, toen met de Frans-Belgische bezetting van 10Zie blz. 432.
het Ruhrgebied de grootste inflatie was ingezet, die op 7 juli 1924 haar hoogtepunt
zou bereiken.
Verschillende elementen die ook een rol in de latere uitgebreide grotesken De
trust der vaderlandsliefde en De bende van de Stronk spelen, worden in deze
groteske reeds aangetroffen. Om te beginnen de vorming van groepen die een
misdadig of averechts-idealistisch doel nastreven, welke groepsvorming reeds in
de titels tot uitdrukking komt: maatschappij tot exploitatie van..., trust en bende.
Vervolgens, in samenhang met het voorgaande, de belangrijke plaats die de
redevoering in deze verhalen inneemt, waardoor een spel met de absurditeit en de
logica gespeeld kan worden, dat ruimte laat voor vele mogelijkheden en
onmogelijkheden en intussen op ironische wijze de ontoereikendheid van allerlei
denksystemen en levensbeschouwingen aan het licht brengt. Op deze punten is de
11
door Uyttersprot geconstateerde verwantschap van Van Ostaijens grotesken met
Thomas de Quincey's On murder considered as one of the fine arts het grootst. 11Herman Uyttersprot,
Ten slotte is de hoofdpersoon in De lotgevallen van de Mercurius - evenals in Paul van Ostaijen en zijn
De trust der vaderlandsliefde en De bende van de Stronk - een ‘geletterde’, een proza, Nieuw Vlaams
Tijdschriftreeks,
acaAntwerpen, Rotterdam,
1959, blz. 25-29.
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demisch geschoolde oplichter, die door zijn verstandelijke vermogens superieur is
aan zijn omgeving, maar tegelijkertijd zelf aan dit verstand slechts een relatieve,
geen absolute, waarde toekent, zodat hij het vrijelijk als wapen kan hanteren zonder
er zelf onvoorwaardelijk in te geloven en er slachtoffer van te worden. Ondanks dat
de valse-munter Süsswein machteloos staat tegenover de omstandigheden en er
- in tegenstelling tot zijn collegae-oplichters in De trust der vaderlandsliefde en De
bende van de Stronk - aan ten gronde gaat, blijft hij met zijn laatste woord na de
veroordeling, waarmee de groteske eindigt, ook in zijn ondergang een superieure
figuur. Hetgeen niet het geval is met zijn compagnons, de Yale-specialist Knacke,
de oriënt-express-vakman Lutsch en de rentenierende bankinbreker Terwilgen, die
slechts half zo zwaar gestraft worden.
Het verhaal De noodlottige historie van Scholem Weissbinder, dat op 24 augustus
als laatste in Cinema- en Tooneelwereld werd gepubliceerd, is in tweeërlei opzicht
het meest persoonlijke van de gehele reeks uit 1923. In de eerste plaats is de
hoofdpersoon in veel mindere mate een type, een door een abstract idee
gedetermineerde ‘panoptikumheld’, dan een door zijn psychische geaardheid
bepaalde, unieke persoonlijkheid, die geobsedeerd wordt door de drang zich te
wurgen om aan de angst voor het gewurgd worden te ontkomen. En hoewel ook
notaris Telleke in De overtuiging van notaris Telleke op soortgelijke wijze uit angst
voor een spoorwegongeluk uit de trein springt, blijft deze in het verhaal het type van
de bekrompen burger tegenover de moderne techniek, terwijl Weissbinder met veel
meer persoonlijke bijzonderheden als een merkwaardige vriend en allerminst als
vertegenwoordiger van een bepaalde mensesoort wordt voorgesteld. Deze stap in
de richting van de psychologische novelle komt in het werk van Van Ostaijen alleen
nog voor bij de beschrijving van Josef La Tour in De gehouden hotelsleutel, die
geobsedeerd wordt door de behoefte, welke Van Ostaijen ook bij zichzelf
12
constateerde , aan ‘het kwaad [te] bedrijven, zondigen’.
12
Bovendien is De noodlottige historie van Scholem Weissbinder persoonlijker
In zijn brief van 22 mei
in die zin dat het verhaal verteld wordt door een ik-figuur die door Scholem met 1920 aan Peter Baeyens,
blz. 293.
‘beste Paul’ wordt aangesproken. Ook komt een Tirolreis van deze ikfiguur ter
sprake, waarbij hij door hoogtevrees werd bevangen en de drang voelde zich naar
beneden te storten, welke ervaring - die herinneringen oproept aan Van Ostaijens
bergtocht in de zomer van 1920 - de inleiding vormt tot Scholems bekentenis van
een overeenkomstige neiging zichzelf te wurgen. Evenals bij Josef La Tour blijkt er
dus in de beschrijving van Weissbinders psychische gesteldheid een autobiografisch
element verwerkt. Een tweede overeenkomst tussen beide verhalen is de
onmogelijkheid voor de hoofdpersonen om zich, anders dan door de vrijwillige
verdrinkingsdood, van de voorwerpen te ontdoen die hun obsessies in stand houden:
de hotelsleutel die Josef La Tours zondebesef, Dorothy's lendekoord dat Weiss-
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binders wurgmanie blijft opwekken.
In de eerste publikatie van De noodlottige historie van Scholem Weissbinder was
er sprake van de 19de-eeuwse feuilletonist Ponson du Terrail. Bij de herdruk van
dit verhaal in de bundel Vogelvrij werd deze naam door een zetfout veranderd in
Ponson du Travail. Het feit dat Van Ostaijen de laatste naam handhaafde en van
een voetnoot voorzag, waarin deze fout ‘geniaal’ wordt genoemd, is een bewijs dat
de bundel Vogelvrij, hoewel kort na de dood van Van Ostaijen verschenen, toch
nog door hem gecorrigeerd is.
Een tegenhanger van de mannelijke figuren die in Van Ostaijens grotesken hun
intellect als wapen hanteren, is Ursula von Mondschau uit het op 2 september in
De Schelde gepubliceerde Van een meevallertje, dat een malheur was. Zij maakt
haar slachtoffers door het tonen van haar superieure vrouwelijke schoonheid in een
naaktdans, gecombineerd met de uitdaging die besloten ligt in de mededeling van
13
haar handlangers, Bjoerg Muthesius en Cesare Caligari , dat deze dans een eigen
eerbetoon aan haar schoonheid is, aangezien ze ‘wellicht in haar verwachtingen 13Deze naam is ontleend
om de mannelike onderdanige eerbied werd teleurgesteld’. Na een beschrijving aan de film Das Kabinett
van het genot waarmee Ursula het laatste doodsbericht aan haar kaartsysteem des Dr. Caligari van 1919,
van slachtoffers toevoegt, volgt in een flash back de geschiedenis van de laatste die voor Van Ostaijen een
ten ondergang gedoemde bewonderaar, de schoenmaker Jan-Baptist Verswijfel, voorbeeld van het
pathetisch expressionisme
die weer ‘dit boze drukken niet kwijt [raakt] dat hij te laat kwam’, de
was. Zie VW IV, blz. 129
‘omstandigheden als schuldig’ gaat beschouwen, maar geen vrede kan sluiten
en 232-233. Even voordat
met de gedachte ‘dat je ook ongelukkige omstandigheden hebt te aanvaarden’. deze naam wordt
Anders dan bij de voorgaande twee verhalen is de tijd waarin zijn laatst
genoemd staat een
gepubliceerde groteske, De stad der opbouwers, ontstond, wel bij benadering
tweede toespeling op de
vast te stellen. Bij de publikatie in De Schelde van 21 oktober 1923 stond nl.
film: ‘U denkt natuurlik om
Zigomar en dergelike
onder het motto als bronvermelding: ‘‘De Standaard’, 1 Juli '23, Persoverzicht’,
zodat deze groteske in de zomer of het vroege najaar van 1923 geschreven moet blunder.’
zijn. In De stad der opbouwers, de ‘vrije havenstad Creixcroll’, wordt de gangbare
opvatting dat afbreken gemakkelijk en bijgevolg verwerpelijk is, tot in de meest
ongerijmde consequenties letterlijk in praktijk gebracht. Het gevolg is ten slotte dat
de beul Hapmans nergens meer een plein kan vinden om een veroordeelde
opstandeling, die zich tegen de algemene stelregel durft verzetten, in het openbaar
te radbraken, zoals het vonnis luidde. Het slot is typerend voor het doortrekken en
combineren van logische gedachtegangen tot in het absurde: de beul Hapmans,
op zijn beurt vasthoudend aan de opvatting dat hij, wie veroordeeld is, ook terecht
moet stellen, steunt het optreden van de veroordeelde leider der Anti-bouw-beweging,
waardoor er weer pleinen zullen komen, met het argument: ‘Je zal ons geen tweede
maal ontsnappen’.
De enige - en langste - groteske uit de bundel Vogelvrij die niet tevoren in een
krant of tijdschrift gepubliceerd werd, De verloren huissleutel, hoe het komt of
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zie-je-wel, sluit zich in zeker opzicht bij De stad der opbouwers aan. Ook hier is
sprake van een stad die een ongewone ontwikkeling doormaakt, ditmaal echter niet
door de rigoureuze doorvoering van een bepaalde ethische stelregel, maar door de
omkering van de gehele ethiek op grond van een ogenschijnlijk futiele gebeurtenis.
De heer Hasdrubal Paaltjes, een algemeen geëerd en - als Camembert en Breeske
op hun niveau - door de vrouwen vereerd man, loopt, als hij op een nacht zijn
huissleutel heeft verloren en met ‘der hoerschap laatst' exempel’ in een hotel trekt,
een ‘soliede syfilis’ op. Door zijn positie in de kleine stad X van een half miljoen
inwoners duurt het niet lang of alle ingezetenen zijn besmet, met het gevolg dat wat
eerst abnormaal en verwerpelijk werd geacht, door de omstandigheden tot norm
en zedelijke eis wordt verheven. Deze omgekeerde ethiek wordt intens beleefd en
de stad wordt weldra een ‘ethiese eenheid’, die - in tegenstelling tot de buitenwereld
waar deze eenheid ontbreekt - het gehele sociale, politieke en artistieke leven
bepaalt. Zo komt de stad, die tot vrijstad verklaard en geïsoleerd wordt en voor velen
als toevluchtsoord fungeert, onder de naam Megalopolis tot ongekende
maatschappelijke en zedelijke bloei.
Quasi-wetenschappelijk wordt deze ontwikkeling uiteengezet. De groteske begint
met een citaat uit Versuch einer wissenschaftlichen Begründung der Psychologie
14
van de 19de-eeuwse psycholoog Jessen en twee uitvoerige voetnoten geven
14
nadere ‘verklaringen’ bij het inleidend gedeelte dat het avontuur van Paaltjes
P. Jessen, Versuch
beschrijft. Naast de evolutie binnen de stad wordt ook de invloed van Megalopolis einer wissenschaftlichen
op de binnen- en buitenlandse politiek, op de berichtgeving, de psychologie, de Begründung der
Psychologie, Berlin, 1855
filosofie en de kunst van de buitenwereld geschetst. Het laatste deel van de
groteske bevat een gedetailleerde verhandeling over de verschillende filosofische (niet 1856), blz. 547.
stromingen die in Megalopolis tot ontwikkeling komen, nl. een meerderheid van
ratiorealisten, met daarnaast de neopsychologisten en zelfs enkele nominalisten,
die elk in de loop der geschiedenis een eigen visie op het ontstaan van deze nieuwe
samenleving geven en elkaar heftig bestrijden. Met de zelfmoord van een
psychologist, die tijdens een debat een realist doodsloeg en daarmee zijn eigen
zaak geen goed had gedaan, wordt De verloren huissleutel afgesloten.
Voor de datering van deze groteske, waarin Van Ostaijen zich volop de
gelegenheid geschapen had om op basis van een fantastisch uitgangspunt tot de
ontwikkeling van allerlei theoretische beschouwingen te komen - alleen uit ‘lust de
15
blokjes op mekaar te zetten’ , - ontbreekt tot nu toe elk gegeven. Ook het handschrift
15
is, evenals die van alle in 1923 gepubliceerde grotesken, verloren gegaan.
Modernistiese dichters,
VW IV, blz. 116.
Evenmin is te achterhalen of Van Ostaijen zelf de publikatie van zijn grotesken
gestaakt heeft of dat de bladen niet langer prijs stelden op zijn medewerking. Zijn
laatste bijdrage aan De Schelde van 21 oktober 1923, De stad der opbouwers, was
deerlijk verminkt overgekomen, doordat een groot gedeelte van de tekst op een
verkeerde plaats stond afge-
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16

drukt.
16
Aan het einde van het jaar verschenen zijn beide uitgebreide essays in
Zie VW III,
Vlaamsche Arbeid en Sélection: Modernistiese dichters en Heinrich Campendonk. Verantwoording, blz. 323.
Het eerste deel van Modernistiese dichters is vooral gericht tegen de voorstelling
van Van de Voorde in diens artikelen, als zou er een solidaire groep moderne dichters
17
in Vlaanderen bestaan. Van Ostaijen is van mening dat er slechts op één punt een
17
relatieve solidariteit bestaat, die echter buiten de esthetiek ligt, nl. de Vlaamse
In het begin van
Godsvrede, De Stem, jg.
Beweging en dat iedere verdere gelijkstelling veroorzaakt wordt door een
oppervlakkige en gemakzuchtige kritiek, die verzuimt een onderzoek in te stellen 3, Arnhem 1923, blz. 429,
18
schreef Van de Voorde:
‘naar de conceptie (la manière de penser les choses, zegt Cocteau ) en naar
‘Hij die zou gedacht
de techniek, - wat voor 9/10 reeds een pleonasme’.
hebben [...] dat er een
Hiermee herhaalt hij variërend zijn opvatting over kunstkritiek die hij in het
roerende eensgezindheid
Sienjaalprospectus gegeven had: ‘De kritiek heeft slechts op twee vragen te
bestond onder de
antwoorden. De vraag naar het vizioenaire in het werk (de spiritualistiese inhoud) revolutionnairs in de
en deze naar de gelijkwaardige techniese realisering van deze vizie in het
Vlaamsche litteratuur,
moet thans vaststellen dat
kunstwerk.’
hij zich zeer heeft vergist...
In de eerste plaats wijst Van Ostaijen op de grote verschillen in conceptie, in
‘La Montagne déchire ses
standpunt, tussen de moderne Vlamingen onderling, verschillen die veel
enfants’’. Verderop in dit
overeenkomst vertonen met het latere onderscheid dat hij tussen romantische
artikel, op blz. 439, stond
19
en organische expressionisten zal maken. Hierbij stelt hij voornamelijk Moens' de, eveneens door Van
opvattingen tegenover de zijne.
Ostaijen aangehaalde,
Zo primeert voor Moens het ethische op het esthetische in de kunst, terwijl
uitlating over de modernen
voor hem bewust gecreëerde kunst een zuiver esthetische aangelegenheid blijft ‘die misschien wel
en de ethiek ‘van de lyriek uit, slechts een fenomeen onder andere fenomenen’ degelijk, in den banaalsten
zin van het woord, hun
is. Moens is van oordeel dat de dichter een ethische roeping heeft en was zijn
20
verstand hebben verloren.’
artikel Het nieuwe dichten begonnen met de woorden: ‘De dichter is geen
18
In Le secret
goochelaar...’. Hiertegenover trekt Van Ostaijen zijn reeds in de Open brief aan
professionel
, Paris, 1922,
Jos. Leonard geopperde mening, dat de dichter een trouvère is en als cabaretartist
later opgenomen in Le
zou moeten optreden, verder door en geeft ten antwoord: ‘een dichter is als een
rappel à l'ordre, Paris,
goochelaar een attractienommer’. In een uitvoerige toelichting hierop, die aan
1926, waar de uitspraak
zijn grotesken doet denken, zet hij vervolgens zijn opvatting over dichtkunst
‘Que la forme doit être la
uiteen. De creatie van de dichter noemt hij een ‘nieuwe goocheltoer’: ‘In eerste
forme de l'esprit. Non pas
instans verrast hij de mensen; dan schaakt hij ze. Poëzie is eeuwig, maar een
la manière de dire les
gedicht wordt uit momentele spanning: het verlangen de dingen voor de eerste choses, mais de les
penser’ op blz. 230
maal te zien.’ Nadat hij duidelijk gemaakt heeft dat ‘de techniek van de dichter
met deze van de goochelaar [en de toreador] identies’ is, besluit hij dit onderdeel voorkomt.
19
In Proeve van parallellen
van zijn betoog met de opmerking: ‘Alleen het gedicht is de goochelarij van een
tussen
moderne
dichter. Er is dus een verschil van niveau. Terwijl de goochelarij geen verklaring
beeldende
kunst en
met zich meedraagt, behelst het gedicht-goochelarij a-priori over het goochelen
moderne dichtkunst, VW
heen een standpunt: de wijze de dingen, ja de wijze de fenomenen
IV, blz. 225-246.
20
De Stem, jg. 2, Arnhem,
1922, blz. 868.
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te denken. De dichtkunst is steeds nederig. Zij noemt zich goochelaar. In werkelikheid
is zij Pythia.’
Op het verwijt dat hij met zijn visie op de ethiek de ivoren-torentheorie, de
ongeëngageerde kunst zou verdedigen, repliceert hij met een onderscheid te maken
21
tussen het ethos - waarvan hij later schrijven zal dat ‘het ongewild en onderbewust
21
zich door al onze handelingen door manifesteert’ - en de ethiek, ‘een soort
In Wies Moens en ik,
wetenschap van de ethos’. Moens had in het juninummer van Pogen een bijdrage VW IV, blz. 360.
22
gepubliceerd, Edgar Gevaert, een inleiding op zijn werk, waarin hij schreef : ‘Zij,
22
wier ziel in het jachten der uren geworden is als een heet-gedraaide as, zullen
Pogen, jg. 1, nr. 4, Gent,
juni
1923, blz. 104.
ongetwijfeld de hier geboden lafenis afweren en verder de ontbinding tegemoet
gaan op het ritme van een shimmy. (Er is niet eens meer grootheid in de razende
nedervaart van dit geslacht.)’ Van het ethos uit bestaat er geen decadentie, alleen
van de ethiek uit, plaatst Van Ostaijen hier tegenover en, aansluitend bij gedichten
als Prière impromptue 3 en Derde groteske en bij de voorlaatste alinea van zijn
Open brief aan Jos. Leonard, merkt hij op: ‘Hoe wordt poëties de kracht ‘opgaan’
ons ervaarbaar, zonder haar tegenstelling de kracht ‘neergaan’?’ De ‘ethiekers’
maken echter van het ethos een ‘hopeloos melos van een banale film’, als bewijs
23
waarvan Van Ostaijen een regel citeert uit het in De Stem gepubliceerde gedicht
23
De twee vaderlanden van mijn hart door A.J. Mussche, welk fragment hij twee
De Stem, jg. 3, nr. 2,
24
Arnhem,
1923, blz.
jaar later nog uitvoeriger bespreken zal als voorbeeld van pathetisch of
153-156.
romantisch expressionisme. Ook als Van Ostaijen ogenschijnlijk met Moens
24
In Proeve van
akkoord gaat, zoals in de opvatting dat kunst spel is - wat Moens geschreven
parallellen
..., VW IV, blz.
25
had in zijn boekbespreking Jong Holland dicht voor het derde nummer van Pogen
234-235.
- blijft het verschil bestaan, doordat Moens dadelijk een ethische roeping aan dit 25
Van Ostaijen vergist zich
spel verbindt.
met zijn toevoeging:
Behalve het laten prevaleren van de ethiek op de esthetiek, noemt Van Ostaijen ‘(Moens: Pogen, nr. 4)’.
nog een aantal concepties die van de zijne afwijken, zoals het ‘mateloos uitbuiten Het artikel werd
van het élan’ en de voorkeur voor pathetische nederigheid. Ook op het gebied
gepubliceerd in Pogen, jg.
van de techniek somt hij een aantal punten op die kenmerkend zijn voor het werk 1, nr. 3, Gent, mei 1923,
van Moens en Mussche, maar, nà Het sienjaal, niet langer voor zijn eigen poëzie: blz. 79-86, de opmerking
staat op blz. 83.
‘gebruik van woorden in hun overdrachtelike betekenis en gebruik van een
beeldspraak die, onprecies, nochtans als een verduideliking is bedoeld (immers de
26
‘vernietiging Dada’ , het a-priori alogiese zullen beide dichters wel verwerpen); de
26
keus der kwalificatieven tot een specifies vocabularium toe deze beide dichters
Deze term ontleent Van
eigen; in de ontplooiing van het gedicht een hang naar het magnificisme van de Ostaijen aan Van de
Voorde's uitlating over
lange volzin met achteraan de magnifieke ontplooiing van het beeld - foei, een
hem in Rythme en beeld.
pauwestaart! - waarbij de bijbel als model wordt gesteld.’ Van de technische
Zie blz. 495.
middelen der andere jongeren, zoals hijzelf, noemt hij alleen, als tegenhanger
van de ‘zware beeldspraak’, de associatie, waar hij echter pas in het tweede deel
van zijn opstel verder op ingaat.
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Ten slotte constateert hij de paradox dat onder de jongere Vlamingen alleen de
individualistische dichters een groepering vormen, en wel die van het sedert juni
1921 verschijnende tijdschrift 't Fonteintje, onder redactie van Raymond Herreman,
Karel Leroux, Richard Minne en Maurice Roelants. De anti-individualistische dichters
blijven echter ‘aangewezen op persoonlike discipline’, want ‘gemeenschap
voorbereiden is je persoonlik disciplineren’.
Van Ostaijen had het vervolg van zijn opstel, waarin hij zich voornamelijk tegen
de opvattingen van Van de Voorde keert, naar de behandelde onderwerpen in vijf
delen gesplitst: Sensualisme, Individualisme in de kunst, Gemeenschapskunst, Over
expressionistiese techniek en Het woord: eeuwig. Daartussen waren nog een aantal
kleine paragrafen gevoegd met titels als Intermezzo, Het tegenstrijdige criterium,
Nota bezijde, In een schrijn zetten a.u.b. en het geheel werd afgesloten door een
samenvattend Besluit. Toen Muls het artikel over twee nummers van Vlaamsche
Arbeid verdeelde, liet hij boven het vervolg de ondertitel Sensualisme afdrukken,
welke titel echter uitsluitend op de eerste paragraaf van het tweede deel betrekking
heeft.
Eerst in Sensualisme mengt Van Ostaijen zich in de polemiek over moderne
dichtkunst, die in De Stem tot ontwikkeling was gekomen naar aanleiding van
27
28
Mussche's opmerking in Ter Waarheid , - en niet die van Moens zoals Van Ostaijen
abusievelijk schrijft -, dat de poëzie van Van de Voorde ‘twintig jaar te laat’ kwam. 27Achille Mussche,
29
Op Costers bewering dat dit werk noch ‘enkel door het onderwerp’, noch door Boeken-recensie, De
zijn mentaliteit - ‘die van den mensch die strijdt met zijn zinnen, zijn twijfel en zijn haard der ziel door Urbain
van de Voorde, Ter
angst’ - te laat kon komen, repliceert Van Ostaijen dat deze gedichten toch
Waarheid, jg. 1, nr. 7,
verouderd zijn door ‘de interpretatie van dit onderwerp’ en vooral doordat ‘het
Gent, juli 1921, blz. 367.
werk niet genoeg van de schepper werd geïsoleerd’. Hierop volgt een uiteenzetting 28
In Vlaamse poëzie uit
van zijn standpunt dat er wel sprake kan zijn van zinnelijkheid in de kunst - Van een andere gezichtshoek,
30
de Voorde had in Godsvrede gevraagd: ‘kan er dan voorgoed geen spraak meer Ter Waarheid, jg. 2, nr. 7,
zijn van zinnelijkheid in het leven en de kunst?’ - als deze zinnelijkheid maar geen Gent, juli 1922, blz. 148,
‘wijze de dingen te zien’, doch ook weer een fenomeen onder andere fenomenen sluit Moens zich hier wel
bij aan als hij schrijft: ‘Hem
is, zoals hij dit bij de Indiër Amaru en de Perzische dichters het geval acht, die
[Van de Voorde] is het
hij ‘specialisten van het eroties fenomeen binnen een fatalistiese
tragiese lot beschoren [...]
wereldaanschouwing’ noemt. Sensualisme als uitgangspunt is zijns inziens te
het schitterende leed te
beperkt, het laat geen ruimte voor ‘de geestelik scheppende spontaneïteit’ en
vertolken van een geslacht
bepaalt zich tot de waarneming van een object, b.v. een boom, en de voorstelling dat stilstond aan de
ervan op grond van deze waarneming: ‘Daaraan ontbreekt nog steeds [...] wat
grenzen van het nieuwe
in het gedicht deze boom moet zijn. Er hoort dit bij wat ik zou willen noemen: een Leven’.
29
lyries-intuïtieve omzetting van het kennis-theoretiese weten: dat ik naast de
In Onze publicaties over
ervaring van het fenomeen boom ook mijn voorstelling van deze boom als
de poëzie, De Stem, jg. 3,
fenomeen ervare.’ Hij licht dit met een eenvoudig voorbeeld toe, door naast
nr. 2, Arnhem, februari
1923, blz. 172.
30
De Stem, jg. 3, nr. 5,
Arnhem, mei 1923, blz.
440.
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de regel van een sensualistisch-voorstellend dichter ‘ik zie gaarne kersen’ de regel
‘mijn ogen willen kersen’ te plaatsen. Aan het eind van zijn betoog gebruikt Van
Ostaijen zijn, dan nog niet gepubliceerd, gedicht Zon brandt de rozelaar... als
voorbeeld van ‘blote fenomeenkonstateringen naast elkaar’, die, met het schijnbaar
uitschakelen van het subjectieve, juist, ‘door de scherpte van het interval, dit
subjektieve (het weten om de fenomenaliteit der dingen)’ uitspreken.
In een kort Intermezzo maakt Van Ostaijen een raillerende opmerking over de
31
term Het tegenstrijdige criterium, die Van de Voorde in Godsvrede tegen Brunclair
31
had gebruikt. Vervolgens gaat hij, onder de titel Individualisme in de kunst op
De Stem, jg. 3, nr. 5,
32
Arnhem,
mei 1923, blz.
een aantal uitspraken in, die alle op één bladzijde van ditzelfde artikel Godsvrede
440.
voorkomen. Eerst constateert hij, enigszins in de toon van het voorafgaand
32
Namelijk op blz. 438.
Intermezzo en steunend op Kant, dat Van de Voorde een pseudorationalist is,
die verstand met rede, logica met Logos verwart. Daarna bestrijdt hij Van de Voorde's
opvatting dat intuïtieve kunst individualistisch moet zijn en dus een tegenstelling
zou vormen met gemeenschapskunst, die bijna anoniem is. Met de toetsing aan
voorbeelden en een nadere beschouwing van de door Van de Voorde gebruikte
begrippen in diens stelling, verduidelijkt Van Ostaijen tevens zijn eigen
kunstopvattingen. Hij begint met de vaststelling dat de kunst van Giotto en Fra
Angelico zowel intuïtieve als gemeenschapskunst is en dat Gogol, voor wie de
anonimiteit het hoogste ideaal vormde, de intuïtie bewust hanteerde. Dit brengt hem
ertoe juist een hecht verband te zien tussen intuïtie, gemeenschapskunst en
anonimiteit en de door hem opgestelde ‘imperatief van de intuïtie’ is een
‘engagement-binnen-door’ van persoon met gemeenschap: ‘dat uw individueel
beleven van het gebeuren zo weze dat deze uwe intuïtieve voorstelling van het
gebeuren met het wereldgebeuren kortaf koïncidere.’ Over de verhouding
intuïtie-uitwerking komt hij tot een overeenkomstige formulering als in zijn brief aan
33
Oscar Jespers van eind 1920 , nl. dat ‘de conceptie van een wetenschappelik
33
sisteem, vòòr het uitbouwen daarvan, intuïtie is, d.i. nietwetenschappelik
Zie blz. 417.
gedemonstreerde waarheid, en dat daarnaast alle kunst, na het visioenaire
beleven van het geheel, in haar uitwerking wetenschappelikmethodies is.’ Dezelfde
‘gemechaniseerde’ uitdrukking constateert hij ook bij Gleizes en Stramm. Al is de
intuïtie individueel, bij deze kunstenaars ontbreekt elke individualistische neiging,
‘d.w.z. een neiging die van het verscherpen van het persoonlike alle heil verwacht’.
De door Van de Voorde gebezigde termen a.h.w. hergroeperend, komt hij tot de
slotsom: ‘intuïtie is steeds noodzakelik persoonlik, dit wil niet zeggen individualisties;
hoe strammer de uitdrukking dezer visie is, hoe meer gemechaniseerd[,] des te
onpersoonliker wordt zij, des te abstrakter: abstrakt nu is theoreties en apriori meer
gemeenschappelik dan individualisties-conkreet.’
Weer volgen twee korte onderbrekingen: een Nota bezijde met een aforisme
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over twee soorten poëzie en een Intermezzo, waarin de spot wordt gedreven met
34
twee citaten uit Godsvrede en met Van de Voorde's appreciatie van Stramm in
34
zijn bespreking van Menschheitsdämmerung onder de titel Moderne Duitsche
De Stem, jg. 3, nr. 5,
35
Arnhem,
mei 1923, resp.
dichtkunst, waarin hij over deze dichter uitsluitend geschreven had : ‘Even koud
op
blz.
440
en 431.
laat mij de kunst van een August Stramm. Die zeer willekeurige vorm, waarmee 35
De Stem, jg. 3, nr. 4,
hij effecten wil bereiken, maar te kort schiet, komt in den grond neer op bijna
Arnhem,
april 1923 (niet
kinderlijk gestamel.’ De uitlating van Van de Voorde over Moens in het tweede
1922, zoals in Van
citaat uit Godsvrede, ‘niet één ernstig mensch heeft hem ooit voor een profeet
Ostaijens artikel staat
of een Messias genomen’, was overigens een reactie op Moens' Zelfverweer,
afgedrukt), blz. 365-366.
36
waarin deze had opgemerkt : ‘Er zijn mensen die mij voor een soort profeet
36
hebben aanzien’ en ‘Intussen wordt de poëzie van uw dienaar nog steeds als
De Stem, jg. 3, nr. 4,
Arnhem, april 1923, blz.
‘Messianisme’ voorgesteld’.
353-354.
In de paragraaf Gemeenschapskunst gaat Van Ostaijen in op wat Van de
37
Voorde in Godsvrede over de Ruimte-dichters opmerkt naar aanleiding van
37
38
De Stem, jg. 3, nr. 5,
Brunclairs artikel Avendlanders : ‘verzen van Paul Verbruggen, Wies Moens,
Arnhem,
mei 1923, blz.
Paul van Ostayen, Marnix Gijsen, hebben mij nooit kunnen diets maken waarin
435.
ze meer verband zouden hebben gehouden met de Vlaamsche gemeenschap
38
De Stem, jg. 3, nr. 3,
dan de gedichten van Karel van de Woestijne of van Maurice Roelants.’ Ook hier
Arnhem,
maart 1923 (weer
past Van Ostaijen weer de methode toe om door een nadere precisering van de
vergist Van Ostaijen zich
gehanteerde termen tot een verheldering van standpunten te komen.
in zijn opgave een jaar),
Gemeenschapskunst kan zijns inziens niet de betekenis hebben van kunst die
blz. 266-278.
verband houdt met de bestaande Vlaamse gemeenschap, aangezien er ‘op dit
ogenblik geen vlaamse gemeenschap’ bestaat. Ook de grotere begrijpelijkheid van
een kunstwerk voor de massa acht hij geen criterium voor gemeenschapskunst,
daar deze ‘voorkeur van de massa individualisties is gedetermineerd’ en heel goed
betrekking kan hebben op een grotere aanhang van personen die de
gemeenschapszin hebben verloren. De term gemeenschapskunst vindt Van Ostaijen
dan ook verwarring stichtend en in zijn uiteenzetting van wat de ‘modernen’, althans
hij zelf, hieronder verstaan, geeft hij de voorkeur aan zijn uit eerdere opstellen reeds
bekende term ‘ontindividualisering’: ‘Wij noemen gemeenschapskunst een kunst
die bedoelt te lokaliseren een streven naar ontindividualisering’ en ‘Dit streven naar
ontindividualisering is het gewichtigste kenmerk van wat ik moderne kunst zou willen
noemen.’ Daar voor het genieten van een kunstwerk ‘hetzelfde orgaan hoort als tot
het scheppen daarvan’, maakt hij zich over de vraag of ‘zulke geontindividualiseerde
kunst de massa meer toegankelik zal zijn’ geen illusies: ‘Daar ligt de vraag niet. Het
gewichtige is dat het begrip van zulke kunst een estheties-formele omzetting is van
de idee gemeenschap.’ In tegenstelling dus tot het ‘engagement-binnen-door’ is er
bij de naoorlogse Van Ostaijen - wat de kunst betreft - geen sprake meer van het
‘engagement-buitenom’ (‘o broeder, mijn gelijke’, Nieuwe liefde) der humanitaire
expressionisten.
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39

Na een laatste groteske parenthese over een citaat uit Godsvrede onder de titel
In een schrijn zetten, a.u.b. komt Van Ostaijen te spreken Over expressionistiese 39De Stem, jg. 3, nr. 5,
Arnhem, mei 1923, blz.
techniek. Dit gedeelte preludeert heel sterk op zijn latere lezing Proeve van
441-442.
parallellen tussen moderne beeldende kunst en moderne dichtkunst en ook in
zijn andere lezing uit die tijd, Gebruiksaanwijzing der lyriek, vindt men elementen
hieruit, met name over de beeldspraak, terug.
40
Naar aanleiding van Van de Voorde's bewering in De eeuwige lyriek , dat
40
expressionistische literatuur niets met expressionistische beeldende kunst te
De Stem, jg. 3, nr. 2,
41
Arnhem,
februari 1923,
maken heeft , betoogt Van Ostaijen dat er wel degelijk nauwe samenhang
blz.
119.
bestaat, maar dat een onderscheid gemaakt moet worden tussen een ‘rechterzijde’ 41
Terloops maakt Van
en ‘links-expressionisten’, wat met het latere onderscheid tussen romantische
Ostaijen
nog een
en organische expressionisten overeenkomt. Kenmerkend voor de rechtervleugel
spottende opmerking over
acht hij: ‘Het pathetiese is maatstaf geworden aller dingen; niet enkel als motoriese
het feit dat Van de Voorde
kracht, maar ook als formele uitdrukkingswijze’ en ‘Wat bij deze kunstenaars het geschreven had, dat deze
meest door zijn afwezigheid opvalt, is deze distans die, zelf, nooit de dolledans literatuur niets met de
der dingen meedanst.’ Deze kenmerken constateert hij in even sterke mate bij
beeldende kunst ‘te zien’
de schilders als bij de dichters van deze richting, waarvan hij Georg Tappert, Karl had. In de herdruk van De
Schmidt-Rottluff, Felix Müller, Otto Gleichmann, Joh. R. Becher, Rudolf Leonard, eeuwige lyriek in de eerste
bundel van Critiek en
Ludwig Rubiner en Alfred Wolfenstein als voorbeelden opsomt. De
beschouwing, Antwerpen,
linksexpressionisten - waarbij hij opmerkt: ‘men noemt sommigen Dada; dada
Santpoort, 1930, blz. 24,
heeft nooit bestaan’ - streven er volgens hem naar ‘zich zovér mogelik van de
heeft Van de Voorde dit ‘te
drukkende schaduw der kategorieën, voornamelik van deze der kausaliteit, te
zien’ gewijzigd in ‘te
verwijderen.’
maken’.
Van een overvloedig gebruik van het beeld, dat Van de Voorde het meest
kenmerkend acht voor het literair expressionisme, is volgens Van Ostaijen bij pure
expressionisten geen sprake, daar dezen juist het beeld trachten te weren. Tot deze
pure expressionisten rekent hij in zijn artikel, behalve de reeds eerder door hem
genoemde Stramm, Cendrars, Cocteau, Soupault, Aragon en Breton, ook de
dadaïsten Tristan Tzara en Francis Picabia, de Sturm-dichters Franz Richard
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43

44

Behrens en Wilhelm Runge en de Hongaarse dichter-schilder Lajos Kassák ,
die in 1922-1923 drie maal in Der Sturm publiceerde en van wie bij Der Sturm in
1923 ook een dichtbundel, het Ma-buch, verschenen was.
Het beeld noemt Van Ostaijen ‘een intrigant’ - in Gebruiksaanwijzing der lyriek
spreekt hij van een ‘indringster met onderofficiersmanieren’ -, dat b.v. aan
Cendrars, ‘de meest op en top lyrieker’ voor hem, nog wel eens malgré lui
ontsnapt. De expressionisten gebruiken in plaats hiervan de associatie, die
positiever is, het ritme versterkt en de stemmingsbeschrijving kan vervangen,
doordat associaties ‘de dinamies-lyriese vertaling van deze stemming zijn’. Waar
volstaan kan worden met het eenvoudig weergeven van een toestand, is echter
ook de associatie overbodig. Naast aanhalingen
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Behrens publiceerde
alleen de bundel Blutblüte,
1917, en werkte van 1916
tot 1924 aan Der Sturm
mee.
43
Runge was in maart
1918 voor Arras
gesneuveld. In 1918
verscheen bij Der Sturm
zijn bundel Das Denken
träumt.
44
Gaf tot 1925 het
tijdschrift Ma (= Heden)
uit. Wegens zijn
linkspolitieke gezindheid
was hij in 1919 naar
Wenen geëmigreerd. In nr.
16 van Het Overzicht,
mei-juni 1923, waren twee
lino's en een artikel
Rekenschap, vertaald
door Jozef Peeters, van
Kassák opgenomen.
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uit het werk van Soupault en Cendrars, geeft hij in zijn betoog ook citaten uit zijn
eigen gedichten Marcel Schwob en Folies bar als voorbeeld.
Na een alinea over Het woord: eeuwig, waarin hij het van belang acht dat ‘de
kunstenaars er weer toe komen een werk te scheppen enkel gemotiveerd door
hetgeen naar hun mening noodzakelik is om hun verrast-zijn om de spanning
Ik-omwereld uit te drukken’, vat hij ten slotte in Besluit de beide delen van zijn essay
samen in twee punten, waarvan het tweede uit een tiental stellingen tegen Van de
Voorde is samengesteld.
Tegelijk met het tweede deel van Modernistiese dichters verscheen in Sélection
de nieuwe bewerking van zijn artikel Heinrich Campendonk. Slechts een kwart van
deze nieuwe versie is ontleend aan het opstel dat in Valori Plastici was verschenen.
De oorspronkelijke inleiding over de term ‘abstract’, die in de kunst slechts
‘ontindividualisering’ kan betekenen, werd door een veel uitgebreidere inleiding
vervangen, waarin direct gesproken wordt over het werk van Campendonk, dat
mysterieus wordt genoemd, echter niet in de zin van ‘märchenhaft’, maar op grond
van het feit dat ‘l'aventure du moi en face des phénomènes est infiniment plus
mystérieuse que l'aventure d'Aladdin’. Aansluitend bij zijn betoog in Sensualisme
uit het opstel Modernistiese dichters, behandelt Van Ostaijen vervolgens de
verhouding tot het subject en het object in het scheppingsproces, zowel bij de
naturalisten en de impressionisten als bij de expressionisten, in welke theoretische
uiteenzetting Kant en zelfs Plotinus betrokken wordt. Campendonk drukt in zijn werk
‘la connaissance du mystère de la connaissance’ uit, aldus Van Ostaijen, wat hem
ertoe brengt te schrijven: ‘Campendonk voit comme Kant a pensé’ (er aan
toevoegend dat Kant, wanneer hij esthetische problemen behandelde, lang niet
altijd gezien heeft zoals hij heeft gedacht, wat blijkt uit diens Ueber das Gefühl des
Schönen und Erhabenen, waaraan Van Ostaijen zijn motto boven Het beroep van
dichter had ontleend). Zijn formulering in Sensualisme, ‘dat ik naast de ervaring van
het fenomeen boom ook mijn voorstelling van deze boom als fenomeen ervare’
werkt hij hier verder uit tot de conclusie: ‘Sans le sujet considéré comme objet dans
les objets, il n'y a pas de totalité. Mais comme cette totalité est pour nous,
catégoriquement, une qualité essentielle de la réalité, il n'existe pas de réalité sans
ce sujet qui se considère comme: objet dans les objets. Le rôle des objets est d'être
le miroir du moi. La conscience de cette localisation du moi dans une pipe, dans
une fleur (plus exactement: autour) est, malgré, ou par la connaissance, le seul
mystère des objets ‘extérieurs’. Le seul aspect mystérieux que présente ‘l'extérieur’
est une conséquence du fait qu'il n'est pas autre chose qu' extériorisation.’
Enkele regels verder zegt hij nog over dit nieuw verworven inzicht op de verhouding
van het ik tot de buitenwereld, welk probleem hem al in Poëzie uit Kanttekeningen
bij diverse onderwerpen (De Goedendag, mei-juni 1918) bezig
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hield: ‘Aussitôt qu'on aura vu selon cette vision, ne fût-ce qu'une seule fois, on ne
cherchera pas d'autres merveilles que la réalité même: le merveilleux objet qu'est
le moi enfermant en soi une table, une bouteille.’
Deze nieuwe visie nu blijkt mede bepaald door een persoonlijke ervaring in het
45
begin van zijn diensttijd, waar hij zowel Emmeke als Campendonk over geschreven
had en die hem ook tot zijn gedicht Winter inspireerde: ‘C'est un géranium laque 45Zie blz. 462-464.
de garance, encadré d'une croisée émeraude, que j'ai aperçu lorsque pour la
première fois j'ai vu selon cette vision, conscient de ce qui m'advenait. N'ai je pas
eu la sensation d'être comme une lanterne magique dont les rayons se briseraient
sur les objets en soi: géranium et croisée? Mais ce que j'apercevais, c'était bien, à
l'extrémité des rayons de la ‘lanterne’, l'image qu'elle projetait sur l'écran.’ Met de
opmerking ‘chaque objet peint par Campendonk me rappelle ce géranium’ komt hij
weer tot zijn onderwerp, het werk van Campendonk, terug.
Het oorspronkelijke Campendonk-essay, dat in zijn eerste versie door een korte
inleiding werd voorafgegaan en voor Das Kunstblatt zonder deze inleiding was
vertaald, wordt vervolgens in het Sélectionartikel voor meer dan de helft
overgenomen. Ondanks vrij veel wijzigingen in zinsbouw en woordkeus, worden
geen essentiële veranderingen in dit gedeelte aangebracht. Het opvallendst is nog
dat niet alleen de naam van Salomo Friedländer (Mynona), evenals in de Duitse
vertaling, komt te vervallen, maar dat nu ook diens begrip ‘indifférence créatrice’,
‘schöpferische Indifferenz’ vervangen is door de woorden ‘individualité spirituellement
indifférentielle’. Daartegenover staat dat in de inleiding van het Sélectionartikel niet
alleen Carrà, Cocteau, Max Jacob en Félicien des Ormeaux, maar ook ‘Friedlaender,
46
le néo-kantien d'après Marcus’ wordt geciteerd.
46
Het laatste deel van het oorspronkelijke essay, waarin een overzicht van
Zie over Ernst Marcus:
Campendonks geleidelijke ontwikkeling tot het voor zijn werk zo belangrijke jaar blz. 260, noot 26.
1920 was gegeven, is in het Sélectionartikel vervangen door een veel uitvoeriger
bespreking van zijn werkwijze, zijn achterglas-schilderijen en zijn tekeningen. Uit
de hierbij gegeven voorbeelden en citaten blijkt dat Van Ostaijen niet alleen
publikaties over contemporaine kunst bleef volgen - zo vermeldt hij een essay van
Maurice Raynal over George Braque - en op de hoogte van Japanse kunst was hij spreekt over kakemono's en makemono's en citeert een artikel van de medewerker
aan Valori Plastici, Ardengo Soffici, over dit onderwerp - maar ook met kennis van
zaken kon schrijven over Breugel en laatmiddeleeuwse Duitse en Italiaanse schilders
als de Hamburgse meesters Bertram en Francke, de Meester van het leven van
Maria, Ugolino da Siena, Taddeo Gaddi en Fra Angelico.
Ter afsluiting van zijn artikel voor Sélection verstrekte Van Ostaijen in een
informatief gedeelte gegevens over de opleiding, ontwikkeling en voornaamste
werken van Heinrich Campendonk.
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4. Correspondentie uit 1924
In januari 1924, nog voordat Van Ostaijen opgeroepen was voor
herhalingsoefeningen, schreef hij onderstaande brief aan Berckelaers. Naar deze
1
zich herinnert , hebben de daarin genoemde ‘vriendelike invitatie’ en ‘toegezonden
circulaire’ beide betrekking op Het Overzicht. Berckelaers was nl. op Van Ostaijens 1Brief van Seuphor aan
aanbod in zijn vorige brief ingegaan en had hem uitgenodigd een recensie voor Borgers van 14 januari
1968.
Het Overzicht te schrijven. Zo werd in het 20ste nummer van dit tijdschrift, dat
gedateerd was ‘januari 1924’, behalve het gedicht Avond strand orgel ook een
bespreking over de dichtbundel Le zèbre handicapé door Paul Neuhuys van de
hand van Van Ostaijen opgenomen. Tevens had Berckelaers hem opgewekt
propaganda voor Het Overzicht te maken. De ‘toegezonden circulaire’ waar Van
Ostaijen in zijn brief over spreekt, was een bijlage van De Bibliotheekgids van
november 1922, die ook los verspreid werd. Deze bijlage bevatte een manifest van
Berckelaers, gedateerd 7 oktober 1922, over de rol van het tijdschrift in de 20ste
eeuw en, aan de achterzijde, gegevens over de nieuwe reeks van Het Overzicht,
afgesloten door de zin: ‘Enkel ongeletterden en reaktionnairen tekenen niet in’.

[8/1/24.]
Waarde Berckelaers,
Volgaarne neem ik uw vriendelike invitatie aan. - Wat de propaganda betreft waarover u in uw vorige brief schreef, deze doe ik
ook in die zin dat ik het[de] mij door u toegezonden circulaire onder mijn bekenden
doe rondgaan. Met beste groeten,
P van Ostaijen
Omstreeks dezelfde tijd werd Van Ostaijen uitgenodigd mee te werken aan een
speciaal Vlaams nummer van Der Sturm. Peeters en Berckelaers, die in december
1922 naar Berlijn waren geweest, hadden daar o.a. met Herwarth Walden kennis
gemaakt. Een gevolg van dit contact was, dat in het maart-aprilnummer 1923, nr.
15, van Het Overzicht een Oproep tot aandacht en in het januarinummer 1924, nr.
20, een Gedicht van Walden werd opgenomen. Anderzijds zouden de
Overzichtredacteuren een ‘speciaal num. gewijd aan het jonge Vlaanderen in kunst
en letterkunde’ voor Der Sturm verzorgen, dat in november 1923 moest uitkomen,
zoals een advertentie in Het Overzicht van oktober 1923, nr. 18-19, aankondigde.
In het volgend Overzichtnummer van januari 1924 werd als verschijningsdatum
echter ‘begin 1924’ opgegeven. Van Ostaijen heeft voor dit nummer, dat in maart
1924, als 1.

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

532
Heft van de 15de jaargang, verscheen, inderdaad twee gedichten, Zon brandt de
rozelaar... en Vlerken, afgestaan.
Het ‘speciale’ Sturmnummer bleek bij verschijnen slechts voor één derde met
bijdragen uit België gevuld. Vooral de letterkunde was hierbij niet sterk en zeer
2
eenzijdig vertegenwoordigd. Want naast de acht bladzijden met afbeeldingen en
2
3
Van werk der beeldende
een partituur waren er slechts vijf met literaire bijdragen. Drie kwart hiervan werd
kunstenaars
Peeters,
ingenomen door gedichten van Seuphor: een deel van zijn reeds in Het Overzicht
Léonard,
Karel
Maes,
gepubliceerde Te Parijs in trombe in Duitse vertaling en Wenduyne-aan-zeek[zee]
Joostens
en
F.
de
Boeck
in het Nederlands. Iets meer dan één bladzijde was beschikbaar voor een gedicht
en der architecten Alf.
van Pierre Bourgeois en twee prozaschetsen van Maurice Casteels in het Frans
Francken en Victor
en de beide, onvertaalde, gedichten van Van Ostaijen tezamen. Het geheel werd Bourgeois.
ten slotte ingeleid door twee korte artikelen, Die flämische Kunst der Avant-garde 3Kosmographie
door Jozef Peeters en Die jüngste Literatur in Flandern door Fernand Berckelaers. ‘Kinderlied’ door Karel
In dit laatste artikel worden als belangrijkste moderne dichters van dat ogenblik Albert.
Wies Moens, Paul van Ostaijen en M. Seuphor genoemd. De slotalinea luidt:
‘Besonders Paul van Ostayen, das muss hier betont werden, kommt die Ehre zu,
die moderne Kunst in Flandern eingeführt zu haben und zwar mit einem heftig
kritisierten, aber belangreichen Werk über flämische Literatur’, waarmee op zijn juist
verschenen essay Modernistiese dichters werd gedoeld. Na zijn terugkeer uit dienst
op 24 februari, begon Van Ostaijen aan het schrijven van boekbesprekingen voor
de literaire kronieken van Vlaamsche Arbeid. Daar hij, zoals enkele vrienden zich
herinnerden, vrij lang aan zijn artikelen werkte, kon hij de voor het maartnummer
toegezegde bespreking van Le grand écart door Jean Cocteau, La Vénus
internationale door Pierre Mac Orlan en Filibuth ou la montre en or door Max Jacob
- alle in 1923 te Parijs verschenen - eerst op de 12de maart inzenden. Ondanks
deze vertraging werd dit artikel Franse literatuur toch nog in het maartnummer - dat
als vele nummers van Vlaamsche Arbeid over tijd verscheen - opgenomen. De
aangekondigde ‘recensie over nederl. dichters’, die onder de titel Hollandse dichters
of de zichtbare wegen van de genitief gepubliceerd werd, kwam pas een maand
later gereed.
Ook ditmaal vergiste Van Ostaijen zich weer een jaar in de datering van zijn brief.

[Antw. 12-3.23[24]. Albertstr. 44]
Hooggeachte Heer Muls,
Onder apart couvert, hierbij recensie betreffende franse literatuur. - Laat? - Ja, ik
bid u dit te excuseren, ik was tot einde februarie soldaat en, mijn hoop ten spijt, had
ik tot lezen of schrijven niet de gelegenheid.
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Recensie over nederl. dichters volgt binnen 10-14 dagen.
Met hartelike groeten
Uw dwe P van Ostaijen
De hierop volgende brief was gericht aan André de Ridder, die na het verschijnen
van zijn studie La littérature flamande contemporaine voor dezelfde uitgevers, L.
Opdebeek te Antwerpen en E. Champion te Parijs, een aansluitende bloemlezing
verzorgde in samenwerking met Willy Timmermans, welke in 1926 onder de titel
Anthologie des écrivains flamands contemporains is verschenen. De Ridder
4
verklaarde dat hij zijn verzoek om voor deze bloemlezing gratis afstand van de
4
auteursrechten te doen aan alle auteurs had gericht, aangezien de uitgevers er
In een bij deze brief voor
niet in toestemden honoraria uit te keren. ‘P.v.O. was, indien ik mij goed herinner, Borgers geschreven en
de enige om desbetreffende weigerend op te treden’, aldus De Ridder, met het ondertekende Nota.
gevolg dat zijn werk dan ook niet in deze bloemlezing voorkomt.

[30-3-24]
Geachte Heer en Waarde confrater,
Als antwoord op uw schrijven van 29 maart '24, spijt het mij u te moeten meedelen
dat ik van mijn auteursrechten geen afstand doe.
Met de uitdrukking mijner gevoelens van hoogachting, blijf ik
uw dwe
P van Ostaijen
Van Ostaijen bleef zich, ook na zijn laatste, korte dienstperiode, inspannen een
betrekking bij een kunsthandel of antiquariaat te vinden, daar zijn particuliere
activiteiten op dit gebied niet voldoende opleverden voor een financieel onafhankelijk
bestaan. Om zich minder verplicht en dus vrijer tegenover zijn familie te voelen, had
hij nog steeds grote behoefte aan deze onafhankelijkheid. Want al waren er nooit
bijzondere spanningen geweest, Van Ostaijen was al gauw aan zijn ouders ontgroeid,
die weinig begrip voor zijn activiteiten en interesses konden opbrengen, maar doordat
hij er niet in slaagde zich maatschappelijk zelfstandig te maken, was hij na jaren
afwezigheid toch weer genoodzaakt op hen terug te vallen. Hoewel de vader, ook
na de dood van zijn vrouw, er nooit bezwaren tegen gemaakt heeft dat hij thuis bleef
wonen, was dit niet gegrond op sympathie voor wat zijn zoon bezig hield, maar
5
eenvoudig op het feit dat hij nu eenmaal tot het gezin behoorde. Volgens Burssens
5
had de vader geen hoge dunk van de capaciteiten van Van Ostaijen en placht
Gaston Burssens, Paul
van Ostaijen zoals hij was
hij van hem te zeggen: ‘hij is tot niet veel in staat: voor
en is, Wilrijk-Antwerpen,
1933, blz. 25.
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lichamelike arbeid is hij te zwak en ook voor kantoorklerk is hij niet geschikt, want
6
zijn geschrift is niet leesbaar.’ Van Ostaijens neef , die vaak in het huis aan de
6
Albertstraat vertoefde, betwijfelt of deze kritiek ooit zo duidelijk gesteld is, want
H. Goris.
dat zou zeker, gezien de gevoeligheid van Van Ostaijen op dit punt, tot openlijke
conflicten hebben geleid, waar hij nooit iets van gemerkt heeft. Het is zelfs de vraag
of de kritiek van de vader groter was dan de vrees die Van Ostaijen in zijn kwetsbare
toestand voor deze kritiek koesterde. Typerend voor dit laatste is een voorval aan
de ontbijttafel, dat deze neef zich nog herinnert. Na een schertsende opmerking
van de vader over het aantal suikerklontjes dat Van Ostaijen in zijn pap nam, at hij
sindsdien, zonder hier ooit een woord over te hebben gezegd, zijn pap zonder suiker.
Moeilijker dan het min of meer vanzelfsprekende onderdak te accepteren, was het
nog voor hem om geld aan zijn vader te vragen, hoe welgesteld deze ook was. En
de vader was er de man niet naar om uit zichzelf te merken wanneer er geld nodig
kon zijn.
In deze omstandigheden zou Van Ostaijen met een bescheiden betrekking,
waardoor hij regelmatig een klein bedrag tot zijn beschikking kreeg, al een grote
mate van zelfstandigheid kunnen verwerven, temeer daar de controle van zijn
plichtsgetrouwe moeder was weggevallen en de vader zich nauwelijks met de
dagelijkse bezigheden van zijn huisgenoten placht te bemoeien. Omstreeks april
1924 vond hij een dergelijke betrekking bij de uitgever en boekhandelaar E. Sele,
die een winkel had in de Hoornstraat 12 te Antwerpen, maar bovendien een filiaal,
Boekhandel Iris, aan de St. Jacobsmarkt 60, waarin een antiquariaat was gevestigd.
7
Dit antiquariaat was enkele jaren eerder opgezet door de dichter Paul Verbruggen
7
, die zich bij zijn inkoop vooral op de Duitse expressionisten had toegelegd.
De gegevens over het
Doordat Verbruggen bij zijn pogingen de zaak uit te breiden en daarmee ook zijn antiquariaat en Van
positie te verbeteren, onvoldoende steun van Sele kreeg, die volgens hem ‘een Ostaijens indiensttreding
zijn van Paul Verbruggen
slap karakter’ had, nam hij in het begin van 1924 zijn ontslag. Voordat Van
afkomstig.
Ostaijen zijn werkzaamheden overnam, die voornamelijk uit het inkopen van
boeken, de administratie en verdere organisatie van het antiquariaat bestonden en
waarbij hij niet als verkoper hoefde op te treden, zodat hij ook niet al te strikt aan
bepaalde tijden gebonden was, had hij eerst aan Verbruggen gevraagd of deze het
hem kwalijk zou nemen als hij hem opvolgde. Tevens had hij hierbij uitgelegd hoe
belangrijk het voor hem was een geschikte werkkring te vinden, ook al waren de
verdiensten niet hoog. Op Verbruggens verloren gegane antwoord, reageerde Van
Ostaijen met de volgende, ongedateerde brief, die, naar Verbruggen zich meende
te herinneren, omstreeks begin april 1924 geschreven moet zijn.
Beste Paul,
ik ben je zeer dankbaar om je hartelike brief.
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Nu [ik] weet hoever het me[t] je betrekkingen tot Sele staat, heb ik de plaats bij hem
aangenomen, want, daar ik toch ergens debuteren moet, kan het me voorlopig gelijk
zijn waar.
Dat je je verder om me bekommeren wil, dank. Als antwoord op je vraag of ik
doorgaans in Antwerpen [zou] willen blijven, kan ik je zeggen: integendeel.
Verplaatsing is mij zeer welkom.
Heb je soms na vier uur een uurtje vrij, dan haal ik je af na je werk.
Intussen poot van je
Paul van Ostaijen
In dezelfde tijd ontving Van Ostaijen een getypte brief van Marnix Gijsen met de
mededeling dat diens in november 1923 aangekondigde dichtbundel niet zou
verschijnen.

[Antwerpen, den 2 April 1924. Dambruggestraat, No 84.]
Geachte Heer van Ostayen,
Tot mijn spyt moet ik U het volgende schryven.
Toen ik met den heer De Bock contract had gesloten voor de uitgave van myn
verzen, die ik U opdroeg, ben ik aan de blyvende waarde er van zeer sterk gaan
twyfelen. Ik heb dan ook besloten ze niet uit te geven en het contract werd verbroken.
Zoo valt dus ook de opdracht weg, die U van harte gegund was.
U verliest aan de heele zaak niet veel, ik win er by. Geloof in myn oprechte
bewondering voor Uw werk en aanvaard myn hoogachtende groeten, uw dw.
J.A. Goris
Nadat Van Ostaijen al eerder zijn Vier korte vertellingen ter publikatie in Vlaamsche
Arbeid aan Muls gegeven of gezonden had, stuurde hij hem vervolgens de gedichten
Landschap en Archaïese pastorale en zijn boekbespreking Hollandse dichters of
de zichtbare wegen van de genitief toe. Van de, in zijn gelijktijdig verzonden brief,
aangevraagde Franse boeken heeft hij er niet één voor Vlaamsche Arbeid besproken.
In 1926 blijkt hij wel Rabevel van Lucien Fabre gelezen te hebben, welke roman hij
8
dan ter sprake brengt in zijn opstel Burssens, Du Perron en ik uit Self-defence.
Over de bundel Archipel van Slauerhoff verscheen daarentegen enkele maanden 8Zie VW IV, blz. 373-374.
na deze brief een recensie van zijn hand in het augustus-septembernummer van
Vlaamsche Arbeid.
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[12-4-24. Albertstr. 44.]
Zeer geachte Heer Muls,
Met dezelfde post ontvangt u mijn bespreking over de hollandse dichters en twee
gedichten.
Wat de franse boeken betreft dewelke ik graag zou bespreken, deze zijn: André
Breton: les pas perdus; Jean Cocteau: Thomas l'Imposteur; Lucien Fav[b]re: Rabevel;
Delteil: choléra; alle bij de Nouvelle Revue Française. Bij van Kampen verscheen
er van Slauerhoff, een bundel ‘Archipel’ dewelke misschien stof tot bespreking biedt.
Kan u deze werken - of enkele daaronder - aanvragen? Met hartelike groeten
steeds uw dwe P van Ostaijen
Een dag later zond Van Ostaijen aan Muls een kort artikel, Brussel ontdekt Chagall,
dat hij zojuist geschreven had naar aanleiding van een door de groep Ceux de
Demain in Le Centaure te Brussel ingerichte Chagalltentoonstelling. Op deze eerste
gelegenheid voor ‘Bruxelles artistique’ om kennis te maken met het werk van Chagall,
hingen uitsluitend schilderijen en aquarellen uit de periode van 1914 tot 1919. Van
Ostaijen waarschuwt ervoor dat in de eerste plaats het getoonde niet representatief
voor deze schilder mag heten, aangezien hij diens werk uit de jaren 1909 tot 1914
veel beter acht en dat in de tweede plaats deze tentoonstelling een gehavend restant
is van een expositie die in het begin van 1923 bij Lutz in Berlijn was te zien. Doordat
Van Ostaijen deze Berlijnse tentoonstelling tijdens zijn kort verblijf aldaar in januari
1923 gezien had en bovendien de oudere schilderijen uit de collecties van Walden,
Der Sturm en Muche kende, beschikte hij ter adstructie van zijn mening over veel
vergelijkingsmateriaal.
Aan zijn verzoek om dit actuele artikel voorrang te verlenen, heeft Muls voldaan:
het werd, samen met het gedicht Landschap en de Vier korte vertellingen, nog in
het aprilnummer van Vlaamsche Arbeid geplaatst en zijn bespreking Hollandse
dichters werd met Archaïese pastorale in het daarop volgend meinummer
opgenomen. De begeleidende brief, waarin hij zich - evenals een maand tevoren in het jaartal vergiste, is de enige uit deze periode die niet op rouwpapier, maar op
een gewoon blocnotevel geschreven was.

[13-4-23[24]]
Zeer geachte Heer Muls,
Zou er nog een plaatsje zijn in ‘V.A.’ voor deze bespreking?
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Ik achtte het nodig te waarschuwen voor al te snelle konklusies betr.
Chagall op grond van deze tentoonstelling. Desgevallend blijft iets anders van
me liggen.
Met beste groeten
Uw dwe Van Ostaijen
Onmiddellijk na verschijnen van het aprilnummer van Vlaamsche Arbeid stuurde
Van Ostaijen weer een Erratum aan Muls, om een bij het afdrukken van de Vier
korte vertellingen gemaakte fout te herstellen. Deze correctie werd op de laatste
bladzijde van het meinummer geplaatst.
Welke de twee bundels geweest zijn die hij in zijn P.S. vermeldt ter recensie
ontvangen te hebben, is niet bekend. In de tweede helft van 1924 besprak Van
Ostaijen behalve Archipel van Slauerhoff voor Vlaamsche Arbeid ook nog de bundels
Leven door J. de Waelheijns, De voorhof door Paul Verbruggen en Verzen, ‘het
rode boekje’, van Marsman.

[30-4-24.]
Zeer geachte Heer Muls,
De drukker heeft mij weer met een zeer ongelukkige drukfout begenadigd. Namelik
had hij de laatste regel van mijn 3e vertelling te verbeteren: reden in plaats van
rede. Hij heeft vertelling 2 voor 3 genomen, de laatste regel van twee weggenomen
en er de korrektuur van drie geplaatst, terwijl hij drie dan, hetwelk moest verbeterd
worden, onverlet liet. Gelet op het ongeduld van moderne lezers, vrij vervelend.
Hierbij: erratum.
Met hartelikste groeten
steeds uw dwe
Paul van Ostaijen
P.S. twee bundels ter recensie ontvangen.
Niet alleen het aprilnummer van Vlaamsche Arbeid, maar ook het in die maand
verschenen 21ste nummer van Het Overzicht bevatte bijdragen van Van Ostaijen
en wel een gedicht, Vrolik landschap en twee korte besprekingen van de zojuist
verschenen bundel van Hermann Conradi, Feuerball rollt, een door Kurt Liebmann
samengestelde en ingeleide bloemlezing en van Kreuzigung, een ‘Dichtung’ van
dezelfde Liebmann. Hoewel zij elkaar op dit moment nog niet kenden, waren in dit
voorlaatste nummer van Het Overzicht ook gedichten opgenomen van de twee
andere leden der latere ‘on-
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9

10

serieuze escouade van de Vlaamse Letterkunde’ , Gaston Burssens en E. du
9
11
Zie VW IV, blz. 373.
Perron , toen nog Duco Perkens, welke laatste hiermee tevens zijn debuut in
10
Het gedicht Regen op
de Nederlandse literaire tijdschriften maakte.
12
blz.
Bovendien publiceerde Van Ostaijen op 10 april in een speciaal poëzienummer 11 158.
Restjes van den dag op
van het Brusselse weekblad ‘d'information et de critique’, 7 Arts, een Fragment
blz. 159.
13
uit ‘De marsj van de hete zomer’, het middengedeelte van het in augustus en
12
In jg. 2, nr. 26.
september 1919 geschreven gedicht, dat hij tevoren reeds in de handschriftbundel 13
Zie VW I,
De feesten van angst en pijn had opgenomen. Hierbij stelde hij zich met een
Verantwoording, blz. 283.
Franstalige bio- en bibliografische aantekening, die op zijn militair zakboekje
14
geïnspireerd was, aan zijn lezers voor . Hoe Van Ostaijen met dit tijdschrift, waaraan
14
15
Zie bijlage 7, blz. 1120.
hij later in zijn Brusselse periode nog eenmaal zou meewerken , in contact is
gekomen, kon niet met zekerheid worden vastgesteld, maar het is waarschijnlijk 15Zie blz. 653 en 686.
16
dat Oscar Jespers - die ook in het bezit van het handschrift van dit fragment is
- hierbij een bemiddelende rol heeft gespeeld. Het blad 7 Arts was in november 16Zie VW I,
1922 opgericht en werd geredigeerd door de Franstalige dichter Pierre Bourgeois, Verantwoording, blz. 293.
17
diens broer, de functionalistische architect Victor Bourgeois , de dichter, schilder
en criticus Pierre L. Flouquet, de beeldende kunstenaar Karel Maes en de musicus 17In 1928 bouwde hij het
huis met atelier van Oscar
G. Monier.
Jespers in Brussel.
Ook in mei zette Van Ostaijen, tevreden over de regelmatige
publikatiemogelijkheden die Vlaamsche Arbeid hem verschafte, zijn activiteiten voor
dit tijdschrift voort. Hij werkte aan de bespreking der dichtbundels van Verbruggen,
Slauerhoff en Marsman, die onder de titel Dichters in de Kronieken van het
augustus-septembernummer werd opgenomen en stuurde in de tweede helft van
de maand nogmaals gedichten in. Welke deze beide gedichten waren is niet met
18
zekerheid vast te stellen. Muls wist alleen stellig dat zich hierbij niet de Archaïese
18
pastorale bevond, daar hij dit gedicht eerst samen met Landschap in het
Mondelinge
aprilnummer had willen plaatsen, maar het door het plotseling tussengevoegde mededelingen.
18
Chagallartikel naar het meinummer moest laten opschuiven. Als Muls' herinnering
18
juist is dat hij nooit een ingezonden gedicht van Van Ostaijen geweigerd heeft,
Mondelinge
zouden het In gotieke letters en Herfstlandschap geweest moeten zijn, die echter mededelingen.
eerst respectievelijk in het oktober-novembernummer en in het nummer van januari
1925 werden gepubliceerd.
Hoewel Van Ostaijen in zijn volgende brief aan Muls zijn plan om over Oscar
Jespers te schrijven wil opgeven, omdat er geen illustraties beschikbaar zijn, is hier
later toch een oplossing voor gevonden, want het Vlaamsche-Arbeidnummer van
december 1924 opent met zijn uitvoerige studie Oskar Jespers, waarbij twee beelden
van Jespers, Kind met zwaan en Pottendraaier, gereproduceerd zijn.
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[Antwerpen, 19-5.24]
Geachte Heer Muls,
Hierbij zend ik u twee gedichten waarover u naar de behoeften van ‘Vl. A’ zult
beschikken.
De bespreking over Marsman, Verbruggen en Slauerhoff (de drie boeken dewelke
ik nog ter recensie heb) ontvangt u op het einde van deze week. ‘Rabevel’ van
Fav[b]re ontving u tot op heden nog niet? Wat het opstel over de beeldhouwer Oscar Jespers betreft zo heb ik met hem
geen overeenkomst kunnen treffen aangaande de cliché's. Hij bezit er geen en zou
er ook niet éen laten maken. Zo valt dus dit opstel weg.
Ik blijf steeds met diepe erkentelikheid voor de ruimte die u op zulke welwillende
wijze mij tot beschikken stelt, met beste groeten
uw dwe.
P van Ostaijen
Niet alleen in de nummers van maart, april en mei, maar ook in alle volgende
afleveringen van Vlaamsche Arbeid die in 1924 verschenen, werd verder regelmatig
een bijdrage van Van Ostaijen opgenomen. Zo bevatte het juni-julinummer zijn korte,
spottende aankondiging van Leven door J. de Waelheijns in de rubriek Bibliographie,
het augustus-septembernummer de reeds genoemde, uitvoerige bespreking Dichters,
het oktober-novembernummer zijn gedicht In gotieke letters en het decembernummer
het geïllustreerde opstel Oskar Jespers. Bij vergelijking van de inzendingsdata, voor
zover deze uit de correspondentie bekend zijn, met het moment van verschijnen,
valt het op dat de kopij soms geruime tijd later werd afgedrukt. Dit was b.v. ook het
geval met zijn vertaling van een aantal prozagedichten van de op 3 juni 1924
overleden Franz Kafka. Blijkens de vermelding in de daarbij geschreven
verantwoording, dat Kafka deze zomer was overleden, moet hij deze vertalingen
nog in 1924 persklaar hebben gemaakt, maar ze werden eerst in het nummer van
mei-juni 1925 opgenomen.
Hoewel in de tweede helft van 1924 geen andere publikaties van Van Ostaijen
zijn verschenen dan die in Vlaamsche Arbeid, schreef hij in deze periode
verschillende van de bijdragen die in 1925 door de tijdschriften Sélection, Vlaamsche
Arbeid, Het Overzicht en De Driehoek gepubliceerd zijn. Behalve de genoemde
Kafkavertaling behoorde hier onder meer zijn artikel over Floris Jespers toe, dat
niet alleen naar het onderwerp, maar ook in de opbouw een tegenhanger van zijn
opstel Oskar Jespers genoemd kan worden. Het verscheen onder de titel Notes sur
Floris Jespers in het vierde nummer van de vierde jaargang van Sélection, dat in
januari 1925 uitkwam, en werd daarin gevolgd door zeven reprodukties van de
schilderijen Aqua-
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rium, Modèle désagréable, Jeune fille juive, Port pour mon gosse en Port en de
tekeningen Port en Vache et homme, welk werk van Jespers zonder uitzondering
in 1924 gemaakt was.
Hoewel onderstaande brief aan Georges Marlier, de redactiesecretaris van
Sélection, de indruk wekt dat het artikel al voltooid was en er alleen op de foto's van
Floris Jespers gewacht moest worden, zou het nog tot 22 december 1924 duren
voor het werd ingeleverd. Uit het vervolg van de brief blijkt dat Van Ostaijen ernaar
bleef streven ook met zijn publicistische activiteiten enige inkomsten te verwerven
en dat hij zich, ondanks zijn medewerking, geenszins nauw aan Sélection verbonden
voelde.

[Anvers le 6-10-24]
Mon cher Marlier,
Je n'ai pas encore reçu les photos de Flor; il me dit qu'il me les fera tenir fin de
cette semaine. Nous pourrions donc envisager la publication pour le no 3 p.e.
Mais... au mois de février j'ai écrit à v. Hecke au sujet des honoraires pour l'article
de Campendonk. Je n'ai pas eu de réponse, pas même celle-ci que ‘Se [é,
passim]lection’ n'honorait pas ses collaborateurs.
Je n'ai aucune raison pour changer de point de vue à ce sujet; d'autres revues
me paient. D'autre part ‘Selection’ paie certains collaborateurs. Je ne suis pas
intéresser[é] à l'existence de ‘Sélection’, c.à.d. que S. n'est pas une revue dont j'ai
plus ou moins la direction et ce n'est pas une revue d'extrême gauche à laquelle on
collabore pour le simple plaisir de se compromettre.
En somme la situation est bien simple: je comprends les raisons dont s'inspire le
comité de ‘Selection’ - moins celle-ci de ne pas répondre du tout - j'espère que vous
comprendrez les miennes.
En vous priant de bien vouloir présenter mes hommages à madame,
Je suis cordialement
votre dévoué
P van Ostaijen
Over de contacten met zijn vrienden zijn de gegevens uit deze tijd schaars. Al was
van een ‘bond zonder gezegeld papier’ minder dan ooit sprake - met Oscar Jespers
voelde Van Ostaijen zich nog het meest artistiek verbonden -, in de verhouding en
omgang tussen de vrienden kwam weinig verandering, behalve dat Léonard en hij
19
elkaar na zijn diensttijd min of meer uit het oog hadden verloren. Hij bleef tevens
een regelmatig bezoeker van de Hulstkamp en amuseerde zich met deze vrienden 19Mededeling van Jos.
Léonard.
ook nog op andere wijzen dan
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door het dagelijks spelletje domino en het uitwisselen van de laatste nieuwtjes. Zo
schafte hij zich samen met Achilles Noeninckx, nadat ze gehoord hadden dat Tine
Ceulemans bij het instituut Verhulst aan de Rembrandtstraat op danscursus was
gegaan, lage schoenen aan en lieten zij zich eveneens inschrijven. Mevrouw
20
Ceulemans herinnert zich hierover: ‘Paul danste tegen de maat. Hij was ook timide,
20
maar noemde de meisjes ‘geiten’. Hij was echter eigenzinnig en wilde niet
Medegedeeld in 1965.
Deze herinneringen
toegeven dat hij niet kon dansen. De dansleraar, die ook klerk op het stadhuis
was geweest en Paul uit die tijd kende, zei eens tegen Noeninckx: ‘Allez, vraagt vertonen veel
overeenkomst met die van
mevrouw Ceulemans maar, want ze danst zèlfs met Van Ostaijen.’ Na afloop
bracht Paul me thuis en ging dan onder het koffie zetten b.v. de tango tegen de Victor aan Van Ostaijens
eerste danslessen, zie blz.
maat in demonstreren.’
79.
Ook bezocht Van Ostaijen met Ceulemans en zijn vrouw dikwijls concerten en
de bioscoop en een enkele maal een zaterdagmiddagbijeenkomst bij de vrouwelijke
arts en kunsthistorica Dr. Juliane Gabriëls, waar hij zijn vrienden amuseerde met
allerlei ironische opmerkingen over de daar verzamelde figuren van gevestigde
reputatie.
Van de correspondentie met vrienden en bekenden is weinig bewaard gebleven
en er zal ook niet veel geweest zijn, doordat ze praktisch allen in Antwerpen woonden
en elkaar dikwijls ontmoetten. Een der weinige uitzonderingen was de in Mechelen
wonende Prosper de Troyer, aan wie hij in de tweede helft van november een
ongedateerd visitekaartje met rouwrand had gestuurd, waarop hij, onder zijn gedrukte
naam, het volgende geschreven had naar aanleiding van de geboorte op 18
november 1924 van Hubert de Troyer:
met z'n beste wensen voor Mevr. de Troyer en de jonge Troyer.
Verheugt zich samen met z'n kameraad Prosper.
PAUL VAN OSTAIJEN

Een tweede uitzondering wordt gevormd door een ongedateerde brief van Floris
Jespers, die deze na ontvangst van het gedicht voor zijn jongste zoontje, Marc groet
's morgens de dingen, aan Van Ostaijen stuurde. Uit de laatste alinea blijkt dat
Jespers nog een foto van een schilderij of tekening uit het bezit van Stan van
Ostaijen, De vis, naar Sélection had opgestuurd, hoewel geen werk met deze titel
werd opgenomen. Dit zou erop kunnen wijzen dat een der wèl gereproduceerde
werken, Port pour mon gosse of Port, het door hem genoemde Haven is, dat in het
bezit van Van Ostaijen was en aan welk werk hij de voorkeur gaf. Ten slotte maakt
hij Van Ostaijen attent op een artikel van Maurice Raynal in het te Parijs
verschijnende maandblad Bulletin de l'Effort Moderne onder redactie van Léonce
21
Rosenberg.
21

Maurice Raynal,Picasso
(eerste deel) in: Bulletin de
‘l'Effort Moderne’, jg. 1924,
nr. 10, Paris, december
1924, blz. 8-11.
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Beste Pol,
Ik vind wat je voor Marc stuurde heel goed. Waarom? - Ik weet weinig over
literatuur, maar tracht toch de dingen te zeggen zoals ik ze voel. Heel mooi kinderlijk
- kinderlijk door het vinden van uw woorden: bloem, ploem - tafel - nogeens tafel de
pp's - van pet en pijp en pijp en pet - de v.v.'s - Een mooie ritmus.
Ik weet niet of ik het bij het rechte draadje heb als ik het ontleed, maar dat is wat
ik er in voel de 1ste zin: Het alles ineens - ventje - fiets vaas - bloem - (den goededag aan
alles en van éen kind slechts eene zin dag stoel naast de tafel - (wat nu nog zegt
M.? - dag brood enz enz. - tot aan Goedendag: Heel mooie korte woorden die goed
klinken - vis - pijp - pet - pijp - heel mooi.
dan komt - Heel lief - want hij is lief een kind als Marc, Goedendag - (nog liever
Daa-ag Vis - (zegt hij luider) nog liever steeds dag lieve vis - kan hij het nog
liever zeggen - dag klein - enz enz - Ik geniet er veel van en beschouw het als een van uw heel goede dingen Goddelijk kinderlijk - Proficiat!
Marc leert het van buiten. Ge zult er van verschieten als je eens komt.
Hij zegt o.a. altijd: Dag venneke met de fiets - (Spijt dat zulks geen woord is - het
is zo lief - het venneke! - Verder zegt hij Da - Da vis - Ik weet niet of gij daar iets
kunt mede doen - Ik geloof het niet - Da-Da is ook geen woord. Venneke is geestig.
Sélection vroeg nog een foto. Ik zond de vis van Stan, had ik een foto van uwe
Haven, dan had ik deze gegeven. In Effort Moderne staat er een artiekel over Picasso
- van Raynal. Je moet eens lezen.
Hartelijk voor een 25 [1925]
Floris
In zijn relaties buiten de hem vertrouwde kring, vooral met andere schrijvers, bleef
22
hij echter steeds gereserveerd. De herinnering van Seuphor geeft hier een duidelijke
indruk van: ‘In die tijd (tussen 1922 en 1925) verbleef ik dikwijls te Parijs. Telkens 22In 30 jaar geleden
ik te Antwerpen wederkeerde trof ik Van Ostayen aan bij zijn onmisbaar partijtje overleed Paul van
Ostayen, Radio- en
domino. Ik ging hem groeten. Hij stond recht, het spel werd onderbroken, we
Televisieweek, 16 maart
spraken een paar woorden, hij ging terug zitten en het spel werd voortgezet.
Nooit heeft hij mij aan zijn medespelers voorgesteld. Mijn reizen lieten hem totaal 1958, blz. 2.
onverschillig.’
Deze afzijdigheid was nog sterker als het de schrijvers uit de voorafgaande
generatie betrof die tijdens de oorlog een passivistisch standpunt hadden
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ingenomen, zoals bleek aan het einde van 1924, toen hij met deze Vlaamse
letterkundige wereld direct te maken kreeg.
Nadat Lodewijk van Deyssel ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag in
november 1924 gehuldigd was door Herman Teirlinck als voorzitter van de
23
Vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen , werden er plannen beraamd om deze
23
vereniging, die sedert de oorlog een kwijnend bestaan had geleid, nieuw leven
De naoorlogse
in te blazen. Een reorganisatiecommissie, die als voorlopig bestuur optrad, werd voortzetting van de n 1907
hiertoe gevormd, met August Vermeylen als voorzitter en Paul Kenis als secretaris. opgerichte Vlaamsche
Vereeniging van
Ook Muls maakte hiervan deel uit. Deze laatste beijverde zich om bij de
Letterkundigen.
reorganisatie in de eerste plaats de mentaliteit van de vereniging grondig te
veranderen. In een artikel De Vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen, waarmee
hij het januarinummer 1925 van Vlaamsche Arbeid opende, wees hij erop dat het
afwijzend standpunt van deze vereniging tegenover het activisme tot ernstige
tekortkomingen ten opzichte van bepaalde schrijvers had geleid, hetgeen ‘vooral
de jongere generatie afzijdig zal doen staan zoolang die fouten niet erkend worden
en geen nieuwe koers gevolgd.’ Bij de besprekingen van het voorlopig bestuur werd
op aandringen van Muls besloten de jongeren Moens en Van Ostaijen tot leden van
de reorganisatiecommissie te benoemen. In een brief van 17 november werd hun
dat meegedeeld en werden zij uitgenodigd een vergadering op 29 november bij te
wonen. Nog voordat Van Ostaijen, die door Muls niet van te voren omtrent diens
bedoelingen was ingelicht, op de uitnodiging had gereageerd, was een bericht over
de samenstelling van de reorganisatiecommissie in de pers verschenen. In plaats
van de vergadering te bezoeken, stuurde Van Ostaijen de volgende brief aan de
secretaris Paul Kenis.
Of Van Ostaijens mededeling, dat hij lid van een nationalistisch actiecomitee zou
zijn, op fantasie berust, om duidelijk uit te laten komen dat hij aktivist was en in
welke moeilijkheden men hem in een dergelijk geval zou hebben gebracht, òf dat
hij inderdaad bij een actiecomitee was aangesloten, kon niet met stelligheid worden
uitgemaakt.

[Antwerpen, 28 november 1924 Albertstr. 44.]
Aan de Vereniging van Letterkundigen te Brussel.
Als gevolg op uwe uitnodiging van 17 dezer, uitnodiging door dewelke ik tevens
voor het eerst verneem dat ik lid ben van ene Commissie gelast met het herinrichten
van de Vereniging van Letterkundigen, heb ik u dit te antwoorden, - antwoord dat,
ware ik niet verhinderd, ik gaarne op uwe vergadering zou hebben verdedigd:
Eerst en voorafgaandelik: op de laatste bijeenkomst van de vereniging, zo deelt
u mij mee, werd ik als lid ener commissie aangeduid. Op welke
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bijeenkomst? - U weet natuurlik zo goed als ik dat dit weer een bijeenkomstje is
geweest, tot hetwelk verscheidene letterkundigen niet werden uitgenodigd. Van een
algemene vergadering kan dus geen spraak zijn. Wie duidt de commissieleden aan?
24
- ‘La clique du café Brebis’ , dan? Op zijn vlaams: waar kan men beter zijn... Ja?
24
Daarmee in verband uw bericht in de dagbladen, waarbij de namen van de
Zinspeling op een roman
leden der commissie worden vermeld, dan wanneer sommige leden daarvan in van Pierre Mac Orlan uit
1920, die deze titel draagt.
onkennis zijn en dit bericht dan ook, buiten hun al dan niet accepteren, wordt
geplaatst. Voorwaar, u brengt me daarmee erg in verlegenheid. U moet namelik Kort tevoren had Van
Ostaijen van dezelfde
weten, ik ben lid van een aktie-comite [é, passim] en ik moet van dit comite de
auteur de roman La Vénus
goedkeuring hebben voor gelijk welk publiek optreden. Toen die heren van dit
internationale voor
nationalisties aktie-comite mijn naam onder de leden van uwe commissie vermeld
Vlaamsche Arbeid
zagen, heb ik een hele boel moeite gehad om hen de toedracht duidelik te maken. besproken, waarbij hij
Zoiets is toch zeer begrijpelik en uw voorzitter, de prof. aan de hogeschool van
tevens diens Malice ter
Gent, Dr. Vermeylen, die destijds zo scherp het verschil tussen zelfstandigheid
sprake bracht.
en vrijheid formuleerde, zal, hoop ik, deze discipline, die een resultante van
zelfstandigheid is, approuveren.
Maar nu de uitnodiging zelve. Daarvan kan ik alleen zeggen dat ik ze niet begrijp.
Inderdaad: ik, een aktivist, word uitgenodigd om in een commissie van de V.v.L.
werkzaam te zijn. Einde 1918 of begin 1919 werd - voor zover ik weet aan twee aktivisten van de Vereniging uit geschreven dat zij goed zouden handelen hun
ontslag als leden van het bestuur der V.v.L. tak Antwerpen te nemen, omdat deze
vereniging in nauwe betrekking met de openbare besturen moest leven, relatie die
door het aanblijven van aktivistiese leden bemoeilikt werd. Deze brief werd tot op
heden niet door een jongere verklaring [?, moeilijk leesbaar door perforatie]
vernietigd. Wel verklaarde later een van deze twee letterkundigen, de heer de Bom,
in een sindsdien berucht geworden ingezonden stuk verschenen in de N.
Rotterdamse Courant dat hij nooit aktivist is geweest en wel heeft deze dan ook
later, zonder over het vroeger-gebeurde te spreken, aangenomen in de Commissie
tot het herinrichten der V.v.L. zitting te nemen. Wat hier echter gewichtig blijft is dat
deze brief - deze onnozele brief, mag ik wel zeggen - door de vereniging zelve niet
werd vernietigd.
Hoe hebben wij het nu? - Jan krijgt zijn ontslag omdat hij aktivist is en Piet, ook
een aktivist, wordt gevraagd... misschien juist omdat hij aktivist is. Vindt u dit niet
erg malletjes? En moet Piet nu zeggen: ‘Ja, mijnheren, deze eretaak van
commissielid neem ik gaarne aan. Dat u Jan, die mijn politieke kameraad is, aan
de deur hebt gezet, kom laat ons de spons daarover halen. Ik ben wat heel blij dat
u mij binnenhaalt, en wat Jan betreft, nou...’ Hadt u zulk een antwoord verwacht? Misschien wel. De verslaggever van het ‘Algemeen Handelsblad’ te Brussel, de
heer
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Toussaint van Boela[e]re, die u zeker goed bekend is, gaf ons in een van zijne eerste
kronieken van na de oorlog - november 1918 - een fraaie, maar anonieme
nomenclatuur van aktivisten: een ongeletterde transportbaas uit Antwerpen, een
dronken kwakbaas en drie verlopen literaten. Ja, zo zijn de aktivisten. Alleen zijn
wij nog niet voldoende verzopen dan dat wij niet de geesteshelderheid zouden
bezitten voor vlaams-belgiese erebaantjes te bedanken.
Trouwens geloof ik niet dat een herinrichten van de V.v.L. zoals u zich deze
voorstelt, d.i. een vereniging die alle letterkundigen zou groepperen [groeperen]
mogelik zij. Er zijn nu eenmaal onherstelbare dingen gebeurd. Gelieve daarin ook
het hoofdargument van mijn weigering te zien die, naar ik meen, op zeer reeële[reële]
gronden staat. Inderdaad: in 1918 schreef uw voorzitter de heer prof. Vermeylen,
als voorzitter van de Vlaamse club te Brussel een adres [?, onleesbaar door
perforatie] aan de ‘belgiese regering’ (ik schreef bijna ‘aan de regering’, mijnheren!)
waarin hij het verlangen uitdrukte dat de aktivisten niet zouden worden gespaard.
Zo iets staat de heer Prof. Vermeylen natuurlik vrij, meer dan een gevoelszaak,
mocht het echter voor de Max-Stirner-propagandist een zaak van smaak zijn. Nu
is het echter zo dat ik tot deze aktivisten hoor. Dat ik niet meer op het voorplan trad
is mijn jeugdige leeftijd - 1914-1918 komt met mijn 18e-22ste jaar overeen - toe te
schrijven en ook mijn weten dat ik, politiek gezien, het bij mijn strijdgenoten niet
halen kon. Dit dus is slechts een accident. De toestand had kunnen bestaan dat ik
tans nog in een belgiese gevangenis zou verblijven en dat dit verblijf dan zeer naar
het verlangen van uw voorzitter, prof. Vermeylen, zou zijn. Zo zijn wij bij dit barokke
gekomen dat uw voorzitter, nadat het belgiese gerecht naar zijn wens zou gehandeld
hebben, zou verplicht zijn mij een uitnodiging naar de gevangenis te sturen om de
- overigens zeer eerbiedwaarde - vergadering der V.v.L. bij te wonen. Misschien
zou dan de heer Prof. Vermeylen zijn invloed bij de sociaal-demokratie (in het vlaams:
belgiese werkliedepartij) hebben kunnen aanwenden voor mij een paar uurtjes vrij
af te krijgen om deze zeer noodzakelike vergadering bij te wonen.
Om te sluiten deze anekdote, de fraaie solidariteit van de letterkundigen te
schetsen. Het toeval wilde dat ik zaterdag de heer Toussaint van Boela[e]re
ontmoette. Aldra was het gesprek over de V.v.L. De heer Toussaint gaf de mening
te kennen dat het toch niet buiten gesloten mocht zijn dat mensen van zeer
uiteenlopende meningen, als letterkundigen, als collega's, zouden samen komen.
De vrijheid van schrijven was, meende de heer Toussaint, het eerste postulaat. Nu wist ik echter dat de heer Toussaint ook lid is geweest van de beruchte ‘Vlaamse
club’. Om hem echter de kans te geven zijn gezellen te verloochenen, zei ik het
volgende: ik was het met hem eens, doch, meende
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ik, druiste zijn postulaat lijnrecht in tegen de aktie van Vermeylen - ik zei uitdrukkelik
steeds Vermeylen, spijts iedereen de brusselse groep van de vl. club voldoende
kent - namelik met zijn schrijven aan de regering. Dit schrijven keurde de heer
Toussaint van Boela[e]re dan ook af, zeide hij. Had de heer Toussaint dan niets te
zeggen in de vlaamse club? Of moeten wij al hetgeen vlaamse belgicisten doen of
laten niet au sérieux nemen? Misschien meent u dat sommige aktivisten
onhandelbare mensen zijn. U vergeet dat u een kompromis verlangt van éne zijde.
U vergeet al te licht dat Borms nog steeds te Leuven en Vermeylen reeds te Gent
25
is.
Trouwens zal de belgiese Prof. Vermeylen - de ex-Stirner-disciepel - de eerste 25Deze opmerking slaat
op het feit dat de aktivist
zijn om gemeenschap met deze aktivisten, wier veroordeling hij verlangde, te
Borms nog steeds, tot
weigeren.
1929, gevangen zat en de
En, zoals gezegd, daar het slecht[s] een accident toe te schrijven is dat ik er
beterkoop afkwam dan mijn kameraden, moet ik mij haasten de heer Vermeylen passivist Vermeylen in
1923 tot hoogleraar aan
voor te zijn.
de Gentse universiteit was
Naast het betuigen van mijn dank om het - toch merkwaardige - vertrouwen
benoemd.
dat u in mij stelde, verzoek ik u mij, tans als voorheen, noch als lid, noch als
commissielid van de Vereniging van Letterkundigen te beschouwen.
P van Ostaijen.
Toen Gaston Burssens bovenstaande brief na de dood van Van Ostaijen via Muls
in handen kreeg en in De Standaard van 8 juli 1932 publiceerde, reageerden
26
Vermeylen en Toussaint van Boelaere hierop met ingezonden brieven . Toussaint
26
van Boelaere herinnerde zich het door Van Ostaijen in zijn brief beschreven
Voor een overzicht van
gesprek op zaterdag 22 november niet meer en ontkende dat hij de schrijver zou deze polemiek, zie:
Gaston Burssens, Paul
zijn geweest van het door Van Ostaijen ter sprake gebrachte artikel in het
van Ostaijen zoals hij was
Algemeen Handelsblad van november 1918 met de ‘fraaie, maar anonieme
en is,
nomenclatuur van aktivisten’.
Wilrijk-Antwerpen,1933,
In het op 25 november 1918 verschenen avondblad van die krant stond een
Appendix, blz. 77-93
artikel ‘van onzen gewonen correspondent’, dat getiteld was Activisme,
‘pseudo-Belgische’ pers en Belgische Justitie en gedateerd ‘Brussel, 18 Nov.’.
Hoewel het niet tekstueel met de woorden van Van Ostaijen overeenstemt, werd
hierin over de minder hooggeplaatste aktivisten geschreven: ‘Wat het kleine grut
betreft, is nog niet bekend wat daarmêe zal worden aangevangen. Maar over 't
algemeen was het niets dan gespuis, verloopen en verzopen kerels, ook
veroordeelden wegens vergrijpen tegen eigendom en tegen de goede zeden, een
houder van een verdachte kroeg en zoo meer. Van die lui zijn er al vele van de
straat verdwenen, mêe naar Dusseldorp.’
Vermeylen op zijn beurt ging op Van Ostaijens uitlating in, dat hij, Vermeylen, in
1918 ‘als voorzitter van de Vlaamse club te Brussel’ een brief aan de
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Belgische regering zou hebben geschreven, ‘waarin hij het verlangen uitdrukte dat
de aktivisten niet zouden worden gespaard.’ In de eerste plaats, aldus Vermeylen,
was het geen brief van de Vlaamsche Club, maar het Vlaamsch adres aan de
regering dat door de Vlaamsche Studiekring, waar hij voorzitter van was, aan
minister-president Delacroix was gezonden en in de tweede plaats werd in dit adres
‘met geen enkel woord daar de wensch geuit, dat de activisten zouden gestraft
worden.’ Wat het eerste punt betreft had Vermeylen gelijk: Van Ostaijen vergiste
zich in zijn brief en sprak over de Vlaamsche Club waar hij de Vlaamsche Studiekring
op het oog had. Maar het tweede, veel belangrijker punt was wel degelijk door Van
Ostaijen juist weergegeven. Dit bleek toen Paul Kenis in De Standaard van 21
oktober 1932 genoemd Adres van de Vlaamsche Studiekring publiceerde. Dit stuk
nam de flaminganten en bepaalde Vlaamse eisen in bescherming en wees erop dat
flaminganten beslist niet met aktivisten op één lijn gesteld mochten worden. Over
deze laatsten bevatte het adres de volgende, door Van Ostaijen bedoelde zin: ‘Wij
meenen derhalve thans ook dat al wie opzettelijk tot de bestuurlijke en de politieke
scheiding heeft meegewerkt, om het even dat hij een zoogenaamd politiek ideaal
dan wel louter een persoonlijk voordeel najaagde uit 's lands dienst verwijderd moet
worden en, zoo daartoe termen zijn, in rechten worden vervolgd.’
Paul Kenis las op de vergadering van 29 november 1924 de brief van Van Ostaijen
27
niet voor, daar hij deze voor enkele medebestuurders kwetsend achtte , doch deelde
27
mee een brief te hebben ontvangen waaruit bleek dat Van Ostaijen ‘voorlopig’
Zie: Albert van
28
bezwaren had tegen toetreding. De brief werd tijdens de vergadering aan Muls Hoogenbemt, secretaris
van de Vereeniging van
ter hand gesteld, toen deze zich bereid verklaarde alsnog bij Van Ostaijen op
Letterkundigen, Is Paul
toetreding aan te dringen. De dag voor de volgende vergadering schreef Muls
van Ostaijen lid van de
hem:

[12/12/24 27, Vleminckveld]
Waarde Vriend.
Paul Kenis heeft mij uw brief aan de Vereeniging van Letterkundigen
meegedeeld.
Het was op mijn aanraden dat ge verzocht werd de vergadering bij te wonen.
Het is mijn inzicht die vereeniging te vernieuwen met menschen zooals u[.] Wies
Moens werd zoo ook uitgenoodigd. Ik zou het jammer vinden moest gij erbuiten
blijven. Hoe meer nationalisten en oud-activisten erbij komen hoe beter. Wij
moeten er de overhand krijgen[.]
Wordt echter niet lid van de Ver. wie wilt. De statuten voorzien een aanvraag
voorleggen van verschenen boeken en aanvaarding door het bestuur. U waart
dus in bijzondere voorwaarden vermits u zelf door het
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Vereeniging van
Letterkundigen geweest?,
De Morgenpost, 19 april
1934.
28
Zie: Gaston Burssens,
Paul van Ostaijen zoals hij
was en is,
Wilrijk-Antwerpen, 1933,
blz. 89. De aldaar geuite
veronderstelling van
Toussaint van Boelaere
dat er sprake zou kunnen
zijn van een ‘tweede brief’
van Van Ostaijen, die hij
na interventie van Muls in
plaats van de hier
gepubliceerde zou hebben
gestuurd, is onhoudbaar,
daar er onvoldoende tijd
voor een dergelijke
interventie is geweest en
Muls bovendien pas
veertien dagen later Van
Ostaijen voor het eerst - in
de volgende brief van 12
december - op de hoogte
van de achtergronden
heeft gebracht.
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voorlopig bestuur aan[ge]zocht werd.
Morgen half vijf in de rue des Boiteux 16, Brussel is er weer vergadering. Ik zou
u aanraden er naar toe te gaan. Het is steeds nog om het voorbereidend werk der
herinrichting. Ik kan jammer genoeg morgen niet. Indien ge soms nog bezwaren
zou hebben kom mij dan eens spreken[,] liefst een namiddag van volgende week
tusschen 3 en 6 uur.
Hartelijk uw
Jozef Muls
Muls herinnerde zich niet meer of Van Ostaijen eerst nog met hem over zijn bezwaren
is komen praten of direct naar de vergadering van zaterdag 13 december is gegaan,
maar in ieder geval trok Van Ostaijen zijn brief terug en trad op de algemene
vergadering van 25 januari 1925 tot het bestuur van de Vereeniging van Vlaamsche
29
Letterkundigen toe.
29
De laatste brief van Van Ostaijen uit 1924 is een kort berichtje aan Georges
Zie noot 27. Verder
werden blijkens de
Marlier, waarin hij de inlevering van zijn artikel voor Sélection, Notes sur Floris
Jespers, aankondigt. Het staat geschreven op papier met het gedrukte briefhoofd: Inleiding door Paul Kenis
op het Jaarboek der
‘E. SELE / Uitgever / Boekhandel::: Antiquariaat / Hoornstraat, 12, Antwerpen /
Vlaamsche Vereeniging
Bijhuis: Boekhandel Iris, St-Jacobsmarkt, 60 / Postcheck 69.970’.

[1e 19-12-24]
Mon cher Marlier,
Vous aurez l'article lundi.
Bien à vous
van Ostaijen

5. Het in 1924 gepubliceerde werk

van Letterkundigen, 1925,
Antwerpen, blz. 3, op deze
vergadering de volgende
bestuursleden gekozen:
August Vermeylen,
voorzitter, Herman
Teirlinck, Em. de Bom,
Jozef Muls,
ondervoorzitter, Felix
Timmermans, Ernest
Claes, Urbain van de
Voorde, secretaris, Wies
Moens, Lode Baekelmans,
penningmeester, Paul
Kenis, secretaris en enige
tijd later Paul de Mont.

Gedurende 1924 publiceerde Van Ostaijen acht gedichten en vier korte
vertellingen, die, als al zijn werk sedert dit jaar, niet gedateerd zijn.
In januari nam Het Overzicht Avond strand orgel op, waarin het aanbrengen van
spaties niet alleen toepassing vindt in het gedicht, maar ook in de titel, die met drie
geïsoleerde woorden tijd, plaats en aanleiding van het gedicht aangeeft. Eenzelfde
opbouw van de titel uit geïsoleerde kernwoorden wordt boven een viertal gedichten
uit de zomer van 1920 aangetroffen, nl. Land avond, Land rust en Stad stilleven,
waarbij steeds de plaats voorop staat en resp. door de tijd, de toestand en de
associatie wordt gevolgd en Huis
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stad ik, in welk geval de toenemende grootte der drukletters een climax aangeeft
en er ook, gezien de punt achter deze titel, eerder sprake is van een asyndetische
zin dan van een opsomming van nevengeschikte momenten. Onder deze vier titels
is er echter alleen bij Stad stilleven duidelijk van een spatie sprake.
Al hebben, in Avond strand orgel, titel en volgende tekst het gebruik van wit tussen
de woorden gemeen, het asyndeton van de titel herhaalt zich niet meer in het gedicht
zelf - met uitzondering van de associatieve reeks franse woordgroepen en woorden
in de tweede helft -, zoals al direct blijkt uit de eerste regel, waarin twee elementen
van de titel in gewoon zinsverband zijn opgenomen: ‘Als het orgel draait 's avonds’.
In dit laatste opzicht sluit het gedicht zich meer aan bij het een maand vroeger
gepubliceerde Gedichtje van Sint Niklaas, waar het ook het speels karakter mee
gemeen heeft, al is er in Avond strand orgel minder sprake van ‘kinderperspectief’.
Niet alleen het opgeroepen, ietwat kermisachtige tafreel met zijn uitheemse dieren,
de orang-oetang en de dromedaris, tegenover de vertrouwde zeemeeuw en
strandezel (met de eveneens vertrouwde naam Boudewijn, als in Gedichtje van Sint
Niklaas) is speels, maar ook het gebruik van de structurerende elementen, zoals
het ritme en het ongedwongen rijm, dat de ene keer het opstijgen van een klank als
een ‘witte broze / meeuw’ ondersteunt en de andere keer in een spel met de eigen
ontkenning betrokken wordt: ‘Jammer dat de dromedaris daar niet is’.
Der Sturm publiceerde in maart Zon brandt de rozelaar... en Vlerken. Het eerste
had Van Ostaijen reeds vroeger, als voorbeeld van ‘blote fenomeenkonstateringen
1
naast elkaar’, in zijn opstel Modernistiese dichters opgenomen , hetgeen een
aanwijzing is dat dit gedicht vòòr 27 juni 1923, de inleveringsdatum van dit opstel, 1VW IV, blz. 120.
geschreven moet zijn. Vlerken, dat het angstaanjagend opvliegen van vogels in
de nacht tot thema heeft, toont zeer duidelijk de conceptie, ‘de wijze de dingen te
denken’, die Van Ostaijen in zijn opstellen Modernistiese dichters en Heinrich
Campendonk nader formuleerde. Zo geldt voor dit gedicht ook wat hij in
laatstgenoemd artikel over de schilderkunst opmerkt: ‘Peindre cet extérieur multiplié
avec la conscience qu'il n'est pas autre chose qu'extériorisation, c'est peindre vrai
et représenter un mystère exact.’ Aan het slot van het gedicht valt vooral de nadruk
op de waarneming van het subject als een in het gedicht verwerkt fenomeen:
‘Plotseling zijn vogels / schrikgeschud / ons / tot-dingen-gestolde Angst’.
De techniek, als vormgeving aan deze conceptie, brengt vele, vroeger reeds
aanwezige, elementen tot verdere ontwikkeling, d.w.z. zowel tot versobering als tot
een meer genuanceerd en beheerst gebruik. Beeldspraak is geheel afwezig, maar
2
ook de associatie wordt vervangen door wat hij in Modernistiese dichters de
2
‘toestand’ noemt. Van de typografische middelen blijft in dit gedicht slechts één
VW IV, blz. 131.
keer het gebruik van een hoofdletter midden in een
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zin ter isolering van het - ook nog door een spatie gescheiden - woord ‘Angst’ over
en verder het, ook reeds bij andere gedichten uit deze tijd geconstateerde, inspringen
en aanbrengen van wit tussen de woorden. Rijm - in dit geval stafrijm - en ritme
worden volkomen vrij ten opzichte van een bepaald systeem, maar functioneel, dus
gebonden aan de incidentele eisen van het gedicht zelf, toegepast. Ook de
strofenbouw is geheel een veruiterlijking van het thema der ‘knakkende vlerken’.
In april verschenen Vrolik landschap in Het Overzicht en Landschap in Vlaamsche
Arbeid. Ondanks de overeenkomst in de titels - waardoor wel het verschuiven van
het stedelijk naar het landelijk decor in de gedichten uit en na zijn diensttijd wordt
geaccentueerd - vertonen zij een onderling duidelijk afwijkend karakter. Vrolik
landschap, dat weer een iets elliptischer structuur heeft, is inderdaad een vrolijk
tafreel, waarin vooral de kleuren een belangrijke rol spelen. Het kinderlijk element,
3
inherent aan ‘het verlangen de dingen voor de eerste maal te zien’ , keert in dit
3
gedicht terug. De ‘lieve lieve aëro’ doet denken aan de ‘lieve Paus’ uit het
VW IV, blz. 114.
Gedichtje van Sint Niklaas en de ‘lieve mijnheer Boudewijn’ uit Avond strand
orgel en het gedicht eindigt als een aftelrijm. Landschap daarentegen, opgebouwd
uit één strofe en in onverkorte zinsbouw, is volkomen ‘volwassen’ van apperceptie
en neigt aan het slot naar het beschouwende, zij het in veel lichtere mate dan dit in
sommige gedichten uit De feesten van angst en pijn het geval was.
In hetzelfde nummer van Vlaamsche Arbeid waarin Landschap is opgenomen,
staat ook Van Ostaijens enige prozapublikatie uit 1924, de Vier korte vertellingen.
De eerste en vierde hiervan, Akwarel en Merkwaardige aanval hebben de
waarnemerservaring bij het zien van een schilderij tot thema, waarbij in het eerste
prozastuk de nadruk op de waarnemer, in het laatste op het waargenomene valt.
Deze vertellingen sluiten zich enigszins bij Tussen vuur en water uit 1919 aan, maar
het theoretiserend element in dit laatste verhaal wordt hier volkomen door het louter
constaterende vervangen. De verhouding subject-object, die in de gedichten en
essays uit deze periode centraal en op nieuwe wijze gesteld wordt, speelt eveneens
een grote rol in deze vertellingen, die ook als lyrisch proza dicht bij zijn poëzie staan.
In Akwarel wordt de synesthesie bij de waarneming geconcretiseerd door een
beschrijving te geven van het ‘opperzintuiglik’ verlangen der vingers van de ik-figuur
om tot de ‘kennis’ van diens ogen te geraken, welk verlangen door de ogen als
‘dwingelanden’ wordt onderdrukt. Merkwaardige aanval, eveneens in de ikvorm
geschreven, geeft een dynamisch beeld in taal van een schilderij, waarvan de
vormen en kleuren voor de waarnemer tot leven en handelen komen. De beide
middelste vertellingen wijken in mindere mate van zijn vroeger proza af. Zij zijn in
de derde persoon gesteld en hebben meer het karakter van een verhaal dan, zoals
de andere twee, van een direct ervaringsverslag. In Anaïs wordt het besef van
zinloosheid, dat een mannequin na het ont-
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vangen van haar maandloon overvalt, omgezet in de handeling van het onopvallend
4
uit het raam gooien van de enkele bankbiljetten. Het is de ‘absolute verspillingsdaad’
4
, die het haar mogelijk maakt voldoende afstand van zichzelf te nemen om te
Zie: Herman Uyttersprot,
Paul van Ostaijen en zijn
aanvaarden dat de haar toch bijblijvende lichte ontevredenheid ‘de enige haar
mogelike vorm van tevredenheid’ is. Het groteske element, dat in de genoemde proza, Antwerpen,
Rotterdam, 1959, blz. 45.
korte vertellingen ontbreekt of geheel op de achtergrond is gehouden, komt in
de derde, Overtuigingen getiteld, weer sterk naar voren, doordat de bezetenheid,
de overtuiging waarmee een harmonikaspeler en een arts zich aan hun werk
overgeven tot absurde consequenties wordt geleid.
In dezelfde maand verscheen het enige gedicht waarvan de datum van ontstaan
- augustus-september 1919 - wèl vaststaat, het Fragment uit ‘De marsj van de hete
zomer’, in het weekblad 7 Arts. Al is hier, strikt genomen, geen sprake van een
herdruk, doordat het deel uitmaakte van de handschriftbundel De feesten van angst
en pijn, hoort het geheel bij het werk uit het begin van zijn Berlijnse periode, waarbij
5
het dan ook reeds behandeld is.
Het gedicht Archaïese pastorale, dat in het meinummer van Vlaamsche Arbeid 5Zie blz. 233-234.
werd opgenomen, past geheel bij de overige gedichten die hij in deze periode
publiceerde en heeft daarmee vele kenmerken gemeen, zoals de onschematische,
maar functionele ritmische structuur en strofenbouw, het gebruik van de spatie, het
kinderlijk element en de belangrijke rol van de kleuren. Het is echter ook binnen zijn
eigen werk een ‘archaïese’ pastorale, aangezien het een bewerking blijkt van één
6
zijner allereerste, Franstalige gedichten uit 1914, Pastorale. Een vergelijking van
de beide versies met een tussenruimte van ongeveer tien jaar geeft een duidelijke 6VW I, Verantwoording,
blz. 261-262.
indruk van Van Ostaijens poëtische ontwikkeling.
Gedurende de tweede helft van 1924 verscheen er van hem nog slechts één
gedicht, In gotieke letters, dat in het oktober-novembernummer van Vlaamsche
Arbeid werd afgedrukt. Het is uit één enkele strofe opgebouwd, evenals Landschap,
maar ten opzichte van dit laatste, met zijn sterk wisselende regellengte en het
inspringen van het voorlaatste vers, is het nog soberder van structuur.
Opvallend is vooral het ritmische patroon in dit gedicht, een vormprincipe waar
7
Hunnekens ook bij een aantal andere gedichten reeds op wees: de eerste vier
7
regels hebben elk twee ritmische kernen, de middelste telt er vier en de laatste
H. Hunnekens, De
verstechniek van Paul van
vier weer elk twee. Alleen in de beide slotregels stoten de heffingen direct op
Ostayen, Roeping, jg. 28,
elkaar zonder tussenliggende lettergrepen, waardoor een ‘ritmisch rijm’ extra
nr. 10, Tilburg, [1953], blz.
nadruk geeft aan de twee woordparen ‘buik zijn’ en ‘Woord Vlees’, die een
506-516.
chiasme vormen.
Het picturale element is ditmaal niet door kleuren vertegenwoordigd, maar door
de vormen ‘loodrecht’ en ‘ovaal’, die respectievelijk het eerste en het tweede deel
van het gedicht bepalen, met een door klinkerharmonie onder-
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steunde nadruk op het ‘volmaakt ovaal’. Bovendien sluit dit bijbels tafreel nauw bij
de gothische schilderkunst aan, waar hij ook in zijn laatste artikel over Campendonk
grote belangstelling voor toonde en waarvan blijkens de titel dit gedicht een pendant
in ‘letters’ is.
Van de gedichten die eerst na de dood van Van Ostaijen gepubliceerd zijn, doet
de titel van Avond winter straten sterk aan die van het reeds genoemde Avond
strand orgel denken, al wijken onderwerp en toon van beide gedichten verder
volkomen af en is er in dit opzicht meer verwantschap tussen Avond winter straten
en het eveneens ‘winterse’ Landschap. Door een omkering en enkele uitbreidende
herhalingen vertoont dit nagelaten gedicht een begin van ‘thematische ontwikkeling’,
evenals dit in Het liedje van twee Sinten het geval is. Ook verder sluit het zich, zowel
wat visie als techniek betreft, bij een aantal gedichten die hij in deze tijd publiceerde,
aan. Het handschrift, een met paarse inkt beschreven blocnotevel, komt ten slotte
8
overeen met de bewaard gebleven handschriften van Het liedje van twee Sinten,
Gedichtje van Sint Niklaas, Poème (Une fois n' est pas coutume) en F. Jespers 8Voorde beschrijving van
schildert een haven en ook met dat van Zon brandt de rozelaar..., op welk laatste deze handschriften, zie
blad bovendien het tweeregelige Is het Lichtmis... geschreven staat. Dit eveneens VW II, Verantwoording,
blz. 259, 263, 264 en 271.
postuum verschenen gedichtje is een korte, geconcentreerde doorwerking in
woordklank en -betekenis van een thema dat in de eerste drie, door wit geisoleerde,
woorden gegeven wordt.
Van de meeste der in 1924 gepubliceerde gedichten mag men aannemen dat ze
‘tenminste één jaar kelder’ gehad hebben en dus in 1922 of 1923, na de crisis
gedurende zijn eerste diensttijd, ontstaan zijn. Van de weinige gedichten waarvan
met zekerheid of grote waarschijnlijkheid kan worden vastgesteld dat ze in 1924
zijn geschreven, staan er twee in verband met Floris Jespers. Het eerste is het reeds
genoemde gedicht op diens zoontje, Marc groet 's morgens de dingen, waar Jespers
in zijn brief van eind 1924 op reageerde. Ook F. Jespers schildert een haven ontstond
waarschijnlijk in dit jaar, aangezien de eerste regel, ‘Port pour mon gosse’, eveneens
de titel is van een schilderij dat Jespers in 1924 heeft gemaakt. In dit laatste gedicht
sluit de typografie weer meer aan bij Bezette stad, al is er niet zozeer sprake van
‘ritmiese typografie’, als wel van een speelse nadruk op het feit dat elke versregel
met een P begint. Waarschijnlijk is Poème (Une fois n'est pas coutume) uit dezelfde
tijd, al toont dit weer een andere reminiscentie aan Bezette stad, nl. het gebruik van
de reclamezin over de ‘pilules Pink’, waarvan overigens ook elk woord met een P
begint. Zelfs ‘Sesam / verbe mage’ uit F. Jespers schildert een haven vindt een
tegenhanger in de ‘trois Rois Mages’ uit Poème. Dat beide gedichten in het Frans
zijn geschreven - iets wat Van Ostaijen sedert 1914 niet meer gedaan had - hangt
waarschijnlijk samen met het feit dat ze mede ‘pour rire’ voor de vrienden (zowel
Jespers als de Ceulemansen, die Antoinette Breloque in dienst hadden) geschreven
werden.
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Ten slotte is er nog een postuum verschenen gedicht, Onbewuste avond, dat
eveneens met paarse inkt geschreven staat op de achterzijde van een prospectus
waarop uitgeverij De Sikkel de voorjaarsuitgaven van 1924 aankondigde. Dit gegeven
verschaft echter niet meer dan een datum post quem. Het gedicht vertoont - ook
wat het handschrift betreft - overeenkomsten met andere postume gedichten als
Jong landschap, Nog sloeg niet om uw luide lijf... en Leg uw hoofd zo in mijn arm...,
die eerst ter sprake zullen worden gebracht in verband met de tijd dat hieraan
verwante gedichten gepubliceerd werden. Er moet echter nadrukkelijk op gewezen
worden dat er over de datering van de gedichten uit de laatste vier jaar van Van
Ostaijens leven bijzonder weinig bekend is en er dus vrijwel geen uiterlijke gegevens
beschikbaar zijn om zijn poëtische ontwikkeling chronologisch te volgen. Ook de
9
volgorde in de postuum verschenen en door Burssens verzorgde bundel Gedichten
9
berust niet op aanwijzingen of uitlatingen van Van Ostaijen, doch uitsluitend op
Paul van Ostaijen,
10
Gedichten
, [samengesteld
de inzichten en veronderstellingen van de samensteller.
en
van
een
inleiding
Het kritisch werk van Van Ostaijen uit 1924 begint met diens eerste
voorzien
door
Gaston
boekbespreking in het januarinummer van Het Overzicht. Hij bespreekt de
Burssens], Antwerpen,
dichtbundel Le zèbre handicapé door Paul Neuhuys, die in 1923 door Ça Ira was
1928.
uitgegeven met een portret van de dichter door Floris Jespers. Zonder het expliciet 10
Mededeling van
te stellen, brengt hij uitsluitend de conceptie en de techniek van het werk ter
Burssens.
sprake, overeenkomstig de opvatting die hij in het Sienjaalprospectus en in
Modernistiese dichters over kritiek had verkondigd.
Uitvoerig wijst hij eerst op de te ver, want buiten de ‘lyries-natuurlike grenzen’,
gaande invloed die Cendrars' Les Pâques à New York en Prose du Transsibérien
op de dichter gehad hebben, al houdt hij niet van de ‘strenge traditie in de vlaamse
kritiek’ om op invloeden te wijzen en vindt hij dat dichters ervoor zouden moeten
voelen een ‘Dichtersliga tot het heroveren en het verdedigen van het
onvervreemdbaar recht (feitelik hoort het met een hoofdletter) beïnvloed te worden’
op te richten. Hij constateert een identiteit, zowel naar thema als naar techniek. Als
kenmerken van deze techniek der Pâques à New York - die ook in Sous les ponts
de Paris uit Bezette stad zijn terug te vinden - somt hij op: ‘distichon, psalmodie-ritme,
rime pauvre en stafrijm.’ Verder merkt hij op dat Cendrars het imperfectum, ‘een
der meest aanvechtbare ontdekkingen van het vals expressionisme’, incidenteel
gebruikt, doch dat Neuhuys dit voortdurend doet, waaraan hij toevoegt: ‘Lyriek juist
betekent de kracht alle gebeurtenissen tegenwoordig te maken.’
Een tweede bezwaar tegen een aantal gedichten van Neuhuys is voor hem het
‘lyries journalisme’ met gebruik van het ‘vrijvers, naar de lyries-libertijnse mode van
'90’.
Nadat hij een viertal gedichten als de beste heeft opgesomd, ‘naar het princiep
der identiteit van het gedicht uitsluitend met zich-zelf’, plaatst hij ten
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slotte tegenover de afkeer die Neuhuys van theorieën heeft, de mening: ‘Zonder
theorie echter blijven gedichten [...] een allegaartje van schoonheid ‘en veux-tu en
voilà’. Burgerlike anarchie ten slotte.’
Van Ostaijens opvattingen over de romankunst leert men voor het eerst kennen
uit zijn bespreking van een drietal romans voor de rubriek Franse literatuur in het
maartnummer van Vlaamsche Arbeid en vooral uit het eerste stuk hiervan, dat
handelt over Le grand écart van Jean Cocteau.
Een goede roman is voor hem de lokalisatie van een systeem en dient dus
deductief en niet inductief te worden opgebouwd, zodat hij ‘als roman de
systematiese wijze de dingen te beschouwen van de auteur uitdrukt’. Zo is er b.v.
voor de psychologie wel plaats in de moderne roman, indien deze psychologie maar
niet als structurerend moment wordt gebruikt, doch uitsluitend als ‘een onder
meerdere materialen’. Voor de roman zijn ook de ervaringen van de auteur slechts
‘uit de herinnering en ter illustrering’ bruikbaar als ‘voorbeelden, van het systeem
afhankelik en geordend naar het systeem’. Deze, na de tweede wereldoorlog weer
actueel geworden, opvatting van de roman loopt geheel parallel aan zijn opvatting
van poëzie: een organisch geheel, dat enerzijds bepaald wordt door de visie, het
systeem, de ‘wijze de dingen te denken’ en anderzijds door de ‘onmiddelbare
uitdrukking daarvan’, de techniek, de deductieve constructie, waarvoor de
psychologie, de ervaring, de beschreven gebeurtenissen en dergelijke elementen
het materiaal leveren.
Zonder gemis aan souplesse volgt Van Ostaijen ook in zijn bespreking van
Cocteau's roman de eigen kritische richtlijnen. Hij begint met hem, informatief en
met humor, als dichter aan de lezers voor te stellen. Vervolgens noemt hij de
architectuur, de ‘anonieme deduktieve opbouw’ van de roman verrassend en op
zichzelf even poëtisch als de lyrische bijzonderheden in dit boek. Tegen de manier
waarop de schrijver zijn doodgewone geschiedenis, die iets lokaals en bekrompens
heeft, als materiaal verwerkt, heeft hij echter bezwaar, want hij constateert ‘in de
wijze de dingen te denken, ten minste sporen van een mentaliteit dewelke sociaal
is bepaald door het opeenvolgen van verscheidene renteniersgeneraties.’ Aan het
slot formuleert hij dit bezwaar nogmaals aldus: ‘de lezer kan de auteur sociaal te
gemakkelik situeren, omdat - en hier ligt het défaut - de auteur zich-zelf situeert’,
hetgeen neerkomt op een tekort aan wat hij in zijn voorafgaande opstellen
‘ontindividualisering’ noemde. De waardering voor deze roman overweegt echter
in zijn recensie. Behalve de deductieve constructie, waar hij zijn theoretische
beschouwing over de romankunst aan vastknoopt, roemt hij ook Cocteau's
psychologische scherpte en zijn ‘gehandtekende’ stijl: ‘de zinnen zijn direkte
afdrukken van de denkwijze van de auteur, zij drukken niet alleen deze uit.’
Van zijn tweede bespreking, over La Vénus internationale door Pierre Mac
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Orlan, besteedt Van Ostaijen het grootste deel aan informatie over de inhoud van
het boek (waarbij hij ook de hieraan voorafgegane roman Malice betrekt), teneinde
de probleemstelling en de verbeelding daarvan in dit werk duidelijk te maken. Deze
verbeelding is Van Ostaijen te eenzijdig georiënteerd, te zeer uit de sociale hoek
gezien, welke hoek hij, van het standpunt der kunst uit, de zwakste acht. Evenals
bij het werk van Georg Grosz, dat ook in deze roman een rol speelt, vindt hij in La
Vénus internationale de eenzijdige verbeelding ‘ambachtelik knap en artistiek
krachtig’, maar te laag van niveau, te zeer journalistiek.
In de derde recensie is de vergelijking van het besproken Filibuth ou la montre
en or door Max Jacob met Tony's Ernest Staes, ‘het meest genuanceerde prozaboek
dat wij tot op heden in de vlaamse literatuur bezitten’, opvallend. Beide tonen ‘een
even schrandere als bescheidene distans tot de mensen en de gebeurtenissen.’
Van Ostaijens theoretische opvattingen komen hier nog slechts terloops ter sprake,
zoals in de toevoeging tussen haakjes aan het begin: ‘Over de boeken van Jacob
is niet veel te zeggen: zij zijn een schat van dichterlikheid en geest, ja, spijts de
ouderwetse uitdrukking, van fijne opmerkingsgave. (Wat niet betekent dat de
resultaten van deze begaafdheid door Max Jacob ooit zelfstandig zouden worden
gebruikt.)’ En eveneens aan het slot, waar hij over Filibuth schrijft: ‘Literatuur van
iemand die om de ondergeschiktheid van het woord (parole) aan het woord (verbe)
weet. Daarnaar en daarna dan prachtige literatuur.’
Voor het aprilnummer van Het Overzicht schreef hij een korte kritiek over twee
11
werken van Kurt Liebmann , die geen nieuwe gegevens over zijn opvattingen bevat.
Daarop volgde in het meinummer van Vlaamsche Arbeid zijn opstel Hollandse 11Zie blz. 537.
dichters of de zichtbare wegen van de genitief, waarin hij een zestal dichtbundels
die door de uitgeverij De Gulden Ster te Amsterdam in 1923 waren uitgegeven,
bespreekt.
Met het bewandelen van ‘de zichtbare wegen van de genitief’, wat hij de dichters
van de eerste vier besproken bundels verwijt, doelt Van Ostaijen niet zozeer op hun
zwak voor de plechtige, ‘niet-omschreven koninklijke verbuigingsvorm’ als wel op
de instelling die daarachter zit. De opvatting dat deze genitief ‘plechtiger,
majestatieser, dus [...] in een woord dichterliker’ zou zijn, berust zijns inziens, door
het aanvaarden van een buiten het gedicht gelegen hiërarchie, op poëtische
gemakzucht en armoede. De moeilijkheid ‘de fraaie uitdrukking te overwinnen’ acht
hij mogelijk een essentieel verschil tussen de dichtkunst van Noord en die van Zuid,
waardoor Holland nooit een Gezelle voortbracht. Van Ostaijens bezwaar tegen de
‘opzettelike plechtigheid’ van deze dichters is, dat zij zich aanpassen bij beproefde
schoonheidscanons, hun vrijheid uitschakelen en ‘dat hun wijze zich de dingen te
denken [...] wordt gedetermineerd door dit zoeken naar
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de schone uitdrukking’.
Na deze algemene inleiding gaat Van Ostaijen op de afzonderlijke bundels in.
Naar aanleiding van Kwattrijnen door Willem de Mérode vergelijkt hij de taal met
een klavier, waarop links de bas- en rechts de hoge noten liggen. Ook de gesproken
woorden kunnen tot het linker of rechter klaviergebied van de taal horen, waarbij
12
hij uitgaat van wat hij later de ‘sonoriteit van het woord’ zal noemen en hier
12
formuleert als ‘de mythiese verhouding tussen de betekenis en de klank’. Aan
In Gebruiksaanwijzing
der lyriek, VW IV, blz. 318.
de hand van een geciteerd kwatrijn, dat hij nader analyseert, toont hij aan dat
Bij dit gedeelte uit
De Mérode in het linker klaviergebied van de taal blijft en, als er ‘noten van het
rechter taalklaviergebied voorkomen’, daarmee slechts een variant in de donkere Hollandse dichters, als hij
partijen door een andere belichting aanbrengt, doch nooit een stijging van donkerte opmerkt ‘men zoeke niets
achter woorden’, brengt
naar licht. Deze voorkeur voor de donkerte brengt hij in verband met de eerder
Van Ostaijen de uitspraak
genoemde ‘hang naar plechtigheid’. Voorts constateert hij dat een aantal van
van Goethe, ‘Man suche
deze kwatrijnen van de taal uit gezien onbegrijpelijke elementen bevatten en ten nur nichts hinter den
slotte vindt hij deze kwatrijnen allerminst, zoals vele critici menen, pregnant, maar Phaenomenen, sie selbst
zij ‘hebben veel eerder iets van een a-priori gedacht citaat’. Bij dit laatste haalt
sind die Lehre’ te pas, die
hij een uitspraak aan van Mynona uit Die Bank der Spötter, ein Unroman van
hij tevoren al enige malen
in zijn correspondentie
1919.
had gebruikt.
Is de plechtigheidsmentaliteit voor De Mérode soms noodlottig, voor Hendrik
de Vries, wiens Lofzangen hij vervolgens bespreekt, is ‘de variatie van de plechtige
uitdrukking - of gewaand plechtige - uitsluitend thema’ geworden. Anders dan De
Mérode, staat De Vries wèl los van de tachtigers, maar dit ‘ten gunste van Ten Kate,
Tollens en Bellamy’, waarbij Van Ostaijen de belangrijkste, Bilderdijk, over het hoofd
ziet. Over de conceptie van dit werk, merkt hij op dat De Vries bijna nooit boven het
verstandelijke uitkomt en zijn ‘berijmde prozaïese verklaringen’, noch de door hem
gebruikte spatiëringen een lyrisch equivalent van de ‘rationele geloofssfeer van de
dichter’ geven. Bij dit betoog verwijst Van Ostaijen naar de reeds eerder door hem
13
14
genoemde filosoof Plotinus en de profeet Montanus. Als hij het formele aspect
13
15
In Heinrich
van de Lofzangen behandelt, citeert hij met instemming Roel Houwink en toont
Campendonk
, VW IV, blz.
aan de hand van een fragment uit Gods arbeid aan, dat in deze gedichten slechts
136,
later
herhaald
in
sprake van een formele variatie en niet van ideële ontwikkeling is.
Karel
van
den
Oever
, VW
Martin Permys, zoals Van Ostaijens vroegere klasgenoot Martin Premsela zich
IV, blz. 306.
als dichter noemde, is er in zijn bundel Zomerland op gericht ‘het thema meer
14
In Vers 5 uit De feesten
door een maximum van geslaagde uitdrukkingen uit te beelden dan wel door
van angst en pijn.
uitsluitend ware verbeeldingen’, waardoor hij zich een goed leerling van Emile
15
Roel Houwink,
Verhaeren toont. Het ‘atelier van Verhaeren’, ‘de o-weeër onder de dichters’ is
Lofzangen, verzen door
voor jongeren echter minder aan te bevelen dan de eenvoud en soberheid van
Hendrik de Vries, Den
Francis Jammes. Niet alleen de veelheid van de ‘faktoren die de voorstelling
Gulden Winckel, jg. 23, nr.
beelden’, maar ook het feit dat zij plas2, Baarn, 15 1924, blz. 26.
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tisch bedoeld zijn, schakelt bij Permys de pregnantie uit, want volgens de opvatting
van Van Ostaijen is een gedicht ‘slechts onmiddelbaar in de tijd en middelbaar dan
in de ruimte. Een gedicht is intensivering van de tijd. Het tracht de lezer durée pure
te zijn.’ Als voorbeeld van ‘de discipline van een versimpeling der uitdrukking’ plaatst
hij tegenover een fragment van Permys het begin van het kindergedicht Rommelen,
rommelen in de pot..., dat hij zelf - mogelijk in deze tijd - in zijn postuum verschenen
gedicht Oude bekenden heeft verwerkt en hier kenschetst als ‘organies busgesloten
en onmiddelbare ontwikkeling in de tijd’.
In de bundel Intermezzo's van Ernst Groenevelt is ‘het plechtigheidsopzet’ volgens
Van Ostaijen het minst aanwezig. Wel merkt hij op: ‘stellig is het dat de
verscheidenheid van de ontroeringszonen van al deze jonge dichters tot de onze
een kontrool moeilik maakt.’ Waarop de toevoeging volgt: ‘bij Ernst Groenevelt is
mij alles te flou, te genuanceerd. Wij verlangen naar een lyries positivisme’.
Van de laatste twee bundels, waar de ondertitel van zijn opstel geen betrekking
op heeft, bewondert hij in Vader, onze Vader door Jos. van Wely O.P. de ‘van
zelfsprekende organiese opbouw van de meeste gedichten’, die ‘vaak met kinderlike
zekerheid’ tot stand komt. Uit Het klare dagen door Johan Theunisz geeft hij een
voorbeeld van ‘de knapheid van sommige détails’ en concludeert hij ‘hoe moeilik
het deze jonge dichter is primair tegenover de dingen te staan’, daar in diens
dansgedichten geen lyrisch equivalent van een dansvorm gegeven wordt, maar een
beschrijving van dansen, die op hun beurt een bepaald thema uitbeelden.
Typerend voor de opbouw van Van Ostaijens kritische opstellen - trouwens ook
voor vele van zijn grotesken - is de aforistische, verrassende opmerking aan het
slot, die soms een theoretische samenvatting geeft, maar meestal een ironisch
karakter draagt. Dit laatste is ook hier het geval. Zijn bespreking beeindigt hij door
over Theunisz te schrijven: ‘Een verblijf van een jaar onder analfabeten zou hem
zeer ten goede kunnen zijn’ en aan het slot van zijn toevoeging over de uiterlijke
verzorging der besproken bundels, merkt hij over de opgenomen auteursportretten
op: ‘wat hebben wij er aan te weten dat de dichter Permys - steeds gewapend - zijn
vulpen draagt iets hoger dan zijn hart?’
Na zijn korte, spottende aankondiging van de dichtbundel Leven door J. de
Waelheijns in de rubriek Bibliographie van het juni-julinummer van Vlaamsche
Arbeid, bevat het augustus-septembernummer van dit blad zijn tweede uitvoerige
bespreking van Nederlandse poëzie onder de titel Dichters. Ook in dit opstel
preciseert en completeert Van Ostaijen zijn theoretische opvattingen over poëzie
steeds meer.
Het eerste deel van deze bespreking geldt de bundel De voorhof door Paul
Verbruggen. Eerst beschouwt hij weer de ‘voorstelling’ in dit werk, die
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hij modern acht, doordat zij bepaald wordt door het verlangen naar de primairste
geestelijke goederen als een ‘formeel-eenvoudige en geestelik onporeuse kern’.
Dit verlangen was als materiaal steeds aanwezig, maar de voorstelling, de conceptie
is in zoverre ten opzichte van zijn vroeger werk geëvolueerd, dat ‘dit materiaal tot
één construktie werd gevoegd’ en ‘de stof architektuur werd’, een ontwikkeling dus
in de zin van ‘winst aan konstruktiviteit’. Vervolgens merkt hij over de techniek op,
dat Verbruggen ‘zijn gedisciplineerde voorstelling lyries-logies, of [...] organies
ontwikkelt’ en dat deze ontwikkeling bij hem een uitbouwen van de idee, niet van
de formele uitdrukking is.
In zijn samenvatting geeft Van Ostaijen impliciet het verschil aan tussen de
werkwijze van Verbruggen en die van hemzelf. De constructie in het werk van
Verbruggen is intuïtief en heeft haar ‘architektoniek uitsluitend de innerlike logiciteit
van het élan te danken’. Zij kan echter ook opzettelijk zijn en ‘zonder uitschakeling
van het élan, worden gerealiseerd door het hardnekkige doorzetten van deze lyriese
wil zich uitsluitend bij middel van bepaalde lyries-architektoniese middelen manifest
te maken’. Deze laatste en, zonder dat hij het erbij zegt, eigen werkwijze geeft hij
de voorkeur, want de intuïtieve constructie ‘schakelt bij voorbaat de naar mijn mening
kapitale waarde van techniese problemen, ja zelfs de kapitale waarde van techniese
experimenten uit’. Hij noemt dan ook Verbruggen een ‘expressionist naar de geest
en met het hart [...], maar niet met de handen’.
In de hierop volgende bespreking concludeert Van Ostaijen, dat de bundel Archipel,
waarmee J. Slauerhoff in 1923 debuteerde, door de zeer uiteenlopende invloeden
homogeniteit mist en een ‘zwakke individualiteit’ bezit. Deze invloeden zijn volgens
hem enerzijds afkomstig van Rudolf Alexander Schröder en de Jung-Wiener Richard
von Schaukal en Hugo Salus, anderzijds van Rainer Maria Rilke en Tristan Corbière.
Als hij de toevallige thematische overeenkomst van sommige gedichten van Rilke
en Von Schaukal ‘slechts boerebedrog’ noemt, formuleert hij nogmaals - met
aanroeping van Kant - zijn opvatting over de verhouding thema-visie in de poëzie:
‘een thema is lyries nooit meer dan bloot phenomenologies een verschijning, terwijl
de wijze zich het thema te denken de methode in de voorstelling is. (Es lebe der
grosse Immanuel).’
In zijn uitvoerige toelichting op de beide werkwijzen die Slauerhoff afwisselend
toepast, plaatst hij vooral Corbière en Schröder tegenover elkaar: bij de eerste is
niets, bij de tweede alles ‘blote oppervlakte’, Corbière schrijft moeilijk en stug, zijn
rijm is weerbarstig en hij kent de cadans niet, Schröder daarentegen schrijft vlot in
de trant van ‘Piet-daar-gaat-ie’, vindt ‘moeilike rijmpjes’ en kent geen ritme. Het
boegbeeld: de ziel staat naar zijn mening het dichtst bij Corbière. Ten slotte acht hij
het werk van Slauerhoff te weinig lyrisch, zowel van de taal uit gezien als in de
denkwijze. Van dit laatste
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noemt hij een voorbeeld, dat overeenkomt met zijn eerdere kritiek op de bundel van
Johan Theunisz: het thema ‘Chinese dans’ wordt niet tot lyrisch dansen verwerkt,
maar wordt gebruikt als ‘gelegenheid tot nabootsend, d.i. onvermijdelik onlyries,
vertellen.’
De laatste der drie besprekingen is gewijd aan een tweede debuut, de bundel
Verzen van H. Marsman. Van Ostaijens oordeel over het derde deel van deze bundel
is zeer positief: met uitzondering van Nachttrein ‘behoren de gedichten onder III in
16
deze bundel bijeengebracht tot het beste wat wij in Noorden Zuid-Nederland aan
expressionistiese dichtkunst bezitten, tot de technies meest volmaakte en tot de 16Behalve Nachttrein
waarmee de derde
om het doel meest bewuste.’ Dat de eerste twee gedeelten, die niet
afdeling van Verzen opent,
expressionistisch zijn, ook werden opgenomen, acht Van Ostaijen juist, omdat
zijn hierin opgenomen:
zij een indruk geven van de ontwikkeling die tot het derde deel moest voeren.
Berlijn, Hiddensoe,
Hoewel de voorstelling en de techniek in deze delen nog niet ‘verpuurd’ zijn, is
Scheveningen, Bazel,
er ‘reeds de drang naar zuivere woordkunst aanwezig’ en eveneens de wijze
Amsterdam, Potsdam,
waarop hij later deze drang zou uitdrukken, nl. door ‘keiharde ritmen’. Dat de
Weimar, Delft en Val. In
beeldspraak niet is geweerd vindt hij de ‘enige richtingfout’ in het derde deel.
Paradise regained en het
17
Naar aanleiding van een uitspraak van Roel Houwink dat lyriek als doel op
Verzameld werk is deze
zichzelf, identiek zou zijn met individualistische lyriek, eindigde Van Ostaijen ook afdeling onder de titel
dit opstel met een aforisme: ‘Niet de lyricus, wel de lyriek is zich-zelf doel’, welke Seinen opgenomen,
18
waarbij Nachttrein
uitspraak hij later in Wies Moens en ik herhalen zal en die in gewijzigde vorm
weggelaten, Stralsund
19
ook in zijn lezing Gebruiksaanwijzing der lyriek voorkomt.
toegevoegd en het gedicht
Na de reeks boekbesprekingen is het laatste artikel dat van hem in 1924
Scheveningen omgedoopt
gepubliceerd werd, een uitvoerig opstel over beeldende kunst, en wel de studie werd in Fort.
17
Oskar Jespers, die in het decembernummer van Vlaamsche Arbeid werd
Aan het slot van zijn
opgenomen. Ook hierin werkt hij weer bepaalde onderdelen van zijn kunsttheorie bespreking van Marsmans
nader uit, vooral de verhouding tussen wat hij gevoeligheid en kunstemotie noemt Verzen in Den Gulden
Winckel van 20 april 1924
en het verband tussen het formele en transcendentale in het kunstwerk.
(jg. 23, nr. 4, blz. 59) had
Hij verdeelt zijn opstel in vier paragrafen. In het eerste, Omwereld getiteld,
geeft hij een enigszins grotesk beeld van de folkloristische kunststad Antwerpen Roel Houwink geschreven:
met zijn vele standbeelden en zijn voorliefde voor gekopieerde stillevens van de ‘Indien de zuivere lyriek
vergankelijk blijkt, zal dit
zeventiende-eeuwers Frans Snijders en Jan Fijt. In dit milieu, dat ‘bepaald is door
werk de laatste schoone
de levenloze, steeds omscheppende narratieve herhaling van het verleden’ leeft ademtocht zijn van het
de ‘beeldhouwkunstig-algebraïese’ Oscar Jespers, die wars is van elke ‘anekdote laat-19eeuwsch
en vertelling’ in zijn werk.
individualisme.’
18
In de tweede paragraaf, Ontwikkeling, verhaalt Van Ostaijen hoe Jespers'
VW IV, blz. 360.
19
ontwikkeling, uiterlijk bezien, allerminst heroïsch is te noemen, daar ‘een strijd
VW IV, blz. 321.
tegen de Charlottalei (een reuzegemoedelike straat te Antwerpen)’ hiertoe geen
perspectieven opent, zodat dan ook een ‘tegenstelling tussen de jongeling en de
omwereld’ ontbrak. Ook zijn opleiding als kunstenaar
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verliep zonder pathetische conflicten. Deze beschrijving van het milieu en het geringe
‘repoussoir’ is ook interessant doordat het mede Van Ostaijens eigen milieu was,
al waren de huiselijke omstandigheden voor Jespers, als zoon van een beeldhouwer
die hem stimuleerde, wel afwijkend.
Toch constateert hij bij Jespers ‘een zeer moderne, onpatheties, onpersoonlik
heroïese houding’ in zijn ontwikkeling, die, zoals Van Ostaijen in zijn artikel cursief
liet afdrukken, ‘een ontwikkeling van het bewustzijn van het verschil dat er bestaat
tussen gevoeligheid en kunstemotie’ is geweest. Dit verschil licht hij als volgt toe:
‘Wij konstateren onze gevoeligheid wanneer er van de buitenwereld een prikkel op
onze zintuigen inwerkt. Gevoeligheid is een antwoord op een concentriese prikkel.
Een kunstontroering is van het individu uit excentries. Zij is het geluk dat wij vinden
in het in-de-buitenwereld-opbouwen van een voorstelling die beantwoordt aan een
in ons meegedragen idee van wet en planmatigheid en van evenwicht. Een
kunstontroering is dan wanneer de schepper waarneemt hoe hij middels zijner
voorstelling geleidelik het abstrakte in de buitenwereld konkretiseert.’ Het scherpe
bewustzijn van dit verschil tussen gevoeligheid en kunstemotie bij Jespers doet Van
Ostaijen ook hier - als in zijn vroegere artikelen over hem - van een ‘denkend
kunstenaar’ spreken. Er is bij Jespers geen sprake van een uitschakelen der
gevoeligheid, maar wel van een ‘scherpe tucht’ die deze ‘gevoelswerkelikheid’ aan
de controle onderwerpt van zijn kennis der theorie van de beeldhouwkunst, welke
kennis ‘op zulke wijze persoonlik bezit is dat zij werd tot een element van de
onderbewuste werkelikheid’. Het is op grond van deze ‘scherpe tucht’ dat er van
een ‘heroïese houding’ gesproken kan worden. In dit gedeelte van zijn betoog
verwijst Van Ostaijen niet alleen naar de tot nu toe nog niet door hem genoemde
Theaitetos van Plato, doch ook naar een tweetal maximes van Pascal en Nietzsche.
In de derde paragraaf, Zijn werken, volgt, door een chronologische bespreking
van zijn beelden, waarvan er sommige uitvoerig geanalyseerd worden, een overzicht
van Jespers' technische evolutie.
Over het beeld De fluwelen mantel, waar Van Ostaijen reeds in zijn vroegere
artikelen bezwaren tegen koesterde, maakt hij nu een opmerking die tegelijk duidelijk
formuleert op grond waarvan hij de nabootsing in de kunst verwerpt: ‘skulpturaal
geeft dit beeld niets meer dan wat de ervaring van het natuurlike model mij geeft,
d.i. skulpturaal niets.’
Verder wijst Van Ostaijen in dit deel van zijn opstel erop dat uit Jespers' ‘techniek
blijkt hoe alleen formele vraagstukken op zijn bewustzijn invloed hebben’. Anderzijds
echter is zijn kunst er een voorbeeld van ‘dat datgene wat in de kunst de indruk van
het formeel volmaakt opgeloste wekt, tevens - zij het met of buiten de bedoeling
van de kunstenaar - het transcendente zichtbaar maakt’, welk laatste ‘naar een
gelukkige uitdrukking van Däubler het wezen der kunst is’. (Dezelfde uitspraak van
Däubler zal hij ook in

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

561
20

zijn lezing Proeve van parallellen gebruiken.)
20
Het hoogtepunt in het werk van Jespers is voor hem op dat moment het, ook
VW IV, blz. 241.
als illustratie bij zijn artikel opgenomen, basreliëf Kind met zwaan, waarin ‘het
plastiese aanvoelen en het in-beeldhouwkunstige-waarden-omzetten van het ‘l'autre
21
trop sensible’. (Cendrars)’ gerealiseerd is. En nadat hij Walter Pater heeft geciteerd
en de opvatting van Julien Benda in Les dialogues d'Eleuthère (1913), dat alleen 21Walter Pater, The
renaissance, Studies in art
muziek het ‘Unbedingte’ uitdrukt, vermeld heeft, schrijft hij over dit reliëf de
and poetry, herdrukt als
volgende zinnen, die een indruk geven van wat voor hem de waarde van een
deel I van The works of
kunstwerk uitmaakt, al blijft ook dit een ‘uitzeggen van het
Walter Pater, London,
22
vervuld-zijn-door-het-onzegbare’ : ‘Zoals muziek, ontroert de muziekaliteit van
New York, 1900, blz. 135
23
ware plastiek in de geest de herinnering aan de Vaderstad van het ‘Unbedingte’ en 139.
22
waar geen tweespalt is. Het is iets de steen transcendent, iets dat als een aura
Uit Gebruiksaanwijzing
om de steen is, iets onwezenliks als detonen der muziek waarin het hoogste der der lyriek, VW IV, blz. 317.
23
plastiek wordt bewaard. En hier nu heeft Jespers zich zelf gevonden, d.i. hier
Vergelijk hiermee de
realiseert zich zijn ideaal van de beheersing van het zenuwgevoelige door het
Platonische ‘scheppende
idee’ en ‘het schouwen
geest-gevoelige dat mathematies-muziekaal is. Hij, die geen fantasma wenste
van de idee’, waarbij de
uit te drukken, die alle zichtbaar-maken van transcendens verwierp, hij wordt
ziel zich de oervorm van
slechts uitvoerder van de muziekale wet die inhoudt dat geen esthetiese vorm
schepbaar is, die niet tevens de toeschouwer zou doen aankloppen aan de poort het schone ‘herinnert’,
zoals hij in zijn Inleiding
van de uiteindelike vaderstad, waar alles geruisloze muziek is.’
voor de map 6 Linos van
De aandacht voor de muziek, die Van Ostaijen hier aan de dag legt, is
Floris Jespers schreef
opmerkelijk. Zij blijkt niet alleen uit het zojuist geciteerde gedeelte, maar ook uit (VW IV, blz. 67 en 68). In
het slot van deze paragraaf, als hij naar aanleiding van het beeld Evenwichtsclown zijn opstel Heinrich
Francis Poulenc, ‘die fraaie wijsjes voor kopers schreef’, ter sprake brengt: ‘Met Campendonk voor Valori
stenen vormen die, anders gebruikt, boerepolka mochten zijn, doch nu het op
Plastici schreef hij: ‘ce qui
hun wijze halen bij de fraaie kopers van Poulenc, met zulke vormen maakt Jespers Platon définit par l'âme
een ‘Evenwichtsklown’. [...] Het is een aardig kunststuk rakelings naast boerepolka qui, à travers le chaos
empirique, se ressouvient
de raspolka te dansen.’
In het laatste deel van zijn opstel vat hij zijn mening over Jespers' werk in een de l'idée et de sa forme
pure.’ In de bewerking van
twaalftal aforistische punten samen. Hij merkt hierbij op: ‘Zoveel mogelik
hetzelfde artikel voor
momenten vasthouden die dichtbij de schepping nog duidelik zijn, maar die zich
Sélection werd dit: ‘selon
later vertroebelen, behoort vooreerst de taak te zijn van de contemporaine
la formule platonicienne,
kunstkritiek.’ Het artikel wordt vervolgens afgesloten door een
le souvenir de l'idée’ (VW
solidariteitsverklaring met de beweging ‘waar Oscar Jespers zijn deel in heeft’,
IV, blz. 140).
hetgeen de indruk versterkt dat hierin niet alleen een theoretische toelichting op
Jespers', maar ten dele ook op het eigen werk gegeven werd. Een maand na de
publikatie van Oskar Jespers verscheen in het januarinummer 1925 van Sélection
een tegenhanger hiervan, het opstel Notes sur Floris Jespers, dat in de opbouw
veel gelijkenis met het voorgaande vertoont, maar geheel anders van teneur is.
In het hier en daar weer groteske eerste deel, Milieu getiteld, zet Van
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Ostaijen - naar aanleiding van de vraag of België de schilders en de Belgische
schilders de staat hebben die zij verdienen - uiteen dat de vrijheidsliefde der Belgen
meer op een abstracte leuze dan een concrete aangelegenheid gericht is: ‘Nous
sommes les forçats de la liberté. Quand Dieu créa le monde, il donna aux hommes
le libre arbitre, aux Wallons et aux Flamands la liberté.’ Op de vraag ‘forçats de la
liberté, sans esprit cérébral constructeur, notre intuition est-elle restée vive, nous
reste-t-il ce moyen de la connaissance du monde?’ geeft hij ten antwoord dat er
slechts twee schilders in de Nederlanden ‘connaissent les phantasmes de
l'aperception du monde dans un élan intuitif: Breughel et Rembrandt’. De
probleemstelling van de eerste wordt bovendien door de estheten, met ‘notre arlequin
national Félix Timmermans en tête’, tot een kermisgrap verlaagd, zodat hij er aan
toevoegt: ‘Quand retrouverons-nous Hadewych aubordel?’ Onder het
vrijheidslievende afzweren van alle ‘scholen’ en ‘ismen’ houdt men zich aan de
conventies: ‘Nulle part mieux que chez nous la ceinture des petites conventions
n'encercle plus parfaitement l'instinct.’
Het feit dat België, volgens de woorden van Pirenne, een kunstmatige staat is,
ziet hij als oorzaak van de verzwakking van het instinct, waardoor zowel de cerebrale
als de intuïtieve weg voor de kunst wordt afgesneden en er noch van een werkelijke
inspanning, noch van werkelijke ontspanning sprake kan zijn. Want aan de ene kant
moeten de instinctieve uitingen, waartoe ook de kunst behoort, der beide rassen
ter wille van de nivellering worden afgeremd, aan de andere kant moet aan het
instinct voldoende speelruimte gelaten om tot de begeerde bloei der nationale kunst
en letteren te komen. Geheel aansluitend bij wat hij tijdens de oorlog over de Vlaamse
situatie schreef, stelt hij na lange tijd het probleem juist in het Franstalige blad
Sélection weer aan de orde en vat het als volgt samen: ‘Vouloir détruire le chemin
qui mène du conscient au subconscient, vouloir niveler les instincts raciques sans
toucher au chemin qui mène du subconscient au conscient, de la source à la
localisation artistique, c'est vouloir rechercher une fois de plus la quadrature du
cercle. L'art est - on peut choisir cette formule entre mille autres qui se valent - la
spiritualisation de la race. Ou encore: la tendance de la race à sortir de sa peau, à
s'universaliser. [...] Pour sortir de sa peau, il faut commencer par en avoir une.’
In de tweede paragraaf, Jespers getiteld, acht hij - in tegenstelling tot wat hij over
Oscar Jespers had geschreven - Floris Jespers sterk beïnvloed door zijn omgeving,
waarvan de gebreken bij hem zijn terug te vinden. Hiermee herhaalt Van Ostaijen
het bezwaar dat hij in zijn ongedateerde brief van begin 1922 aan Jos. Léonard nog
tegen beide broers opperde: ‘te weinig gespiritualiseerd instinkt’. Alleen ten opzichte
van Oscar Jespers, die door zijn concentratie op het ‘beeldhouwkunstig-algebraïese’
in zijn ogen de ‘cerebrale’ uitweg gevonden heeft, blijkt hij op deze mening te zijn
teruggekomen.
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Van Ostaijen begint zijn nadere analyse van Floris Jespers' werkwijze in deze
paragraaf met de uitspraak: ‘Floris Jespers est un peintre né. La part de Dieu est
indéniablement présente en cet artiste. Mais l'organisation consciente en est
24
lamentable.’ In zijn hieraan toegevoegde opmerking tussen haakjes noemt hij voor
de eerste keer de surrealisten, die zich toen juist in Parijs gegroepeerd hadden. 24Nl. ‘Il faut le dire même
au risque d'entendre les
Met de uitspraak ‘Il n'est pas nécessaire que nous fassions l'autruche par
amitié’ geeft hij aan, zijn vriendschap met Jespers gescheiden te willen houden surréalistes applaudir.’
van zijn oordeel over diens werkwijze. Dit had hij in zijn allereerste artikel van 1917
over hem eveneens gedaan, maar toen was dit oordeel veel gunstiger. Ook vermeldt
hij nog in een noot dat hij een minder streng standpunt tegenover Jespers zou
innemen als het om propaganda voor de moderne kunst ging, maar in een kritische
beoordeling, ook van eigentijdse kunst, past slechts één maatstaf, die van de
kunstgeschiedenis. De reeds eerder geconstateerde toeneming van Van Ostaijens
oriëntatie in de kunstgeschiedenis, die met de eigen vorming tot kunsthandelaar
samen ging, blijkt uit verschillende plaatsen in dit opstel.
Ten opzichte van Jespers' experimenten heeft hij het bezwaar dat deze niet
voortkomen uit het instinct dat zich van zichzelf bewust wil worden, maar slechts
uit de behoefte modern te zijn. Deze experimenten zijn slechts de toepassing van
de minste twee andere die hij elders gezien heeft, bij modernen uiteraard, want de
kunst begint voor hem pas bij Van Gogh: ‘il connaît soixante aspects de Van Gogh,
mais il n'en connaît aucun de Rembrandt.’ Het hoofdbezwaar van Van Ostaijen is
dat Jespers iedere drang tot schematisering mist en nooit tot een persoonlijke
voorstellingswijze komt. De invloeden hebben een directe uitwerking en worden niet
eerst tot een homogene conceptie verwerkt. Al is zijn keuze uit de voorstellingen
van anderen oordeelkundig, wat zijn gevoeligheid bewijst, zijn werk als geheel blijft
hierdoor hybridisch. Hij gebruikt een reeds bestaand schema om er zijn eigen
problemen in onder te brengen, wat o.a. het nadeel heeft nooit ‘de dingen voor de
eerste maal te zien’. Jespers is geheel op het ‘mécanisme de l'expression’ gericht,
een persoonlijke visie is voor hem bijkomstig. Deze onpersoonlijkheid - die iets
geheel anders is dan ontindividualisering - staat voor Jespers in verband met stijl,
maar leidt volgens Van Ostaijen niet verder dan tot een ‘manière’.
De paragraaf, die door het invoegen van Jespers' opmerkingen en de
weerleggingen hiervan door Van Ostaijen, ten dele als een ‘atelierdiscussie’ is
opgebouwd, wordt besloten met de vaststelling ‘qu'il n'y a pas chez Jespers une
grande nostalgie vers la schématisation. Il espère qu'en groupant diverses
localisations de sa sensibilité comme les lois de l'instinct le lui dictent, les objets se
schématiseront nécessairement, c'est-à-dire qu'ils se dirigeront de la matière vers
l'esprit’.
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In het derde deel, Coloris, wijst Van Ostaijen uitvoerig op Jespers' sterkste zijde,
zijn ‘force coloristique’. Hij licht deze aan de hand van voorbeelden uit verschillende
perioden nader toe en toont aan dat hij op dit punt een geheel eigen plaats heeft
veroverd en uit schilderkundig oogpunt het meest de enige zuiver Nederlandse
traditie van Breugel benadert. De als voorbeelden genoemde schilderijen worden
echter niet gebruikt, zoals de beelden van Oskar Jespers in het voorafgaande artikel,
om de ontwikkeling in het werk van Jespers te schetsen.
Het laatste gedeelte, de Conclusions provisoires, vat de bezwaren tegen Jespers'
ongedisciplineerdheid samen en met de opmerking ‘Il y a chez Jespers trop de
liberté et trop peu d'indépendance’ wordt weer naar het begin van het artikel
verwezen. Van Ostaijen erkent de nieuwe bijdragen die het werk van Jespers heeft
geleverd, maar ‘ces apports nouveaux ne se marient pas à un nouveau monde
formel’. Hij eindigt zijn opstel, dat, naar zijn eigen terminologie, meer de visie dan
de techniek behandeld heeft en behalve tot de lezers ook in sterke mate tot Floris
Jespers zelf gericht is, met de wens dat ‘pendant deux semaines, Jespers cesse
de peindre pour écrire toujours à la suite le mot ‘peindre’; de temps à autre il devrait
s'arrêter un moment sur ce mot.’
Voor velen die Van Ostaijens vroegere uitspraken over Floris Jespers kenden en
wisten dat beiden bevriend waren, kwamen de Notes sur Floris Jespers als een
verrassing, althans voor zover ze niet op de hoogte waren van de botsingen en
controverses die deze vriendschap kenmerkten, zoals uit Van Ostaijens brieven
aan Muche, Baeyens en Léonard gebleken is. Een dergelijke duidelijke scheiding
van kritisch oordeel en vriendschappelijke betrekkingen, die Van Ostaijen in zijn
25
brief van 19 oktober 1919 aan Cantré ook reeds noodzakelijk achtte, bracht André
25
de Ridder, een der twee directeuren van Sélection, ertoe in een
Zie blz. 246.
26
herdenkingsartikel te schrijven: ‘Tegenover zijn intiemste vrienden stond hij op
zijn onwrikbaar standpunt, eerlijk tot het cynische toe. (Zoo herinner ik me zeker 26André de Ridder, Paul
opstel over Floris Jespers, in Sélection verschenen, waar hij al te hardhands een van Ostayen als
kunstkenner, Vlaamsche
zeer voornaam kunstenaar bejegende, welke hem als kameraad zeer lief was,
Arbeid, dl. 23, nr. 3-4,
zelfs als artiest heel sympathiek, maar wiens tekortkomingen hij toch niet wou
nalaten in het guurst daglicht te stellen, tegen zijn eigen belangen in, vermits hij Brussel, 1928, blz. 180.
zich, rond dat tijdstip, ook als kunsthandelaar voor den verkoop van Jespers' doeken
had ingespannen.)’
Jespers zelf was - en bleef -verontwaardigd over dit artikel van zijn vriend, die
27
volgens hem niet het minste verstand van schilderstechniek bezat, maar verklaarde
wel dat Van Ostaijens mening geen verrassing voor hem was geweest, doordat 27In mededelingen tijdens
herhaalde ontmoetingen
hij deze al uit de voorafgegane discussies kende.
28
Aan de suggestie van Tralbaut dat een tentoonstelling van Floris Jespers de sedert 1948.
28
directe aanleiding voor Van Ostaijen zou zijn geweest om zijn reeds beIn Mark Edo Tralbaut,
Van Goghreflekties op
Van Ostaijen, Deurne, z.j.,
blz. 43-55. Overgenomen
in Paul de Vree en Henri
Floris Jespers, Paul van
Ostaijen,
Brugge-Antwerpen, 1967,
blz. 192-193.
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staande kritiek in de Notes sur Floris Jespers openbaar te maken, geeft dit artikel
niet de minste grond. Jespers, die in zijn naoorlogse kubistische periode met zijn
vrouw en twee kinderen in grote financiële moeilijkheden verkeerde, doordat hij
29
30
vrijwel niets verkocht , richtte van 17 tot en met 28 februari 1923 in de Kunsthal
29
Renis aan de Sterstraat te Antwerpen een expositie in. Deze werd uitdrukkelijk
Zie de genoemde
31
als een ‘tentoonstelling van zijn vroeger werk’ aangekondigd en had een groot werken van Tralbaut, blz.
49 en van De
32
succes, zowel bij de kopers als bij een criticus als Pol de Mont, die in De Schelde
Vree-Jespers, blz. 189.
een recensie hierover schreef, waarin hij Jespers' vroegere werk bewondert,
30
Tralbaut vermeldt op blz.
maar ook waardering voor zijn later werk als expressionist toont, zodat hij Jespers 46 als datum het jaar 1924
een plaats toekent in de ‘schitterende plejade levende artiesten, waarop
(zie noot 32).
Antwerpen met volle recht roem draagt.’ Voor deze tentoonstelling had Jespers 31Zie de Uitnoodiging,
ter aanvulling waarschijnlijk ook nieuwe werken in zijn vroegere stijl geschilderd, waarvan een exemplaar in
zoals hij reeds voor een tentoonstelling bij de kunsthandel van Rik Cox in Den
het A.M.V.C. te Antwerpen
33
berust.
Haag na mei 1922 gedaan had, aan wie hij schreef : ‘Bij mijn werk, dat ik met
mijn hart maak, heb ik terug mijn bril van 10 jaren opgezet en schilder ik, ook wat 32Pol de Mont, Floris
Jespers in Renis' Halle,
bloemen, Scheldezichten en dergelijke.’
De Schelde, 18 februari
Van Ostaijen rept echter met geen woord over deze tentoonstelling in zijn
Notes sur Floris Jespers, die haast twee jaar later pas verschenen, formuleert in 1923 en Floris Jespers in
dit artikel bezwaren die overeenkomen met wat hij een jaar vòòr de tentoonstelling Renis' Halle II, De
Schelde, 22 februari 1923.
al aan Léonard schreef, keurt het vroegere impressionisme van Jespers niet af Deze artikelen werden
en spreekt ook nergens van een eventuele terugval in Jespers' ontwikkeling.
tezamen opgenomen in
Bovendien stond hij in zijn onmiddellijk hieraan voorafgaand artikel over Oscar
Pol de Mont, Schilders van
Jespers nog op het standpunt dat werk-om-den-brode buiten beschouwing diende hier en nu, Antwerpen
34
(Borgerhout), 1929 en
te worden gelaten, door te schrijven : ‘Over andere zijner werken die louter
accepteren van de publieke kunstopvatting zijn, spreek ik hier niet. Vermeld moet aldaar foutief gedateerd:
Schelde, 1924’.
alleen worden dat op deze noodgedwongen arbeid, het signet van de kunstenaar ‘De
33
Geciteerd
naar Paul de
niets betekent.’
Vree
en
Henri
Floris
Doordat ook de biografische gegevens geen enkele aanwijzing geven die
Jespers, Paul van
Tralbauts mening ondersteunt, dat Jespers' tentoonstelling de stoot zou hebben
Ostaijen,
gegeven tot het schrijven van de Notes sur Floris Jespers, blijven Van Ostaijens Brugge-Antwerpen, 1967,
mondelinge mededelingen aan Tralbaut als enig argument over, hetgeen op
blz. 190.
meer plaatsen in diens boek het geval is. Bovendien is de uitspraak die Tralbaut 34VW IV, blz. 187, noot.
Van Ostaijen in de mond legt, ‘Pol de Mont heeft op zijn [Jespers] hoofd een
wierookvat stukgeslagen omdat hij zijn ekspressionistische kap over de haag heeft
gegooid’, niet in overeenstemming met De Monts artikel en krijgt men eerder de
indruk dat Tralbaut dit artikel verkeerd heeft geïnterpreteerd en deze vergissing
vervolgens aan Van Ostaijen heeft toegeschreven. De Mont noemde Jespers nl.
wel een impressionist, maar, zoals hij er zelf aan toevoegt, in de niet alledaagse
betekenis van ‘schilderend dichter’ ofwel... ‘expressionist’!

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

566

6. Kennismaking met Du Perron en Burssens
Hoe lang Van Ostaijen in 1925 voor de boekhandel van E. Sele is blijven werken
en hoeveel tijd hij hieraan besteedde, is niet bekend. Blijkens een aantekening op
het schutblad van Der chinesische Farbendruck door Julius Kurth (1922), welk boek
in zijn bibliotheek bewaard is gebleven, bezocht hij op 10 mei van dat jaar een veiling
bij Moorthamers te Antwerpen, maar het is uit dit gegeven niet op te maken of hij
daar voor boekhandel Iris of alleen voor zichzelf heeft aangekocht. In ieder geval
bleef hij daarnaast ook nog zijn particuliere kunsthandel drijven, welke
werkzaamheden tezamen hem vrij veel tijd moeten hebben gekost. Toen het hem
duidelijk werd dat de, in zijn geval eveneens tijdrovende, boekbesprekingen voor
Vlaamsche Arbeid weinig of niets zouden opleveren, schreef hij de volgende brief
aan Jozef Muls. Het eerste nummer van de nieuwe jaargang van Vlaamsche Arbeid
was op dat moment juist verschenen en bevatte van hem het gedicht
Herfstlandschap, een uitvoerige bespreking van Poèmes door P.G. van Hecke in
de rubriek Franse Letterkunde en twee kortere recensies, die tezamen de afdeling
Bibliographie vulden.
Met ‘de Poncheville’, waarover hij in zijn brief schrijft, doelt hij waarschijnlijk op
1
de in 1924 te Parijs verschenen dichtbundel Nord et midi, sonnets, poésies, poèmes
(1907-1919), door André M. de Poncheville, maar een bespreking hierover is in 1Maar in Brugge gedrukte.
de latere nummers van Vlaamsche Arbeid niet verschenen. Wèl werd in het
maartnummer een artikel van Van Ostaijen over de in het postscriptum genoemde
bundel van pater R.V. Mortier, de vierde, herziene en uitgebreide druk van
Grafrijmpjes, opgenomen.

[Antwerpen, 14-1-25.]
Waarde vriend,
tot mijn spijt moet ik u verzoeken mij in 't vervolg geen boeken ter recensie te
zenden; het dagelikse werk overlast mij derwijze dat ik van langs om minder de
nodige energie overhou mij tot een literaire bezigheid te concentreren. De boekjes
die ik tot heden ontving zal ik nog recenseren; de Poncheville stuur ik u terug, zodra
ik de bespreking daarvan klaar heb. Het doet me erg spijt, maar ik kan niet anders
nu dan een afdoende maatregel treffen.
Over de finantiële balans van dit jaar ontving ik geen nieuws. Daar de nieuwe
jaargang reeds begon, vermoed ik dat er geen bovenbalans is geweest. Begrijpelik
en jammer tevens. Ook dit, dat ik onder de mensen mijner generatie, ongeveer de
enige ben die, noch aan noord-nederlandse bladen, noch aan n-ned. tijdschriften
verbonden, van elk voordeeltje - hoe gering ook - blijf afgezonderd, draagt enigermate
er toe bij mij tot het
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besluit te drijven. Natuurlik is daaraan de soort van mijn productie zelve schuld;
doch dit wordt een circ. viciosus.
Ik blijf u steeds dankbaar om de plaatsruimte waarover ik in uw tijdschrift heb
mogen beschikken en ik hoop u af en toe nog een gedichtje te kunnen toezenden.
Met mijn hartelikste groeten
steeds uw dwe, P. van Ostaijen
P.S. Ik ontving het bezoek van Pater Mortier en zijn boekje. Ik beloofde hem het vrij
uitvoerig te bespreken. Wat ik zal doen.
Een document van een dag later, waaruit zijn activiteit als kunsthandelaar en zijn
voortgezette relatie met Floris Jespers blijkt, is een geheel in de hand van Van
2
Ostaijen opgestelde verklaring, die door Jespers ondertekend is.
2

Floris Jespers, Helenalei, 22, verklaart de schilderijen waarvan naamopgave
volgt, ten getalle van vijftien (15) te hebben afgestaan aan P. van Ostaijen,
Albertstr. 44, tegen de som van 4150 (vier duizend honderd vijftig) fr. betaalbaar
a rato van 300 fr. maandeliks te beginnen met 1 maart 1925.
Deze schilderijen zijn: Klare werkplaats, Veronèse lint, Pruimen (Akwarel),
Zelfportret, Appelen langwerpig hoog, Appelen langwerpig breed, Weerkaatsingen,
Gepoederd meisje, Maison grise, abstrakt akwarel, Stilleven met glas en brood,
Stoel, Joods meisje, Rood jongetje en Stilleven met muziekinstrumenten.

[Antwerpen, 15 januari 1925 Floris Jespers]

Hiervan bestaat in de
nalatenschap van Jespers
een, eveneens door Van
Ostaijen geschreven,
soortgelijk exemplaar, dat
ditmaal zijn eigen
handtekening draagt, daar
het als bewijsstuk voor
Jespers moest dienen. Zie
Floris Jespers, hommages
de Henri-Floris Jespers,
Sylvain Maes, Paul van
Ostaijen, Paul Vaucaire,
Editions Monas, Anvers,
1965, blz. 23
(ongepagineerd).

Op dezelfde dag dat Van Ostaijen vijftien schilderijen van Jespers had gekocht,
opende Paul Joostens een expositie van zijn werk in het Cabinet Maldoror te Brussel.
Behalve twee en twintig schilderijen van hem hingen er ook negen etsen van Jacques
Villon. Deze kunstzaal, die in het Ravenstein gevestigd was, werd gedreven door
Geert van Bruaene, een actief organisator, die zich behalve voor de moderne
schilderkunst ook voor de film interesseerde en o.a. een filmliga in Brussel heeft
3
opgericht. Van Ostaijen heeft op deze tentoonstelling ook schilderijen van Joostens
3
4
Zie over Van Bruaene en
gekocht, naar deze zich meende te herinneren. In ieder geval werden, na afloop
diens Cabinet Maldoror:
van de expositie op 26 januari, twee kisten met schilderijen door Van Bruaene
naar Antwerpen gestuurd, waarin ook, blijkens een briefkaart van 29 januari van Roger Avermaete,
Joostens aan Jozef Peeters, één of meer schilderijen zaten die voor Van Ostaijen Herinneringen uit het
kunstleven, 1918-1940,
bedeel I, Het avontuur van
de ‘Lumière’-groep,
Brussel, 1952, blz. 82-83
en: Patrick Waldberg,
René Magritte, Bruxelles,
1965.
4
Mededeling van
Joostens, 1953.
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stemd waren. Of Van Ostaijen op deze tentoonstelling voor de eerste maal met zijn
latere compagnon Van Bruaene heeft kennis gemaakt, wist deze zich niet meer te
5
herinneren.
Inmiddels had Muls op Van Ostaijens aankondiging niet langer recensies voor 5Mededeling van Van
Vlaamsche Arbeid te zullen schrijven, gereageerd met een brief, die verloren is Bruaene.
gegaan. Hieruit moet duidelijk gebleken zijn dat Muls grote waardering voor zijn
werk had en hem als verzorger van de poëziekroniek in Vlaamsche Arbeid niet
gemakkelijk zou weten te vervangen. Ook heeft hij Van Ostaijen kennelijk
meegedeeld naar middelen te zoeken om hem toch enig geldelijk voordeel uit zijn
literaire werkzaamheden te bezorgen, door hem bij het Amsterdamse Algemeen
Handelsblad als medewerker aan te bevelen en hem voor een Nederlandse prijs in
aanmerking te laten komen. Met deze ‘Nederlandse prijs’ doelt Muls op de prijs van
6
f. 500.-, die door de Nederlandse schrijver Hendrik van Loon beschikbaar was
gesteld ter aanmoediging van Vlaamse letterkundigen. Behalve Muls zelf maakten 6In Den Gulden Winckel,
jg. 25, nr. 2, Baarn, 20
Cyriel Buysse, August Vermeylen, Herman Teirlinck en Stijn Streuvels deel uit
van de jury en de prijs zou in de loop van 1925 voor het eerst worden toegekend. februari 1926, blz. 45,
wordt gesproken van de
Uit Van Ostaijens antwoord blijkt hoe gevoelig hij was voor deze vorm van
erkenning. Opmerkelijk is het, dat Van Ostaijen voorstelt, als Muls erin zou slagen ‘Elisabeth Hanken-Van
hem aan het Algemeen Handelsblad te laten meewerken, voor die krant ook over Loon-prijs [...] ingesteld
door een Amerikaansche
concerten te schrijven. Deze belangstelling voor muziek, die ook reeds uit zijn
familie van Nederlandsche
opstel Oskar Jespers bleek, was in hoge mate gestimuleerd door zijn regelmatige afstamming’.
concertbezoeken in gezelschap van de musicus Jan Ceulemans en zijn vrouw.
Noch van medewerking aan het Algemeen Handelsblad, noch van het schrijven
over concerten of over muziek in het algemeen is echter ooit iets gekomen.
Ook de Van Loon-prijs is hem ontgaan, want bij de bekendmaking in het najaar
van 1925 bleek dat de prijs was toegekend aan Toussaint van Boelaere en bovendien
7
dat Muls toen geen deel meer uitmaakte van de jury.
7
Uit het slot van zijn brief blijkt dat Van Ostaijen in deze tijd aan het schrijven
Zie ook blz. 722-724.
van de Diergaarde voor kinderen van nu begonnen was, waarvan de eerste reeks
pas in het juni-julinummer 1926 van Vlaamsche Arbeid werd opgenomen. Van de
opgesomde titels zijn er ten hoogste drie gepubliceerd: De zondagruiter, De winkeljuf
en De marabout (indien deze laatste twee althans identiek zijn aan De kioskjuffrouw
en De mammouth). Of de andere onvoltooid gebleven of verloren gegaan zijn, is
niet bekend.
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De brief van Gezelle , die hij als antiquaar gekocht had en waar hij Muls in zijn
postscriptum op attent maakt, is nooit in Vlaamsche Arbeid gepubliceerd.
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Deze brief van 21
oktober 1862 aan Frans
de Cort had deze in een
eveneens van Gezelle
gekregen exemplaar van
Gedichten, gezangen en
gebeden (Brugge, 1862)
bij het binden laten
opnemen. Het boek met
de brief heeft Van Ostaijen
vòòr 1927 verkocht aan R.
Holvoet en is thans in het
bezit van H. Dirkx te
Antwerpen. De brief werd
het eerst gepubliceerd in
het januarinummer 1927
van Hooger Leven door
Prosper Verheyden.
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[Antwerpen, 21-1-25]
Waarde vriend,
Ik ben nu wel erg beschaamd hoe u te bedanken om de belangstelling die u jegens
mij betoont. Eilaas, buiten het betuigen daarvan, heb ik niets u aan te tonen hoe
verplicht ik mij voel om deze belangstelling en ook - laat het mij zo maar zeggen hoe opgeknapt weer. Zo dan om beide: voor uw voorstel betrekkelik de Nederlandse
prijs en voor de mogelikheid betrekkelik het Alg. Handelsblad, heb dank.
Wat nu het Handelsblad betreft, gaarne neem ik uw voorstel aan. Ik zou dus over
vlaamse letterkund[e] en over muziekuitvoeringen kunnen schrijven. Alleen is het
mogelik - en dit neemt niets weg van uw grote bereidwilligheid - dat het A.H. niet
zou ingaan op uw voorstel. Het gebeurt vaak dat diegenen die in de rubriek ‘letteren
en kunst’ over het recht van veto beschikken, niet erg begaan zijn met jonge liê van
mijn slag. Ik wil zeggen: Misschien bestaat de mogelikheid dat Querido, die, naar
ik verneem, de leiding van de literatuur in het A.H. heeft, zich tegen mijn medewerking
verzet. Nu, in elk geval, deze beslissing moet ik afwachten.
Ik ben ook wel erg beschaamd nu ik inzie dat u inderdaad gelijk heeft waar u
schrijft dat men in 't algemeen de te recenseren boekjes gemakkelik van de hand
9
doet ; inzicht waaruit volgt dat ik, toen ik meende dat de dagelikse arbeid mij niet
9
toeliet tot de nodige concentratie te komen, de verhoudingen heb overdreven,
Van de hand doen =
afhandelen, afwerken
onder invloed van een - gewis persoonlik onaangename - ambiance. Het was
verkeerd. Alleen veronderstelde ik dat u gemakkelik een plaatsvervanger zoudt (niet: verkopen).
hebben gevonden. Maar al doet men die boekjes gemakkelik van de hand, ik denk
dat u met het recenseren van de prozawerken reeds genoeg heeft aan verplichte
lectuur, dat u niet bovendien de ganse vlaamse lyriek er nog moet bijnemen.
Trouwens gelijk gezegd: men doet die werkjes snel van de hand, wat ik dan ook
verder zal doen.
Ik werk aan kleine schetsen van dieren en pseudo-dieren (b.v. ‘de Uil’, ‘de
zondagruiter’, ‘de winkeljuf’, ‘de fonograaf’, [‘]de marabout[’], [‘]de yack[’], ‘de wolf’
in het frans ‘le loup’ (het masker) enz.) Misschien is dit een voor een tijdschrift
geschikte variante en kan u deze reeks, ‘Diergaarde voor kinderen van nu’,
gebruiken.
U dankend en zeer verplicht
ben ik uw dwe, P van Ostaijen
P.S. Samen met een eerste uitgave van Gedichten v. Guido Gezelle, geraakte ik in
het bezit van een kostbaar handschrift van de Meester. Het
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is vier bladzijden groot en handelt over een uiterst interessant onderwerp: het
particularisme. Het is gedateerd van 1862 en de dertigjarige Gezelle toont er zich
zeer weinig particularist, hij schrijft enkel west-vlaams zegt hij omdat het hem zo
het gereedst van ‘het herte wil’, maar voor het overige vraagt hij aan zijn
correspondent de gedichten in het algemeen nederlands te willen overschrijven.
Voor zover mij bekend, werd deze brief niet gepubliceerd. Indien dit nog niet
gebeurde, ware het iets voor V.A.
Korte tijd na dit besluit om zijn medewerking aan de literaire kronieken van
Vlaamsche Arbeid voort te zetten, leerde Van Ostaijen E. du Perron en Gaston
Burssens kennen, de enige schrijvers met wie hij tot zijn dood bevriend is geweest.
In februari verscheen de laatste aflevering van de tweede reeks van Het Overzicht,
de nummers 22, 23 en 24 bevattend, met welke aflevering dit tijdschrift tevens
ophield te bestaan. Van Van Ostaijen waren hierin het gedicht Berceuse presque
nègre en een vijftal boekbesprekingen opgenomen. Het grootste deel van dit
slotnummer was gevuld met een reeks dadaïstischsurrealistische teksten van M.
Seuphor, die onder de titel Cabaret verenigd waren. De constructivist Peeters had
weinig bewondering voor deze ontwikkeling van zijn mederedacteur, zodat hij het
plan opvatte een nieuw tijdschrift bij zijn eigen, zojuist tezamen met Du Perron
opgerichte, uitgeverij De Driehoek te laten verschijnen. Daar Seuphor korte tijd later
België verliet en zich in Parijs vestigde, betekende dit het eind van Het Overzicht.
Voor de verzorging van het letterkundig deel van zijn blad deed Peeters allereerst
10
een beroep op Du Perron, wiens kleine roman Roerend bezit in mei 1924 nog als
een uitgave van Het Overzicht was verschenen, maar wiens dichtbundel Kwartier 10Zie de Bibliografie door
11
per dag in november 1924 bij uitgeverij De Driehoek uitkwam. Tezamen besloten F.E.A. Batten in E. du
Perron, Verzameld werk
zij - op wiens voorstel wist Peeters zich niet te herinneren - ook een andere
VII, Amsterdam, 1959, blz.
medewerker aan Het Overzicht, en wel Van Ostaijen, voor het tijdschrift aan te
537.
trekken. Dit driemanschap was op het punt van kunstopvattingen echter weinig
11
Zie genoemde
homogeen, zodat deze samenwerking niet lang heeft geduurd en, wat Van
Bibliografie, blz. 526.
Ostaijen betreft, al afgelopen was voordat het eerste nummer van het nieuwe
tijdschrift verscheen. Over het gemeenschappelijk beleden ‘modernisme’ had elk
zijn eigen, afwijkende opvatting en alleen in hun verwerping van Seuphors werk
vonden zij elkaar enigermate. Want niet alleen Peeters had bezwaren (hoewel hij
hem tegelijkertijd ook bleef verdedigen), maar in de ogen van Van Ostaijen was
Seuphor zelfs een charlatan, voor wie de dichtkunst geen woordkunst, maar humor
12
bleek te zijn en die, naar hij later schreef, ‘eindeloos geestige of gewaand geestige
12
zinnen aan mekaar snoert, doch van taal of woord geen begrip heeft en geen
Zie de brief aan Peeters
13
van
21 maart 1925, blz.
gevoel voor de nuances van het woord.’
580.
13
Zie Nogmaals poëzie,
VW IV, blz. 380.
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En ook Du Perrons waardering voor Seuphor duurde slechts kort, zoals blijkt uit wat
14
hij begin 1929 in zijn vijfde Cahier van een lezer over hem schreef, waarbij hij ook
14
nog even de verhouding Seuphor-Van Ostaijen ter sprake brengt: ‘Onwetender
E. du Perron, Verzameld
modernist en groter windbuil heb ik nooit ontmoet. Het karakter van de man zat werk II, Amsterdam, 1955,
bovendien zo in elkaar, dat hij simpelweg het monopolie van de moderne poëzie blz. 174.
voor Vlaanderen wenste en zo mogelik voor Groot-Nederland. Hij was verwoed
jaloers op Paul van Ostaijen (ofschoon hij hem te vriend hield) omdat P.v.O. lang
vòòr hem moderne gedichten geschreven had, en omdat iedereen in Antwerpen
wist wie P.v.O. was, terwijl alleen zijn goede vrienden wisten dat ‘de Naant’ ook
dergelijke verzen schreef. Ik heb hem toch even au sérieux genomen; dat komt
ervan als je geen Costeriaan bent...’
Du Perron en Van Ostaijen kenden voor hun ontmoeting elkaars recente werk
reeds. Zo vermeldt Du Perron in de schets voor de nooit uitgewerkte Herinneringen
15
aan ‘modern’ Vlaanderen , als hij over zijn ontmoeting met Peeters en Seuphor in
15
1924 schrijft: ‘Gesprek over hemzelf [Seuphor] en over P.v.O. en andere
E. du Perron, Verzameld
modernisten, in Antw.’. Van Ostaijen op zijn beurt had voor het slotnummer van werk VII, Amsterdam,
1959, blz. 501.
Het Overzicht Du Perrons Het roerend bezit en Kwartier per dag besproken en
daarbij zijn waardering voor de roman, maar zijn afwijzing van de gedichten te
kennen gegeven. In het tweede nummer van de 15de jaargang van Vlaamsche
Arbeid, dat eveneens in februari verscheen, had hij dezelfde mening over Du Perrons
beide boekjes in verkorte vorm gepubliceerd.
In februari kwamen Du Perron, Van Ostaijen en Peeters bijeen om het tijdschrift
16
De Driehoek op te richten. Du Perron schreef later over deze eerste kennismaking:
16
‘Ik heb Van Ostaijen voor het eerst ontmoet in Februari of Maart 1925, te
E. du Perron, Bijdrage
nummer
zoveel, Vandaag,
Antwerpen, bij Jozef Peeters, op de oprichtingsavond van het blaadje De
jg.
1,
nr.
4, Brussel, april
Driehoek. Hij trof mij toen als onhandig, achterdochtig en voorzichtig. Later heb
1929,
blz.
80-81. Herdrukt
ik gemerkt dat hij in de intimiteit, d.w.z. als hij zijn achterdocht had afgelegd, een
in
Verzameld
werk II,
groot gevoel voor humor had en zelfs hartelik lachen kon om de officiële posities
Amsterdam, 1955, blz.
en wat men de galons en strepen zou kunnen noemen van de Literatuur.’
176-180.
Met de volgende brief zond Van Ostaijen zijn Huldegedicht aan Singer als
eerste kopij voor De Driehoek aan Peeters toe. In de polemische rubriek, die hij
voor het nieuwe tijdschrift voorstelt te verzorgen, wil hij eerst het standpunt van
Coster, zoals dit ook uit de Inleiding tot diens bloemlezing Nieuwe geluiden
17
(september 1924) gebleken was, aanvallen. De Vree trekt hieruit de conclusie:
17
‘Het lijdt geen twijfel dat de aanval op Dirk Coster door Duco Perkens werd
Paul de Vree, Paul van
Ostaijens Berliniale, De
ingegeven.’ De argumenten voor deze stelling zijn dat Du Perron in het
septembernummer 1925 van De Driehoek over ‘de niet weg te nemen ergernis Tafelronde, jg. 11, nr. 1,
Antwerpen, januari 1966,
blz. 33.
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welke iedere pennevrucht van de heer Coster mij geeft’ heeft geschreven en Van
18
Ostaijen ‘niet zo verbeten’ zou zijn, daar hij in
De tekst van deze
Boekbespreking over de
tweede druk van Costers
Nieuwe Geluiden werd
herdrukt in Cahiers van
een lezer I, [Brussel, 1928]
en Voor kleine parochie,
Brussel, 1931. In de
herziene editie, die in het
Verzameld werk II,
Amsterdam, 1955, blz.
12-18, is afgedrukt, kwam
de door De Vree
geciteerde zin te vervallen.
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Met Jozef Peeters op diens atelier bij de oprichting van het tijdschrift De Driehoek, 1925.
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Met E. du Perron op Jozef Peeters' atelier, 1925.

zijn brief slechts meedeelt: ‘Ik voel er wel iets voor...’. Erg overtuigend is deze
bewijsvoering niet en al werd Du Perron toen hij in 1921 naar Europa kwam al gauw
19
getroffen door ‘de rottoon uit De Stem’ , ook Van Ostaijen had, blijkens zijn brief
19
20
E. du Perron, Verzameld
van 23 april 1923 aan Coster , al geruime tijd ernstige bezwaren tegen diens
standpunt. Het is eerder waarschijnlijk dat de gezamenlijke afwijzing van Coster werk VII, Amsterdam,
blz. 500.
een van de punten was, waarop Du Perron en Van Ostaijen elkaar bij hun eerste 1959,
20
Zie
blz.
501-503.
kennismaking vonden, indien dit onderwerp tenminste ter sprake is gekomen,
wat uit onderstaande brief niet met zekerheid kan worden opgemaakt.
Ten slotte blijkt uit Van Ostaijens brief dat Peeters de daarop volgende zondag
bezoek kreeg van Herwarth Walden, met wie Peeters sedert zijn bezoek aan Berlijn
in contact gebleven was. Van Ostaijen, die, wegens de ervaringen van enkele
bevriende schilders met Walden, in het begin van 1919 al weinig waardering voor
21
hem als persoon koesterde , betoont zich uiterst terughoudend tegenover de
21
uitnodiging bij dit bezoek aanwezig te zijn. Volgens de herinnering van Peeters
Zie blz. 215.
is hij dan ook niet gekomen en was dit toe te schrijven aan het feit dat Van
Ostaijen destijds bij Der Sturm had willen werken en van Walden geld zou hebben
22
geleend, dat nooit werd terugbetaald. Bij een later gesprek met Peeters, waarin
22
hem meegedeeld werd dat Emmeke dit laatste ten stelligste ontkende en
In 1960.
Campendonk het hoogst onwaarschijnlijk vond, verklaarde hij dat dit ook slechts
een veronderstelling
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was geweest, doordat hij van Van Ostaijen gehoord had dat diens bezwaren tegen
Walden ook van financiële aard waren.

[20/2/25]
Waarde Jef Peeters,
Hierbij zend ik u een bijdrage voor ‘de Driehoek’.
Ik voel er wel iets voor tegen de stelling v.D. Coster (si thèse il y a) in te gaan,
doch dit kan ik slechts voor het volgend nr.
Wat denkt u hiervan: elke maand of elke twee maanden zou ik éen kolom met
polemiek innemen, onder een algemene tietel: ‘de Strop’, daarmee zouden we dan
beurtelings al de te hangenen opknopen: Dirk Coster enz. Ik koos dit ‘Huldegedicht’
om voor het eerste nummer iets te hebben dat effekt maakt; iets waar - zij het dan
ook in ons[ze] beperkte kring - over gesproken wordt.
Ik verzoek om proeven.
Of ik zondag koom weet ik nog niet. Ge weet hoe dat is met Walden.
Evenwel ben ik u om uwe vriendelike uitnodiging zeer verplicht.
Met beste groeten voor u en uw vrouw
uw
P van Ostaijen
Enige weken later volgde een tweede brief aan Peeters, die duidelijk maakt dat Van
Ostaijen zich voor het nieuwe tijdschrift inzette. Hij had als redacteur de novelle
Nacht-tocht van Roel Houwink beoordeeld en verklaart zich voor opneming hiervan
23
in het blad. Ook stuurde hij nog een aantal gedichten en wel Feest, Haar ogen of
de goed gebruikte wensvorm, Marc groet 's morgens de dingen en het reeds een 23Deze novelle is in het
vierde nummer van De
jaar tevoren in Der Sturm gepubliceerde Vlerken. Of deze bijdrage reeds als
vervanging diende van het Huldegedicht aan Singer, waartegen Peeters wegens Driehoek geplaatst (1 juli
het daarin voorkomen van de naam Floris Jespers bezwaar had gemaakt zoals 1925) en werd later
opgenomen in Roel
24
later blijkt , is niet geheel duidelijk, maar wel waarschijnlijk.
Houwink, Om den dood,
Uit het vervolg van de correspondentie is eveneens op te maken dat er al enig met een linosnede van
verschil van mening was over de uit te nodigen medewerkers. Behalve Joostens, Jozef Peeters, Cahiers
die als medewerker aan Het Overzicht ook voor Peeters acceptabel was, wilde
van De Driehoek nr. 6,
Van Ostaijen verder de gebroeders Jespers uitnodigen, al was hij er niet zeker
Antwerpen, [1926].
van dat Floris Jespers erop in zou gaan. Dit was echter tegen de zin van Peeters, 24Zie blz. 579.
die als geometrisch-abstract constructivist, maar vooral om persoonlijke redenen,
tegen de figuratieve Floris Jespers bezwaar had. Peeters, die De Driehoek meer
als een onder zijn leiding gebrachte voortzetting van Het Overzicht beschouwde,
wilde van zijn kant, ondanks zijn be-
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denkingen tegen diens nieuwste werk, Seuphor toch als medewerker handhaven.
Er werd een, waarschijnlijk niet al te duidelijk gesteld, compromis gesloten, waarbij
Van Ostaijen zijn verzet tegen Seuphor opgaf en Peeters erin toestemde althans
Oscar Jespers vast te benaderen, waaraan Van Ostaijen reeds gevolg had gegeven
toen hij onderstaande brief schreef.
Uit het aanbod van Van Ostaijen om de barbarismen in de artikelen van Peeters
te corrigeren, blijkt dat de vele barbarismen in zijn eigen werk hem niet opvielen en
onopzettelijk gebruikt werden. Dit laatste stemt overeen met de mededeling van
Burssens, dat Van Ostaijen hem, die Germaanse filologie had gestudeerd, later
gevraagd had de barbarismen uit zijn werk te verwijderen.

[10-3-25]
Beste Peeters,
Met deze de novelle van Houwink terug. Ik ben voor de opname; na de
hoedanigheden tegenover de gebreken te hebben afgewogen, besluit ik dat het
stuk batig saldo heeft. Er zijn een tiental zwakke zinnen, namelik deze waar van de
ideeële[ideële], visioenaire werkelikheid naar de empiriese een brug wordt gelegd
met het te zichtbaar doel het kausaal-verband in de zin van het naturalisties
gebeurende te verduideliken. (B.v. ‘Zij wendde hoofdpijn voor’. Hij had eenvoudig
kunnen schrijven: Zij klom zonder maal enz.) Doch in het algemeen is het visioenaire
niet krachteloos uitgedrukt. Insgeliks hierbij mijn gedichten.
Indien ge het goed vindt, - en dit is uitsluitend iets tussen ons beiden - zie ik graag
uw artikels na, met het oog op het insluipen van mogelike barbarismen enz.
(Barbarismen die gij als schilder niet als een literator hoeft te kennen). Een voorstel
dat ik vooral met het oog op Holland doe. Oscar Jespers heeft medewerking
toegezegd; hij kan derhalve onder de medewerkers worden vermeld.
Met beste groeten, ook voor
uw vrouw
uw dwe Paul van Ostaijen
Nadat Van Ostaijen vervolgens ook Floris Jespers tot medewerking had kunnen
bewegen, schreef hij de volgende, ietwat kortaf gestelde briefkaart aan Peeters, die
blijkens het poststempel 's avonds 16 maart 1925 verstuurd werd. Uit de geërgerde
regels over het Huldegedicht aan Singer krijgt men de indruk dat Peeters dit gedicht
had geweigerd onder het argument dat Floris Jespers zich misschien aan de
publikatie hiervan zou storen, hoewel anderzijds Peeters juist zo tegen Jespers'
medewerking gekant bleef, dat deze briefkaart
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enkele dagen later ertoe zou leiden dat Van Ostaijen zich uit het tijdschrift terugtrok.
Beste Peeters,
Floris Jespers heeft insgeliks aangenomen aan ‘de driehoek’ mee te werken.
Vermeld hem dus onder de medewerkers. Daaruit blijkt tevens de ongegrondheid
van uw vrees voor ‘Singer’ en voor mij dat ik, voor de zoveelste maal, slachtoffer
ben geweest van een al te scherpe censuur. Met beste groeten
P van Ostaijen
Op dezelfde dag schreef Du Perron zijn eerste, met zijn toenmalig pseudoniem
ondertekende brief aan Van Ostaijen, waarin hij de toezending aankondigde van
de herdruk van Het roerend bezit. Volgens Du Perrons eigen opgave, weergegeven
25
in de Bibliografie door F.E.A. Batten , werden van deze herdruk slechts vijf en
25
twintig exemplaren voor eigen rekening bij A. Breuer te Brussel gedrukt in juni
E. du Perron, Verzameld
werk VII, Amsterdam,
1924, dus reeds een maand na de verschijning van de eerste druk bij Het
1959, blz. 537.
Overzicht.
Van Ostaijen had in zijn bespreking van Het roerend bezit en Kwartier per dag
voor Het Overzicht wel zijn twijfel uitgesproken over het ‘technies krachtige’ van ‘de
herhaalde afwisseling van het komen-en-gaan-motief’, maar gaf verder Du Perron
alleen over diens gedichten ‘op zijn pokkel’. Over de roman had hij geschreven:
‘Een veeleer instinktmatig dan wel bewust weten om wat een roman dient te zijn,
leidt ‘Het roerend Bezit’. Dit weten maakt gewoonlik met vrij grote zekerheid het
onderscheid tussen de handeling en de psychologiese verklaring daarvan. Met
beslistheid, zonder openingen, volgen de handelingen elkaar op. De psychologie
wordt door deze opeenvolging zelve gegeven, niet door het inschuiven van
verklaringen bij elke handeling (Proust). Dit is wat ik bedoel met de kennis van wat
een roman dient te zijn: een ontwikkeling - of een gedeelte van een ontwikkeling uit de specifieke opeenvolging van juist deze ontwikkeling zelve, te verklaren. Het
instinktmatige weten om deze vereiste is groot bij Perkens. Niet een ogenblik blijkt
deze kleine roman een novelle of een vertelling. Het is een zeldzame eigenschap
bij een nederlands-schrijvend auteur.’
In de tweede helft van zijn brief vraagt Du Perron aan Van Ostaijen om kopij voor
de Cahiers van De Driehoek, een reeks boekjes van medewerkers, die naast het
tijdschrift zou gaan verschijnen, eveneens uitgegeven bij De Driehoek te Antwerpen
en, met financiële steun van Du Perron, bij Breuer in Brussel gedrukt. Als eerste
bijdrage aan deze reeks stond Van Ostaijen zijn groteske De trust der
vaderlandsliefde af, die - na het in mei verschenen Claudia door Duco Perkens als tweede nummer in juli 1925 uitkwam.
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Du Perron had voor het eerste nummer van het tijdschrift De Driehoek een lovende
bespreking van de eind 1924 verschenen dichtbundel Piano door Gaston Burssens
26
geschreven , wat, zoals uit zijn brief blijkt, tot gevolg had dat alle gedichten die Van
26
Ostaijen had afgestaan reeds voor het eerste nummer gezet werden.
Herdrukt in Verzameld
werk II, Amsterdam, 1955,
blz. 7-8.

[Brux. 3 rue Belle-Vue 16-3-25]
Geachte Heer Van Ostaijen,
Sta mij toe u per zelfde post een exemplaar herzien Roerend Bezit te zenden; de
cijfers en twee plaatjes, die ik op de lange duur onbenulliger vond dan de andere,
zijn vervallen; verder is hier en daar een zin, een uitdrukking gewijzigd. Natuurlik is
het verhaal overigens aan zijn vrijwel ‘banaal’ gegeven blijven vastzitten; ik zag
trouwens geen reden dàt ook te veranderen.
Heeft u het grappige artikel van de heer U. van der[de] Voorde in de Nwe
27
Rotterdammer gelezen? De vraag aan het slot, die bijna tot God gericht schijnt te
zijn, is treffend, - daarbij een doorslaand bewijs van 's mans géést. Verder is het 27Een bespreking van Het
roerend bezit in de N.R.C.
R.B. begrijpelikerwijs voor hem een novelle, want, nietwaar, het beslaat maar
een paar bladzijden... Vermakelik is dat, die klassifikatie gebaseerd op zoveel of van 7 maart 1925, met als
2

zoveel c.M. druk. Letterlik de énige die wat verder heeft gezien, is uzelf. Woorden
van dank en dgl. komen tussen ons (ondanks de onderlinge bewieroking waarvan
de heer v.d. V de Overzicht-mannen beschuldigt: die heer moet wèrkelik fameus
goed ingelicht zijn!) niet te pas, maar mag ik u toch mijn oprecht genoegen
bekennen over die juiste opmerking van u: ‘Nergens is het een verhaal of novelle.’
In laatste instantie is het mij onverschillig wàt het is. Maar juist omdat ik (en niet
zoals u veronderstelde ‘instinktmatig’) een roman-enraccourci heb willen geven
was die opmerking van u - die ik immers niet kende - mij bizonder welkom. Enfin,
een kleine schrijvers-voldoening - want overigens krijg ik van u immers ook ‘op
mijn pokkel’.
Heeft u - om op een ander praatje te komen - al wat uit-te-geven proza in uw
papieren gevonden? verhaal, novelle, korte roman, gefingeerd of echt dagboek,
proza-gedicht(en), aantekeningen, losse gedachten, weet ik wat al meer (als het
maar niet direkt tot kritiek behoort), en waarmee u een klein Driehoek-uitgaafje
zoudt kunnen vullen? Peeters schreef mij hierover niet meer; wel dat no. 1 zal
uitkomen met 3 à 4 van uw gedichten (ik had hem n.l. gevraagd met het oog op
de nogal ‘zoete’ bespreking die ik in dat nummer van Burssens geef, geen
gedichten van hèm daarin op te nemen, zoals aanvankelik de bedoeling was,
juist om niet de schijn van onderlinge bewieroking te hebben - alsof men zich
van
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slotregel: ‘Maar of [...] 's
heeren Duco Perkens'
mengeling van zeer onrijp
talent en zeer verdachte
geblaseerdheid aan God
zal behagen?’ Verder had
Van de Voorde o.m.
opgemerkt: ‘Zijn novelle
[...] beslaat 25
hoofdstukken, waarvan
het langste nauwelijks één
normale bladzijde vult.’ En
over de samenwerking
tussen Het Overzicht en
Der Sturm: ‘Onderlinge
bewierooking is een der
meest voorkomende
aspecten van deze
verbroedering - na het
terechtstellen der
andersdenkenden,
natuurlijk.’
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zó gemakkelike argumentjes zou kunnen vrijwaren!)
Mijnheer van Ostaijen, ik groet u, in de hoop dat ik u met dit wschl. onverwachte
praatje niet te zeer lastig ben gevallen. Mocht u lust hebben terug te schrijven dan
zie ik gaarne enige regels van u tegemoet. Geloof mij intussen uw dienstwillige
Duco Perkens
De reactie van Peeters op Van Ostaijens briefkaart is, zoals al diens antwoordbrieven,
verloren gegaan, zodat die alleen is af te leiden uit de volgende brief, waarmee Van
Ostaijen zich uit het tijdschrift terugtrok. Zijn medewerking aan de reeks Cahiers
van De Driehoek gaf hij echter niet op, zoals blijkt uit het feit dat niet alleen De trust
der vaderlandsliefde hierin verscheen, maar in februari 1926 ook nog als vijfde
nummer Het bordeel van Ika Loch. In de voorlaatste alinea, waarin Van Ostaijen de
vrees uitspreekt in De Driehoek eenzelfde ondergeschikte rol te zullen gaan spelen
als eertijds in Het Overzicht, doelt hij met de ‘idioterijen als ‘mariage filmé’’ op het
eerste stuk van Seuphors Cabaret, dat twaalf kolommen van het laatste
Overzichtnummer in beslag had genomen.

[19-3-25]
Beste Peeters,
Naar het blijkt uit uw brief dato 18 dezer, een misverstand betrekkelik Floris
Jespers. Wel gingen wij daarover akkoord O. Jespers eerst te stellen en eerder van
hem dan van Floris iets te plaatsen, doch ook scheen het mij dat het vast stond dat
naast invitaties als deze b.v. aan P. Joostens er geen reden bestond ook Floris
Jespers niet te inviteren. Ik zelf heb gezegd: ‘dat O. Jespers het toezegt daar ben
ik vrij zeker van, dat Floris niet. Enfin, ik zal het hem vragen.’ Maar nogmaals dit
blijkt dus een misverstand.
Ik nu heb Floris Jespers op mijn verantwoordelikheid geëngageerd; en daaruit
volgt dus na uw antwoord van 18 dezer voor mij een soort ministercrisis als ge wilt.
Ik blijf dus, verplicht als ik ben tegenover Jespers, ook geen medewerker van ‘de
Driehoek’. Gelieve deze brief als mijn weigering te aanzien. Wat de reeds gestuurde
kopij betreft, zo vraag ik van uw vriendschappelikheid dat gij, wanneer het niet te
laat is, ze niet plaatse.
Uw inzichten over moderne kunstenaars deel ik niet. Waar deze als de inzichten
van ‘de driehoek’ zullen gelden, kan ik onmogelik mee. De rol die ik in ‘het Overzicht’
heb gehouen, wil ik niet andermaal in ‘de Driehoek’. Dat er 12 bladzijden waren
voor idioterijen als ‘mariage filmé’ en nooit twee bladzijden voor mij beschikbaar,
deze toestand van kleine
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satelliet, daar bedank ik voor. Dat gij over het gedicht ‘Singer’ struikelt wegens het
gebruik der lettergrepen Floris Jespers is een persoonlike reden, die m.i. de
redaktionele bevoeg[d]heid te buiten gaat. Ik wil niet een tweede maal zulk konflikt.
Geloof mij, beste Peeters, dat dit besluit niet in het geringste noch mijn vriendschap
noch mijn eerbied voor u beïnvloedt. Ik heb naar een kompromis getracht dat
onmogelik blijkt. Laat ons elk zijnerzijds die zaak vriendschappelik likwideren.
Steeds met hartelikste groeten
uw dwe P van Ostaijen
Per kerende post moet Peeters nog een poging gedaan hebben Van Ostaijen als
medewerker voor De Driehoek te behouden. Van Ostaijen antwoordde hem
onmiddellijk hierop, doch bleef bij zijn besluit.
In de kantlijn van Van Ostaijens antwoordbrief had Peeters met potlood een aantal
opmerkingen geschreven die voor Du Perron bestemd waren. Zo noteerde hij naast
de zin ‘Er blijft voor mij een gegeven woord aan F. Jespers’ uit de eerste alinea:
‘Het gegeven woord was baas spelen of breekspel.’ En bij het daarop volgend ‘Ik
heb u mis begrepen’: ‘Een man met rechte bedoelingen zou bij misbegrip zijn
verontschuldiging aanbieden inplaats van schijnbaar te koppen.’
Bij de derde alinea over Oscar Jespers schreef Peeters de niet helemaal duidelijke
opmerking: ‘Eens den naam O. Jespers gemeld gaat gij dezen heren de gek
uithangen. Ik druk [dank?] hem evenwel.’ Vervolgens staat naast de vierde alinea,
waarin Van Ostaijen o.a. opmerkt ‘Zwakte is soms zeer aangenaam’, de regel: ‘Ik
geloof dat het aangename niet bestaat voor de zwakke zelf.’
Naast de vijfde alinea, waarin Van Ostaijen, die al eerder leiding had willen geven
aan een eigen tijdschrift en een groep moderne schilders, openlijk herhaalt dat hij
er niet voor voelt een ondergeschikte rol te spelen, noteerde Peeters niet zozeer
ten onrechte als wel enigszins overbodig: ‘Dit is de werkelijke oorzaak.’
Uit de laatste opmerking naast de zevende alinea over de medewerking van
Seuphor, blijkt dat Peeters de oprechtheid van Van Ostaijens argumenten ontkende
en zich met zijn kanttekeningen tot Perkens, alias Du Perron, richtte, ook al is het
niet bekend of deze ze ooit te lezen heeft gekregen: ‘Seuphor werd hier gebruikt
omdat hij vermoed dat gij dit schrijven lezen zult. Wanneer hij aan Seuphor schreef
zou hij Perkens uitspelen.’ Behalve de verschillen in opvatting zou ook een dergelijke
achterdocht geen hechte basis voor een goede samenwerking gevormd hebben.
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[21-3-25]
Beste Peeters,
Ge zult begrijpen dat ik op mijn besluit niet kan terugkomen. Er blijft voor mij een
gegeven woord aan F. Jespers. Ik heb u mis begrepen. Van daaruit dat ik de zaak
met een scherts als ‘ministercrisis’ moet oplossen. Ik kan niet anders. Ik moet u dus
verzoeken mij niet als medewerker te beschouwen, andermaal.
Wat betreft het reeds gedrukte, mijn gedichten, dat mag gerust zó blijven.
Aangenaam zou het mij echter zijn en u zou het een geringe moeite kosten, alsook
[is het] het is het zonder moeilikheden te bezorgen, dat u bij het doorlezen der
proeven mijn naam als medewerker schrapt.
Wat Oscar Jespers betreft zolang ge van hem geen bericht ontvangt hoeft ge
hem niet te schrappen. Zo dus wilt ge mij een dienst bewijzen - en ge ziet toch dat
ik het mijne doe om de zaak zó eenvoudig mogelik te maken -, wilt ge mij [niet] in
een moeilike positie brengen tegenover F. Jespers met wie ik vriendschappelik
verkeer, schrap dan mijn naam. Op die wijze, ben ik dan bij hem geëxcuseerd.
Ge schrijft mij dat ik het uwerzijds als een zwakte zou hebben aanzien indien gij
F. Jespers zoudt hebben geadmitteerd. Zwak of sterk is een dilemma dat ik me niet
lichtvaardig stel. Zwakte is soms zeer aangenaam. Il fait si doux près de toi.
Maar ook trek ik mij terug omdat ik toch zeer duidelik voel dat ik in ‘de Driehoek’
niets zou te vertellen hebben, namelik in de redaktie. Gij zijt de leider. In een
hennehok slechts éen haan. Dat is juist. De tweede haan stapt het af. Dat is de zeer
eenvoudige werkelikheid. Sandwichman speel ik niet meer.
Ge schrijft dat ge gehoopt hadt op samenwerking. Mag ik zeggen dat ge u
waarschijnlik van term vergist en dat ge medewerking bedoelt, met uitsluiting van
medezeggingschap?
Van een andere zijde is het zo dat ik met de medewerking van Seuphor te
aanvaarden als dichter een groter kompromis sluit dan gij als schilder met Floris
Jespers. Want voor Seuphor blijkt dichtkunst humor te zijn; voor mij is ze woordkunst.
Toch aanvaardde ik dit kompromis; het gaat eenmaal niet anders.
Mijn besluit is definitief. Mijn belangstelling om een openbaar optreden is nu weer
te erg geluwd dan dat ik nog met energie iets voor ‘de Driehoek’ zou kunnen zijn.
Het interesseert me niet meer.
Toch wens ik u wie het nog belang inboezemt er veel sukses mee en ben steeds,
met mijn hartelike groeten aan uw vrouw, uw
dienstwillige P van Ostaijen
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Als afsluiting van de correspondentie tussen Peeters en Van Ostaijen over het
tijdschrift De Driehoek volgde nog een briefkaart van Van Ostaijen, die volgens het
poststempel op 25 maart verzonden werd. Na de vier gedichten, die de volgende
maand in het eerste nummer werden opgenomen, verschenen er geen verdere
bijdragen meer van Van Ostaijen in dit tijdschrift.
Beste Peeters,
Oscar Jespers zegt me zoeven dat hij niet anders kan dan zich met zijn broer en
mij solidirair [solidair] verklaren; hij ziet zich derhalve verplicht zich als medewerker
aan ‘de Driehoek’ terug te trekken - Daar ik de invitatie deed is het, denk ik,
voldoende dat hij deze verklaring aan mij deed. Wees dus zo vriendelik hem als mij
van de lijst te schrappen.
Steeds uw dwe
P van Ostaijen
Het antwoord van Van Ostaijen op Du Perrons brief van 16 maart is niet
teruggevonden, maar hij had hierin kennelijk zijn bespreking van Het roerend bezit
en Kwartier per dag nader toegelicht. Ook gaf hij in deze brief zijn bekende definitie
van poëzie, die Burssens na zijn dood hieruit heeft gelicht en afzonderlijk
gepubliceerd onder de titel Nogmaals poëzie in de door hem samengestelde bundel
28
Self-defense : ‘Poëzie = woordkunst. Poëzie is niet: gedachte, geest, fraaie zinnen,
is noch doctoraal, noch dada. Zij is eenvoudig een in het metafysiese geankerde 28Paul van Ostaijen,
Self-defense, Antwerpen,
spel met woorden.’
De voorbeelden van wel en niet geslaagd spel met woorden in de poëzie van 1933, blz. 15. Herdrukt in
Burssens, die Du Perron in onderstaande brief aanhaalt, zijn aan de bundel Piano VW IV, blz. 380.
29
ontleend.
29
Het is opvallend dat Du Perron, een week nadat Van Ostaijen zich uit De
En wel respectievelijk
aan het gedicht Rozen
Driehoek had teruggetrokken, met geen woord over diens conflict met Peeters
(blz. 17) en Jean Jaurès
rept en daar pas veel later, in een brief van 26 juli, op terugkomt. In zijn
30
(blz. 10).
aantekeningen voor Herinneringen aan ‘modern’ Vlaanderen schreef hij hier
30
wel over, waardoor ook iets van Peeters reactie hierop bekend is: ‘P.v.O. trekt
E. du Perron, Verzameld
zich na 1 nr uit De Driehoek terug, omdat Jespers niet mee mocht doen. ‘Militaire’ werk VII, Amsterdam,
kant van Peeters. Ik moèst literaire critiek doen; anders dachten de anderen dat 1959, blz. 501-502.
ik het ‘niet kon’. Betere stukken dan Seuphor schreef ik allicht, dus vooruit.
Tezelfdertijd, met W[illink]. aan huis, Filter. W. mocht geen personages maken (voor
de abstractheid), ik mocht niet rijmen. (Peeters over v.O. sprekend tot mij: ‘Kijk, hij
doet het toch nog wel anders’.) Maar ik moèst P.v.O. opzij streven, ik moest Seuphor
totaal vervangen, naast Peeters.’
Met het gedicht Mari, waar Du Perron tegen het eind van zijn brief over zegt er
veel van te verwachten, bedoelde hij Marc groet 's morgens de dingen,
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waarvan hij de verkorte titel verkeerd had gelezen.
Of Van Ostaijen gevolg heeft gegeven aan de uitnodiging van Du Perron - die
destijds in een speciaal voor hem ingericht tuinhuisje achter de ouderlijke woning
in Brussel woonde - om hem daar op te komen zoeken, is niet bekend, maar Du
Perron heeft enige tijd na de volgende brief Van Ostaijen in ieder geval wel in
Antwerpen bezocht, zoals uit de verdere correspondentie blijkt.

[Brussel, 26-3-25.]
Geachte Heer van Ostaijen,
Dank voor uw brief en gegeven uitleg; het laatste was overigens niet nodig
geweest. Bij herlezing van uw bespreking zie ik dat u ‘instinktmatig’ in ruimer zin
nam; dit bleek mij vnl. uit een zin aan het slot, daar waar u zegt dat in de poëzietjes
het instinktmatige weten onvoldoende de voorstelling ondersteunt; ik kwam tot mijn
opvatting v.h. woord door de meer direkte tegenstelling in het begin: ‘een veeleer
instinktmatig dan wel bewust weten’ etc. - enfin, het doet er ook niet toe. - Wat
Kwartier per Dag betreft, zeide ik u reeds dat ik het bundeltje zelf ook niet als poëzie
beschouwde. Het is een serie reis-aantekeningen, wat bont en hier en daar naar
het ‘poëtiese’ zwemend wellicht, maar tenslotte, in één woord, een reis-journaal met
minimum van journalistiek.
Ik ben gekomen tot uw definitie van poëzie. Een vaag en uiterst ondankbaar
onderwerp. Ik voor mij erken ronduit dat ik er niets van weet. Iedere opvatting hier
moet m.i. persoonlik zijn. Ik herinner me vroeger de definities van Wordsworth en
Coleridge gelezen te hebben en na lezing even arm gebleven te zijn. ‘Poëzie is
woordkunst’, zegt u; en ik heb er vreê mee. Maar eigenlik is alle literatuur woordkunst,
of behoorde het te zijn. ‘Poëzie is niet gedachten, geest, fraaie zinnen, is noch
doctoraal noch dada’ - mogelik, maar zowel in gedachten als in geest als in fraaie
zinnen als in wat doktoraal is of dada kan poëzie zijn, is ze dikwels. Desondanks,
wanneer u wilt, maar onlo[o]chenbaar; Alfred de Vigny, Tristan Corbière, Sully
Prud'homme, Louis Aragon zijn voor mij poëten. Spel met woorden is heel aardig
en kan een even goede uiting van poëzie zijn als een ander, pourvu er een poëet
aan het woord is - van zich uit lyrieker, zoals u zegt -, maar er zijn ogenblikken
waarin dit spel ontaardt in een vrij vulgaire jacht op jeux-de-mots.*) Bedoelt u
daarenboven een spel, naar betekenis, of naar klank? Naar klank zou ons brengen
tot het ‘De la musique avant toute chose’ van Verlaine. Veel van Burssens behoort
daartoe, volgens mij; - een poëties, en zo u wilt,
*) Ook bij Seuphor voorkomend wanneer hij Frans schrijft.
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woordkunstig spel-met-woorden zie ik b.v. in:
‘gierlanden
van rozen rood
om het hoofd van de minnaar
die zich doodt
onder rozen-hypnose’
maar aller-onaangenaamst vind ik een, als kinderachtige ui aandoend, (ofschoon
misschien niet aldus bedoeld!) fragmentje als:
‘en in de lichtstad
jichtstad
schichtstad’ - (e.a.)
- maar, zoals gezegd, er is hierover uren-lang te praten zonder tot een vergelijk
31
te komen. Misschien is het afgezaagde deuntje van de Génestet nog het wijste
31
woord dat ooit over poëzie gezegd werd; maar op een definitie lijkt het niet.
Du Perron doelt hier
waarschijnlijk
op De
Heeft u over uw grotesken met Peeters reeds gesproken? Ik verklaar mij uiterst
Genestets
benieuwd ze gedrukt te zien. In het eerste no. van de △ komen, zag ik, vier verzen
van u, waaronder het in Der Sturm verschenen Vlerken dat voor mij een der beste Jong-Hollandsch
binnenhuisje uit Laatste
kortere gedichtjes is die ik tot dusverre van u zag. Van de 3 andere in de △
der eerste met de regels:
verschijnende zag ik alleen de titels, ik verwacht veel van ‘Mari’!
‘Poëzie schuilt
Ik kreeg voor hetzelfde nummer de Novellen van Houwink en Piano te
overal,/Overal, mijn
bespreken: ik heb gepoogd dit zo ‘ongewichtig’ mogelik te doen. De grote
vrinden!/'t Is de vraag
moeilikheid van bespreken ligt in het zonder te veel pretentie weergeven van een maar wie haar al, / Wie ze
altijd min of meer subjektieve mening; onelegant onhebbelik als F. B[erckelaers]. niet kan vinden’.
zou ik niet gaarne zijn. Maar het werkje is geen genot voor me.
Wanneer ik in Antwerpen kom (wat voorlopig wel niet gebeuren zal?) zal ik u
zeker gaarne ontmoeten. Wilt u mij, wanneer u in Brussel is, eens komen opzoeken,
u is welkom. Schellen aan de porte-cochère en vragen naar Eddy du Perron. Ik
woon apart, zoals u wschl. niet weet, in een dépendance v/h huis van mijn ouders,
daar slijt ik mijn lui en leeg Brussels bestaan. Tot nader en gaarne
uw dienstwillige
D Perkens
Het enthousiasme van Van Ostaijen over Gaston Burssens' bundel Piano was nog
veel groter dan dat van Du Perron. Het boek was voor hem een ‘Erlebnis’, zoals hij
in zijn bespreking, die eerst in het juli-augustusnummer van Vlaamsche Arbeid
gepubliceerd werd, geschreven had. Door deze gedichten werd Burssens zijn eerste
en enige ‘poëtiese kameraad’ onder de Neder-
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landstalige schrijvers. Na zijn ontdekking van deze verwante dichter nodigde Van
Ostaijen de toen nog in Mechelen wonende Burssens uit hem op 27 maart te komen
32
bezoeken. Burssens schreef hier later over: ‘Mijn kennismaking met Paul van
32
Ostaijen dateert onmiddellik van na het verschijnen van mijn bundeltje Piano.
Gaston Burssens, Paul
van
Ostaijen zoals hij was
Zijn geestdrift voor dit boekje bracht hem er toe mij op een avond bij hem uit te
en
is
, Wilrijk-Antwerpen,
nodigen. Hij zette en schonk zelf de tee. Toen het bij middernacht was geworden
1933,
blz. 16-17.
zei ik hem: Ik mag nu niet langer blijven, ik moet in elk geval mijn laatste trein
33
halen want morgen trouw ik. [...] Wij werden al spoedig dikke vrienden en toen ik
mij te Antwerpen vestigde ging zelden nog een dag voorbij dat wij elkander niet 33Op 28 maart 1925 trad
zagen. De Hulstkamp was onze dagelikse rendez-vous plaats. Gebeurde het al Burssens te Mechelen in
het huwelijk met Maria
eens dat ik, door mijn werk belet, niet was verschenen, dan kwam hij mij 's
Magdalena de Hollander.
anderendaags onder éen of ander voorwendsel op mijn kantoor bezoeken, let
wel onder éen of ander voorwendsel, want hij zou nooit hebben bekend mij uit
zuivere vriendschap te komen vinden omdat hij aan een veruiterlikte sentimentaliteit
maling had zowel langs zijn kant als langs de kant van zijn vrienden. Hij was alleen
gevoelig en wilde het ook alleen zijn aan de uitgedrukte erkenning van zijn werk.’
Al komt in de volgende bladzijden, door het veel groter aantal brieven van de
elders wonende en epistolair zeer actieve Du Perron, het accent sterk op de relatie
met deze figuur te liggen, hierbij dient wel in het oog te worden gehouden, dat de
omgang met Burssens veel frequenter en hun vriendschap veel persoonlijker is
geweest, al zijn er minder gegevens over beschikbaar. Van Ostaijen en Du Perron
waardeerden elkaar als markante persoonlijkheden, die tegen elkaar opgewassen
en in vele opzichten elkaars tegenpool waren. Ook al domineerde Van Ostaijen in
deze verhouding enigszins, dit was minder sterk het geval dan in de vriendschap
met Burssens, die reeds lang het werk van Van Ostaijen kende en bewonderde en
diens theoretische inzichten volkomen deelde. Door deze eenheid in opvattingen
enerzijds en het grote verschil in karakter en temperament aan de andere kant, was
er tussen hen, meer dan tussen Van Ostaijen en Du Perron, van wederzijdse steun
en aanvulling sprake en de haast dagelijkse ontmoetingen hadden een grotere
vertrouwdheid, die zich ook buiten het terrein der kunst uitstrekte, ten gevolge.
In Van Ostaijens ogen vormden zij gedrieën een groep, die hij in Burssens, Du
Perron en ik de ‘on-serieuze escouade van de Vlaamse letterkunde’ noemde, wat
tegen het eind van zijn leven nog een bevestiging vond in de samenwerking voor
het eigen tijdschrift Avontuur, waarbij vooral hijzelf als verbindende schakel optrad.
Hij voelde zich door beide, onderling zo verschillende figuren, verlost uit een literair
isolement, dat hem voordien steeds de verlammende indruk had gegeven geen
enkele weerklank op zijn werk te krijgen.
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Gaston Burssens, 1930.
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7. Zomer 1925
Nadat Van Ostaijen voor het februarinummer van Vlaamsche Arbeid slechts vier
korte besprekingen aan de rubriek Bibliographie had bijgedragen - waaronder de
twee sterk verkorte recensies van Du Perrons uitgaven - opende het maartnummer
met een bespreking van twee dichtbundels door R.V. Mortier en Geert Pijnenburg
in de kroniek Vlaamse dichtkunst en bevatte het tot slot nog een korte recensie van
hem in de afdeling Bibliographie. In de maand april, toen het eerste nummer van
De Driehoek met zijn poëtische bijdragen uitkwam, verscheen er niets van hem in
Vlaamsche Arbeid. Het daarop volgend mei-juninummer echter bevatte - hetzij door
een toevallige kopijverdeling door Jozef Muls, hetzij door vernieuwde concentratie
op dit enige voor hem openstaande blad na de opheffing van Het Overzicht en zijn
breuk met De Driehoek - twee gedichten van hem, Land mei en Zeer kleine
speeldoos, zijn Kafka-vertalingen Tot overwegen voor hereruiters, een uitvoerige
kroniek Vlaamse dichtkunst, waarin bundels van A.W. Grauls en Gerard Walschap
besproken werden en ten slotte nog een korte bijdrage aan de rubriek Bibliographie.
Hoewel over zijn verdere activiteiten in het voorjaar van 1925 geen gegevens
bekend zijn en er ook geen brieven uit april bewaard bleven, is het waarschijnlijk
dat hij in deze maand het plan opvatte voor korte tijd naar Berlijn te gaan, zowel om
Emmeke en enkele vrienden weer te zien als mogelijk ook met het oog op zijn
kunsthandel.
Na lange tijd en wellicht in verband met zijn voorgenomen reis had hij weer contact
met Fritz Stuckenberg gezocht, die toen echter juist, na een periode van zware
ziekte, niet in Duitsland was, maar enige maanden op het eiland Ischia verbleef.
Stuckenberg zond hem het volgende antwoord:

[Ischia, d. 3.5.25.]
Mon cher Paul, ta lettre m'a causé le plus vif plaisir, car j'avais eu peur que tu sois
malade. Ne t'excuse pas, je suis trop content d'avoir de tes nouvelles!
Tu dis que nous avons besoin d'au moins une heure pour faire ‘le bilan’ des
dernières cinq années. Quant à moi, je crois pouvoir te dire l'essentiel de mon
‘évolution’ (?!?): das Gefühl hat bewusster das Übergewicht über den Intellekt, c'est
à dire j'éprouve plus que jamais que le cerveau ne fait du bon qu'en se mettant sous
l'ordre du coeur. Tel est le résultat de plusieurs années passées à l'hôpital, mon
corps courbé sur deux bâtons ou marchant sur quatre pieds...
Je te crois être toujours mon ami, c'est pourquoi je te dis que j'aime avant tout le
maître de l'amour, le Christe, or je me donne à la joie, à la
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Fritz Stuckenberg.

lumière, à l'amour, au bonheur qui consiste en faisant heureux mon prochain. J'adore
cet homme qui est bien plus grand que l'opérateur de miracles de l'église - Et la ‘peinture’? Tu vas sourire, mais c'est la même chose: la lutte de la lumière
contre les ténèbres. - Loi des contrastes qui gouverne le monde et qui est en somme
la solution du secret de la création...
- - Je serai encore 6 semaines à Ischia, puis encore 1 à 2 semaines Assisi (Giotto)
et puis l'Allemagne, quelle ville? je ne sais.
*Viens ici, mon ami, pour 2, 3 semaines, vivre des jours délicieux sur ce volcan,
avec moi et ma femme qui voudrait tant connaître l'ami de son mari.
Je t'embrasse, mon ami, bien à toi
ton
Stuckenberg.
*Tu pourra dormir et manger avec nous dans notre petit[e] demeure.
Terwijl de uitgave van De trust der vaderlandsliefde werd voorbereid, waarvoor Van
Ostaijen een tekening van Arnold Topp uit 1920, Portret: ‘Paul van Ostaijen’, ter
beschikking had gesteld om als frontispice te dienen, was intus-

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

588
sen het eerste Cahier van De Driehoek gereed gekomen, de met 5 tekeningen van
P. Creixams geïllustreerde uitgave van Claudia door Duco Perkens, in een
genummerde oplage van 300 exemplaren, waarvan 30 op Engels tekenpapier. Du
Perron zond Van Ostaijen een luxe exemplaar, maar deze was minder enthousiast
over dit boekje dan over Het roerend bezit en bepaalde zich in zijn dankbrief tot de
voor hem in dergelijke gevallen kenmerkende objectieve kritiek. Enige tijd later,
tijdens een ontmoeting in Brussel en vòòr in september Du Perrons Een tussen vijf
1
als derde Cahier van De Driehoek verscheen , moet Van Ostaijen zijn kritiek op
Claudia - die vooral op de vorm betrekking had - duidelijker hebben uitgesproken, 1Zie Du Perrons
gezien Du Perrons aantekeningen voor Herinneringen aan ‘modern’ Vlaanderen: aantekening in de
‘Mijn juiste verhouding tot Paul v. Ostaijen. Ruzie bij Claudia, toen hij in Brussel Bibliografie van Batten in
Du Perron. Verzameld
was, d.w.z. gebelgdheid van beide kanten (in atelier). ‘Wat een ròtvent’, dacht
ik, ‘wat een ròtliterator’. Later, toen ik Eén tussen Vijf geschreven had, waardering werk VII, Amsterdam,
1959, blz. 538.
en charmante ontvangst van P.v.O. Vriendschap weer aan.’

[Antwerpen, 13-5-25]
Geachte heer Perkens,
Ik ontving uw ‘Claudia’ en ben u, voor de toezending daarvan, zeer dankbaar.
Ik heb er veel plezier aan gehad. Literair is het, geloof ik, de slinger die weer meer
naar rechts slaat. De vorm na heb ik ‘het Roerend Bezit’ liever, maar de inhoud na
heeft dit ‘verhaal’, zoals u het juist situeert, meer ‘distance’.
Als uitgave, is 't lang niet kwaad. (oh quelle vilaine phrase toute faite!) Omslag
en titelblad: goede compositie. Het goede papier verdient dat de drukker zijn letters
beter zou reinigen. Wat mij betreft, de zwarte streep boven de eerste tekstblz. en
onderaan de laatste blz. zag ik liever niet; liever zag ik: ‘Einde’ in hoofdletters als
besluit. Sedert uw laatste bezoek, ben ik nog niet te Brussel geweest. Van Peeters ontvang
ik nu weer een kaartje ‘om te komen spreken over het uitzicht van mijn groteske’.
Ik zal gaan en mij aan de besluit-wetten onderwerpen. Voor het overige niets
biezonders. Nogmaals dank en
Met hartelike groeten
uw dwe P van Ostaijen
P.S. Ik ben bij Peeters geweest. Sprekende over de uitvoering zegt hij me dat de
druk van 30 ex. op beter papier alleen voor uw ‘Claudia’ geldt.
Dit is wel een misverstand. U was toch zinnens van al de cahiers 30 op beter
papier te drukken?
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De volgende brief aan Emmeke, ter voorbereiding van zijn komst naar Berlijn, is
weer een van de schaarse documenten, waarin Van Ostaijen iets van zijn meest
persoonlijke gevoelens bloot geeft. Er blijkt uit hoezeer zij, ondanks hun gescheiden
leven en het tweede, harmonieuze huwelijk van Emmeke, nog met elkaar verbonden
zijn en ook hoe onzeker Van Ostaijen zich, niet alleen over Emmeke's liefde, de
laatste tijd heeft gevoeld. Hij had haar kennelijk al over zijn voorgenomen bezoek
aan Berlijn geschreven, waar zij, teruggekomen van een zeereis naar de Canarische
eilanden, in een verloren gegane brief op gereageerd had. Emmeke meende dat
de zeereis, die haar niet goed was bekomen, Van Ostaijen geïnspireerd had tot zijn
Berceuse presque nègre: ‘De sjimpansee is ziek van de zee’. Dit lijkt echter niet
waarschijnlijk, want, hoewel zij zich de juiste datum van de reis niet wist te
herinneren, onderstaande brief wekt niet de indruk dat deze toen al maanden achter
de rug was, terwijl de Berceuse presque nègre reeds in de laatste, februari-aflevering
van Het Overzicht gepubliceerd werd en Van Ostaijen zijn gedichten meestal enige
tijd in portefeuille hield. Dit laatste blijkt ook weer bij het gedicht Guido Gezelle het
geval, waarmee hij zijn brief onderbreekt, maar dat pas in het juni-julinummer 1926
van Vlaamsche Arbeid - na ‘een jaar kelder’ - is opgenomen.
Met ‘Maurice’, waarover tegen het eind van zijn brief sprake is, wordt gedoeld op
zijn vriend uit de bezettingsjaren, de diamanthandelaar Maurice Schönberg, die
Emmeke en Van Ostaijen in Berlijn dikwijls koffie bracht en tracteerde op
‘theaterbiljets’ en een ‘soupeke’, zoals hij al in april 1919 aan Van Tichelen had
2
geschreven. Behalve van Floris Jespers en Chilles Noeninckx, brengt hij ten slotte
2
ook de groeten over van de schilder E.L.T. Mesens, die Emmeke ontmoet had
Zie blz. 221.
toen ze bij Paul Gustave van Hecke werkte, waarmee hij dus nu gebrouilleerd
was.

[22-5-25]
Mijn lief Emmeke lief,
Dank voor je brief.
Dat je reis - die boze zee - je niet goed gedaan heeft is spijtig. Misschien is het
nochtans alleen de verandering van klima enz. en ben je binnen enkele dagen weer
monter, niet? - En dan: il n'y a que le premier pas enz. Bald kannst du [‘]das
3
Reisetagebuch eines ‘zweiten’ Philosophen’ verfassen. Motto: der kürzeste Weg
3
zu sich führt um die Welt herum. - - Der kürzeste Weg zu sich, jawohl, aber der
Zinspeling op Das
Reisetagebuch eines
kürzeste Weg von dir zu mir, der ist gar noch unentdeckt.
Philosophen van Hermann
Liefemmekelief.
Zeg eens, je schrijft me in je brief, ‘als’ je komt, dat wil zeggen ‘si tu viens’ niet Graf Keyserling (1919),
dat destijds zeer bekend
‘Quand tu viens’. Dat wil dus ook zeggen:... ach nee, hopelik is het
was en in 1920 al zijn
vierde druk beleefde.
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maar een schrijffout. Zo niet zou het zeer boos zijn.
Je vraagt je ook in je brief[af] of ik al die Kosenamen die je me geeft wel verdien.
Deze vraag stel je je nu reeds lang. - Ik verdien ze niet en ik heb je dit zelf
geschreven. Maar wat is ze verdienen? - Doch zeker is het verschrikkelik enerzijds
Kosenamen te ontvangen, anderzijds te voelen dat men ze je met de vraag ‘verdien
je ze wel’ wil terugtrekken, beesteke.
De onzekerheid, dat is iets wat ik in de laatste tijd zeer heb moeten proeven.
Zou je niet eens voor goed op die vraag kunnen antwoorden, zeg?
Hierbij een gedicht aan Guido Gezelle

[intermezzo]
Plant
fontein
scheut die schiet
straal die spat
tempeest over alle diepten
storm over alle vlakten
wilde rozelaars waaien
stemmen van elzekoningen bloot
diepste verte
verste diepte
bloemekelk die schokt in de kelk van mijn beide palmen
en lief als de madelief
als de klaproos rood
O wilde papaver mijn.

Uit met het intermezzo. - Nu, heb je al over die Kosenamen nagedacht intussen? Hoor, lieveling, ik tracht om die dingen te spelen. Maar ziet er die vraag niet zo uit:
ik (Emmeke) begin te voelen dat je die namen niet verdient. Laat mij hopen dat deze interpretatie maar een erreur sentimentale van mij is.
Dus als (als = indien) ik kom.
Nu dan, ik zou de 4e juni afreizen. Misschien de 3e 's avonds. Vin je dat goed?
Punt twee. Hoe lang ik zal kunnen blijven weet ik niet. Zeker niet een maand.
Maar enfin, ik zal zo lang blijven als ik kan en de dag dat mijn geld ‘allé’ is, ga ik
weer de trein op. Allerdings, wanneer het alles in het tempo van 60-70 m[ark]. de
kamer gaat, wird es schon bald allé sein. Nun wenn auch vier Tage, so sind es
immer vier.
Dus ik kom de 4e juni aan. Wil je zo goed zijn voor mij een kamer op een maand
te huren? - Waar? Tussen jou en de Tiergarten: es gibt keine
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schönere Gegend. (Tu trouves pas que je deviens d'une sentimentalité un peu
nigaude?) Zo dicht bij jou, als het gaat. - Jij hebt nog altijd de specialiteit 3 lijnen op éen blad te schrijven - opdat je me
deze opmerking niet kwalik zou nemen: ich küsse die Hand.- Ik zou gaarne hebben
dat je me in de volgende brief precies zou uitmeten hoeveel je van me houdt. Na
die vraag met de Kosenamen, weet ik daar weer niets meer van.
Maurice heb ik even een paar minuten gesproken. Hij wou me schrijven, maar
blijkt dus ondertussen naar Berlijn gereisd te zijn.
A propos moet ik ‘zwart’ (avond kl.) meebrengen of gaat men in het theater eventueel, si possible, plutôt impossible, mais enfin il faut prévoir le cas - of niet
niet? Vele groeten van Floris, Chilles en van de... kleine Mesens. (‘Hoe gaat het’ enz.
‘een zeer lieve vrouw’ zegt die kleine jongeman, - hij is en brouille met v.H.).
Ik omhels je - tussen haar en tenekens - gans
Je Paul
P.S. Vergeet niet te schrijven hoeveel je van me houdt.
Eind mei of begin juni, te oordelen naar het antwoord hierop van 3 juni, zond Du
Perron met een ongedateerde brief aan Van Ostaijen de eerste versie toe van zijn
artikel over Dirk Costers Nieuwe geluiden. Deze bespreking, die Du Perron naar
aanleiding van de in juli 1925 verschenen tweede, vermeerderde druk van Nieuwe
geluiden nog heeft bijgewerkt, werd in het zesde Driehoeknummer van september
1925 geplaatst. De passus over Van Ostaijen luidde bij de publikatie: ‘Nog een
voorbeeld. Waar hij [Coster] tot Vlaanderen toe gekomen is, zèt hij zich tot
mee-kunnen. Hij noemt de groep der jonge Vlamingen een der rijkste van zijn bundel.
En hij staat al dadelik in gedeeltelik onbegrijpen, het ergste naar men weet, tegenover
de technies-sterkste, de geestelik-scherpzinnigste, de in het Nieuwe verdienstelikste
dezer jongeren: Paul van Ostaijen. Hij kan vrijwel mee met Het Sienjaal (1918),
4
waaruit hij twee der minste gedichten opneemt, als dan Van Ostaijen verder
evolueert - o, véél verder dan de heer Coster! - vindt hij nog maar het goedkope 4Dit waren Nieuwe liefde
argument: hoe jammer dat de dichter een verkeerde weg is ingeslagen. De heer en Het stille lied. In de
Coster wandelt niet meer mee; hij wendt zich met welwillend gebaar liever naar eerste druk was
Wies Moens, de allereerste van die het door Van Ostaijen ‘gegeven parool weder bovendien nog Februarie,
eveneens uit Het sienjaal,
opvatten’ schrijft hij ietwat naïeflik, en wiens ‘werkelijk-vernieuwde Vlaamsche
opgenomen.
schoonheid in een gevangenis ontstond’. (Voor bizonderheden van dit soort is
de heer Coster n.l. zeer gevoelig: Van Ostaijen was ‘minder beproefd’.)’
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Het is niet bekend of de ter sprake gebrachte foto's de opnamen tijdens de
oprichtingsvergadering van De Driehoek ten huize van Peeters zijn.
3 rue Belle-Vue, Maandag.
Geachte Heer van Ostaijen,
Ingesloten een voorlopige redaktie van de bespreking der ‘Nieuwe Geluiden’. Ik
hoef u er geen kommentaar bij te leveren. Schrijft u mij s.v.p. rondweg alle
opmerkingen, bedenkingen etc. welke bij u mochten opkomen, en stuurt u me dan
alles zo spoedig mogelik terug. Ik heb mij gehaast om u juist vóór uw vertrek naar
Duitsland inzage te kunnen geven; licht breid ik het stuk hier en daar nog wat uit.
Ik heb al schrijvende gemeend niet te lang over u te kunnen ‘praten’ anderszins dan
als ‘een der door Coster besproken Vlaamse modernen’, - ik kom liever later in een
ander artikel uitgebreider op uw werkwijze en betekenis terug. Vergeef mij dit
enigszins pedante stijltje: ik zit nog half onder de juist afgeschreven boekbespreking
- leugenaar degeen die beweert dat zulke werkjes geen invloed op je hebben. Ik
bereid me voor op een bad, en een wandeling, en op nog wat anders.
5
De foto's bracht ik nog niet omdat de heiligendagen zelfs op de kleinste ‘Kodaks’
5
hebben ingewerkt. Mochten ze niet afgedrukt zijn voor uw vertrek dan zend ik
Pinksteren viel in 1925
op 31 mei en 1 juni.
ze u onmiddellik naar Duitsland. Heeft u de proeven v./d Trust ontvangen? Ik
zag ook de drukker nog niet, om dezelfde vrome reden.
Tot spoedig hoop ik; gaarne uw

DP.
Uit het antwoord van Van Ostaijen, geschreven op de dag voor zijn vertrek, is op
te maken dat hij in de tweede helft van mei Du Perron te Brussel heeft opgezocht
en daarbij kennis met diens ouders maakte. Mogelijk hebben ook de ‘foto's’ uit de
vorige brief betrekking op dit bezoek, in welk geval ze echter verloren zouden zijn
gegaan.

[Antwerpen, 3-6-25]
Beste Heer Perkens,
Excuseer me indien ik over uw ‘Costerlik’ stuk kort ben. De reis - en nog
verscheidene dingen te regelen voor het vertrek.
Doordat u zich in zekere mate ‘het principe’ heeft opgelegd, zij het dan ook
persoonlik, of erger nog: wat zich als zodanig avoueert, met de heer Coster af te
rekenen, bekomt uw opstel een geslotenheid - stylisties
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bedoeld - dewelke men zelden in kritiek ontmoemt [ontmoet]. Dit is voor mij de
kwaliteit van dit opstel: de stylistiese geslotenheid. Misschien moest ik uitvoeriger
dit bewijzen, doch dit doe ik dan ev. bij mijn terugkeer te Brussel.
Ik heb niet het geringste wat - naar mijn vermoeden - aan uw stuk zou toe te
voegen of af te nemen zijn.
Ik hoop dat bad, wandeling enz. u over de kritiek heen hebben gebracht.
Wees zo goed mij aan uwe ouders aan te bevelen, intussen met de hartelikste
groeten
uw dwe Paul v Ostaijen
Het is niet bekend hoe lang Van Ostaijen in Duitsland gebleven is en of hij als
bestuurslid de jaarvergadering van de Vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen
heeft bijgewoond, die op 28 juni te Antwerpen gehouden werd. Bij deze gelegenheid
werd in de poesjenellenkelder aan de Bloedberg een door Emmanuel de Bom
geschreven gelegenheidsstuk De Vlaamsche letterkunde, ‘droef-eindig blijspel in
6
drij schuifkes’ opgevoerd , dat in het derde schuifke de afrekening van de jongste
6
generatie met de Van Nu en Straksers ten tonele brengt. De twee helden die
Zie: M.E. Tralbaut, ‘Van
Nu en Straks’ in de
deze opruiming voor hun rekening nemen, zijn Victor J. Ostade en Pol Licht en
Antwerpse poesje, De
Donker, waarin de namen van Victor J. Brunclair en Paul van Ostaijen te
Tafelronde, jg. 2, nr. 2,
herkennen zijn. Na al hun voorgangers te hebben afgemaakt slaan ze tot slot
Antwerpen, mei 1954, blz.
elkaar dood. Er is over Van Ostaijens eventuele reactie op deze vertoning, die
98-112.
wel een indruk geeft van de faam die hij onder de Vlaamse letterkundigen
7
verworven had, geen enkel gegeven bewaard gebleven.
7
Na zijn terugkeer ontving Van Ostaijen een brief van Du Perron, die toen zelf
Tenzij hij in zijn brief van
22 juni 1926 aan de
op het punt stond naar Nederland te vertrekken. Hieruit blijkt dat Du Perron op
secretaris van de
zich had genomen tijdens de afwezigheid van Van Ostaijen de laatste proeven
Vereeniging van
van De trust der vaderlandsliefde te corrigeren.
Vlaamsche Letterkundigen
Verder is in deze brief voor het eerst sprake van een nieuwe dichtbundel die
Van Ostaijen van plan was uit te geven onder de titel Eerste boek van Schmoll. hierop zinspeelt. Zie blz.
708.
Deze titel, ontleend aan een in België destijds veel gebruikt pianoboek voor
beginnelingen, wijst erop dat Van Ostaijen toen op het standpunt stond eerst na De
feesten van angst en pijn en Bezette stad ‘begonnen’ te zijn en zijn definitieve vorm
te hebben gevonden en ook dat hij zijn werk van 1922 tot 1925 als eerste proeve
van de door hem voorgestane ‘zuivere lyriek’ beschouwde. In het voorwoord van
8
de postuum verschenen bundel Gedichten schreef de samensteller, Gaston
Burssens: ‘Blijft aldus nog het Eerste Boek van Schmoll, hetwelk de in portefeuille 8Paul van Ostaijen,
Gedichten, Antwerpen,
liggende en in tijdschriften verspreide gedichten der vijf laatste jaren moest
[1928], blz. 6
bevatten, en welke de dichter onder deze tietel zich voornam te publiceren.’
(ongepagineerd).
Burssens verschoof hiermee Van
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Ostaijens plan om een bundel samen te stellen van zomer 1925 tot het eind van
zijn leven, zodat alle verspreide en nagelaten poëzie, met uitzondering van de in
een Appendix samengebrachte gedichten, ‘welke ons nog te dicht bij Bezette Stad
en te ver van 's dichters jongst ingenomen standpunt bleken te staan’, ten onrechte
onder de verzameltitel Eerste boek van Schmoll bijeen werden gebracht.
Uit Du Perrons vraag tegen het eind van zijn brief naar de bundel Music-hall, blijkt
hoe terughoudend Van Ostaijen met betrekking tot zijn eerste bundel was. Burssens
vermeldt hierover: ‘over Music-Hall was hij zelf in 't geheel niet meer te spreken en
hij dacht er soms aan zoveel eksemplaren mogelik terug te kopen om ze te
verbranden.’
Ten slotte blijkt Du Perron nog een beroep op Van Ostaijen als antiquaar te hebben
gedaan, door te vragen in Duitsland voor hem te zoeken naar boeken van Achim
von Arnim, E.T.A. Hoffmann en A. von Chamisso.

[Brussel, 8-7-25.]
Beste Heer van Ostaijen,
Tussen de laatste stappen vóór het vertrek: laatste praatjes met advokaten,
plaatsbespreken in de trein, pakkerij en dan - de korrektie van de Trust (indien de
proeven komen!) niet te vergeten, nog even dit ‘rapport’: nu niet meer als drukker.
Ik heb gedurende uw afwezigheid Het Sienjaal met aandacht gelezen. Er staat
veel in dat waarde voor mij heeft, veel dat geheel langs mij gaat. Maar een dergelike
mening is van iedereen te verwachten en allerminst krities. Het enige is dus te
preciseren wàt mij getroffen heeft: en dan? Zien in hoever wij voor hetzelfde voelen?
Maar de schrijver staat altijd anders tegenover zijn werk, zelfs wanneer hij erin slaagt
het volkomen als dat van een ander te beschouwen, als de lezer.*
Toch, laat ons even zien. Voor mij, is in deel 1 van grote waarde: Het Avondlied,
lang zonder lang te zijn, sterk, serré, en vol trouvailles; De Appel is mij sympatiek,
evenzo het Wiegeliedje voor de Geliefde. Maar het mooiste, misschien van de héle
bundel, is mij wel het Lied voor mezelf, dat, rytmies gesproken, haast een voorloper
schijnt van uw Berceuse presque nègre. Een opmerking: ik had, voor het tegelijk
lange en hortende in de deining van het laatste vers, gaarne gelezen:
‘met de baren van de Kristus, met de baren van de Loreley’.
Intussen, ik vind dit gedicht, dit werkelike lied, werkelik bizonder.
In deel 2 releveer ik: Verlangen, Stad en het door u (?) ook aangestreepte begin
van James Ensor. In deel 3 natuurlik Het Sienjaal, ofschoon ik zeer
* Hij heeft meer gegevens. De lezer moet ze vinden.
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vèr sta van de persoon des dichters, wat natuurlik krities niet zou mogen gelden.
En dan staan door het hele boek overal nog haken.
Nu zou ik inplaats van een persoonlike ‘note’ over uw werk te schrijven (kritikus
voel ik mij minder en minder) veel liever u zelf aan het woord laten. Men weet over
't algemeen niet wat men is omdat men zich laat afleiden door wat men graag zou
willen zijn; met enige inspanning vermag men vrij zuiver vast te stellen wat men
was. Zoudt u ons geen bondige analyse kunnen geven van de Paul van Ostaijen
van 1918? Bijv. naar aanleiding van het Eerste Boek van Schmoll? Als de red. △
een kort woord vooraf liet gaan (dat zij u uitgenodigd heeft etc.) en als u dan gaf:
een exposé van uw tegenwoordig streven en van uw opvatting van moderne poëzie,
met tegelijkertijd een autokritiek op uw literair verleden? Dit lijkt mij interessanter,
vollediger, zuiverder dan de opinie van X of IJ of Perkens.
Of wilt u dit niet, zal ik dan het art. schrijven, doch u laten spreken, à la interview?
Maar dan lezen we 't samen door.
Dit art. lijkt mij in 't bizonder interessant voor Holland. De Vlamingen kennen u;
daarginds kent men u door Coster!
Now look here. Ik schrijf u, zodra ik in Holland ben, mijn adres: antwoord u me
dan uitgebreid. Half Augustus ben ik, denk ik, zeker terug. U komt dan in Brussel
of ik in Antwerpen, tegen die tijd is misschien ook het boek van Schmoll verschenen?
Het recensie-ex. voor de △ zenden we dan aan Houwink, en in het volgend nummer
komt uw - - of ons - artikel. Als dan de heer Coster de herdruk van zijn bloemlezing
uitgeeft komt in het daaropvolgend nr. de bespreking die u kent. Dit lijkt mij een klein
plan-de-campagne; gaat u ermee akkoord?
Kunt u me werkelik Music-Hall niet lenen? ik zal het met toewijding voor de
18-jarige lezen!
Uw boeken en tijdschriften worden in goede orde bijeengehouden, daarbij het
portret door Topp. Bij ons eerstvolgend ontmoeten krijgt u dus alles terug.
Heeft u nog moeite gedaan voor Arnim, Hoffmann & Chamisso?
Ben ik u misschien nog geld ervoor schuldig? Schrijft u me dit s.v.p., dan stuur ik
het u uit Holland. Nu, tot spoedig, hoop ik. Met beste groeten, als steeds uw

DP.
P.S. ('s avonds): De proeven zijn gekomen; ik heb ze nagekeken; er waren nog
altijd vrij veel fouten in. Ik heb Breuer gezegd u direct de auteurs-ex. te zenden.
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Tijdens de afwezigheid van Du Perron was De trust der vaderlandsliefde gereed
gekomen, maar hoewel Breuer, de drukker, de boekjes al op 18 juli had verzonden,
kreeg Van Ostaijen door complicaties, die uit de verdere correspondentie duidelijk
worden, de voor hem bestemde luxe-exemplaren pas op 27 juli in handen. Intussen
had hij al een, verloren gegane, brief aan Du Perron geschreven, waarin hij zich
kennelijk over het lange uitblijven der boekjes beklaagd had.
Ook valt uit onderstaand antwoord van Du Perron - die niet tot half augustus in
Nederland was gebleven, zoals hij eerst schreef - op te maken dat Van Ostaijen
hem meegedeeld had bij zijn besluit te blijven zich definitief uit het tijdschrift De
Driehoek terug te trekken. Wèl toonde hij zich bereid mee te blijven werken aan de
Cahiers van De Driehoek en had hij voor een volgend nummer al Het bordeel van
Ika Loch en De stad der opbouwers afgestaan. Daar hij echter de letter van De trust
der vaderlandsliefde te klein vond en de omvang der boekjes beperkt moest blijven,
werd overeengekomen de tweede, reeds gepubliceerde groteske te laten vervallen,
hetgeen ook inderdaad gebeurd is. Een dag na zijn brief verstuurde Du Perron zijn
bundeltje Filter, ‘negen-enveertig kwatrijnen van Duco Perkens, met portret van de
schrijver door Max Jacob’, dat in een oplage van vijf en zeventig exemplaren bij
Raoul Simonson te Brussel was uitgegeven en ook weer bij Breuer gedrukt werd.
De bundel Proza met wit, die Du Perron aan Van Ostaijen had willen opdragen, is
nooit verschenen. De laatste alinea van zijn brief is een reactie op Van Ostaijens
recensie van Het roerend bezit en Kwartier per dag in Het Overzicht, waarin deze
geschreven had: ‘De dichter Duco Perkens, bevindt zich in de lamentabele toestand
van iemand die besloten heeft moderne gedichten te schrijven en nu met dit
voornemen in de Groene Aap is gelogeerd. Waar wij tans naar een consolideren
van het in een anarchisties élan veroverde zoeken, is het tragikomiese geval van
het verlangen naar het uitzonderlike, van geen praemisse uit, nog interessant.’

[Brussel, 26-7-25 (Zondag)]
Beste Heer van Ostaijen,
Gisteren stelde ik me ‘ter plaatse’ (de mij eindelik geopende drukkerij Breuer) op
de hoogte van wat we het Ongeval van de Trust mogen noemen. Ik kwam dan te
weten dat inderdaad de verzending van 300 gewone ex. naar Peeters en van 30
luxe-ex. naar u, op 18 Juli l.l. had plaatsgevonden.
Hier dus een zeer dikke streep achter.
Of nog dit: Wanneer krijg ik een exemplaartje van u? Ik ben er zeer benieuwd
naar. Naar het definitieve uiterlik, en naar de overgebleven fouten.
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Ik zend u morgen een ex. Filter: de kwatrijnen.
Nu het volgende in uitgebreider antwoord op uw schrijven:
Het zou mij veel genoegen doen u binnenkort te spreken. We kunnen over
verscheidene dingen dan sneller en doeltreffender ‘handelen’, om de fraaie
Nederlandse term te gebruiken die zelfs op de minne van toepassing blijft; we zouden
het artikel ook in elkaar kunnen zetten dat u, als ik goed verstaan heb, dus liever
door mij zag getekend. Maar aan de andere kant: wanneer u in Peeters niet de
goeie God ziet, waarom hem zoveel gewicht toe te kennen dat u zich, om zijnentwil,
uit de △ terug zou trekken? Peeters latend voor wat hij is en de verantwoording
latend voor wat hij schrijft, kunt u, dunkt me, beter rustigweg uw eigen stem doen
horen. Geef toe dat wanneer juist onze beste medewerkers het veld ruimen, Peeters,
vanzelf en zelfs zijns-ondanks, een te groot overwicht gaat krijgen. Intussen, ik ben
bereid mijn handelwijze in deze kwestie naar uw houding te regelen. Dus, als u het
‘interview’-systeem prefereert, mij wel.
Ika Loch blijft dus in de serie: wat mij plezier doet. Zoals gezegd, indien u groter
druk wenst, geven we deze groteske alleen uit en laten de Stad der Opbouwers
voorlopig vervallen.
Nu over de Duitse fantasten. Ik vond te Utrecht, bij de Jood Cohen, geheel ongezocht
Hoffmann's Gesammelte Werke in 5 dikke banden, als ik deze anders laat binden
komt er nog een vrij behoorlike editie van. Dat is dus afgedaan. Dezelfde Jood
Cohen beloofde me moeite te zullen doen voor een aardige, geïll. editie van Peter
Schlemihl. Andere verhalen heeft Chamisso bij mijn weten niet geschreven.
Van Achim von Arnim vond ik niets. Als u daar dus nog iets van ontdekt -, gaarne.
Heeft u de brief met foto's in Duitsland nog gekregen? Zoniet dan kan ik natuurlik
nieuwe afdrukken bestellen.
Ik heb gedurende uw zijn in Duitsland voornamelik gewerkt aan een nieuwe
verzameling van wat u voor 't gemak poëziën noemde, en die ik ter uwer eer Proza
met Wit zal heten. Ik zou ze u zelfs, met een fraaie zin, op een apart blaadje voorin,
willen opdragen. Wanneer u hier is en het bundeltje doorgekeken zult hebben vertelt
u me wel of u die opdracht aanvaardt.
Ik denk me zo gauw mogelik van deze ‘uitzonderlikheid’ zoals u zeide te genezen.
Ik besef volkomen mijn te laat komen in de strijd, mijn te laat protesteren tegen de
rebellen, en mijn te laat overlopen naar hun zijde. Hoe het zij, voor 't ogenblik ben
ik nog met hart en ziel ‘rebel’. We zullen afwachten welke wijzigingen de toekomst
brengt. Indien het waar is dat ‘pour un homme de lettres, mourir à trente ans, c'est
9
mourir au berceau’ , dan heb ik zelfs nog tijd te verspillen. En dit is, voor het minst,
9

Het is niet achterhaald
aan wie Du Perron deze
uitspraak ontleend heeft.
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een aardige bezigheid.
Met hartelike groeten
uw D.P.
Toen Van Ostaijen zijn exemplaren van De trust der vaderlandsliefde ontvangen
had, ging hij naar Jozef Peeters om met hem de verzending van de boekjes te
regelen. Op een afgescheurd blaadje, dat in Peeters' administratieboekje der
Driehoekuitgaven bewaard is gebleven, schreef Van Ostaijen de namen en adressen
van Fritz Stuckenberg, René Victor, Heinrich Campendonk, Arnold Topp en Mr. B.v.
Genechten, als gegadigden voor een luxe-exemplaar. Bij Topp voegde hij eraan
toe ‘(2 exempl. 4 + 19 of 10)’ en aan het slot noteerde hij: ‘2 exemplaren handel
22-23’. Het eerste exemplaar had hij aan Emmeke toegezonden met de opdracht:
‘Emmekeliefst/Van Paul op 27 juli 25’.
Op de achterzijde van het bij Peeters achtergelaten papiertje staat de aanhef van
een brief met alleen de datering ‘Antwerpen, 25 juli 1925’ en de adressering ‘Aan
de heer secretaris van het comité ter voorbereiding van Nederlandse Studieweken
voor Kunstgeschiedenis, Hofsingel, 2 's Gravenhage.’ Dit wijst erop dat hij op 25
juli al in contact stond met Frans Vermeulen, de secretaris van de tweede
Nederlandse Studieweek voor Kunstgeschiedenis, die op 2 september 1925 te
Breda geopend is en onder voorzitterschap van Prof. Dr. R. Lichtenberg O.F.M.
stond.
Ook Van Ostaijen was hiervoor als spreker uitgenodigd en hij heeft bij die
gelegenheid een rede gehouden onder de titel Proeve van parallellen tussen moderne
beeldende kunst en moderne dichtkunst, die een uitwerking is van de reeds in
Modernistiese dichters gegeven weerlegging der uitspraak van Urbain van de Voorde,
dat expressionistische schilderkunst en dichtkunst niets met elkaar ‘te zien’ zouden
10
hebben.
10
Hoe Van Ostaijen in contact is gekomen met de organisatoren van deze
Zie VW IV, blz. 128-129.
studieweek, is niet bekend. Uit de volgende correspondentie blijkt, dat dit niet
het werk van Muls is geweest, die eveneens als spreker uitgenodigd, maar op het
laatste moment verhinderd was. Mogelijk is Dr. Ir. Stan Leurs de verbindende schakel
11
geweest, die blijkens de verslagen als ‘de vader van de eerste studieweek’, welke
11
12
O.a. in het Dagblad van
te Antwerpen gehouden was, gehuldigd werd. Op de reeds genoemde
Noord-Brabant
van 3
‘zaterdagmiddagen’ bij de arts en kunsthistorica Dr. Juliane Gabriëls, die Van
september
1925.
Ostaijen een enkele maal in gezelschap van het echtpaar Ceulemans bezocht,
12
13
Zie blz. 541.
had hij ook Stan Leurs ontmoet, die, volgens Tine Ceulemans , door iedereen
13
met een plechtig ‘dag, professor Leurs’, maar door Van Ostaijen met een
Mondelinge mededeling,
1965.
opzettelijk luid uitgesproken ‘dag meneer Leurs’ begroet werd.
Op dezelfde dag dat Van Ostaijen de eerste exemplaren van De trust der
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vaderlandsliefde verzond, schreef Muls hem de volgende brief met het gedrukte
briefhoofd van de ‘Hoofdredaktie’ van Vlaamsche Arbeid. Welk comité Vlaamse
voordrachten in Nederland wilde organiseren, wist Muls zich later niet meer te
herinneren.

[Antwerpen, den 27/7/25]
Waarde Vriend
Er wordt mij gevraagd of ik geen lijst van mogelijke Vlaamsche voordrachtgevers
zou willen opmaken voor Holland. Ik heb aan u gedacht. Indien ge er voor te vinden
zijt gelief mij dan zoo haast mogelijk het of de onderwerpen op te geven die ge zoudt
willen behandelen. De voordrachten worden gehonoreerd met een minimum van
50 gulden maar in sommige plaatsen kan er ook meer betaald worden. Het comité
dat zich met die Vl. voordrachten in Holland gelast zorgt er ook voor dat een zelfde
spreker op meer dan een plaats kan optreden bij een zelfde reis.
Uw antwoord wachtend verblijf ik
uw dw Jozef Muls
Met enthousiasme reageerde Van Ostaijen op Muls' brief en lichtte hem meteen in
over de uitnodiging die hij van de Studieweek voor Kunstgeschiedenis ontvangen
had.
Opmerkelijk is de laatste alinea van zijn brief, waarin hij te kennen geeft graag
zijn eigen en andere gedichten in Holland te willen voordragen ‘met een vrij nieuwe
interpretatie van het lezen’. De elementen die hij daarbij naar voren wil laten komen
‘van de sensibiliteit van het woord, van het ritme, van de zwaarte der zinnen
tegenover mekaar enz.’ zal hij in de komende winter ook theoretisch nader toelichten
in zijn te Brussel en Antwerpen gehouden lezing Gebruiksaanwijzing der lyriek,
waarbij hij ter illustratie eveneens een aantal van zijn gedichten voorlas. Zowel
Burssens, De Bock als Peeters herinnerden zich dat Van Ostaijen tijdens deze
14
lezing te Antwerpen op een opvallende manier zijn gedichten ‘zong’. Vooral de
14
sterk gescandeerde voordracht van het slot van Vrolik landschap, waarvan de
Zie blz. 666.
laatste regel ‘Klaar is Kees’ in stijgende toonhoogte werd uitgeroepen, stond
Burssens nog duidelijk voor de geest en hij kon deze, volgens Peeters en Floris
Jespers op de juiste manier, nog precies imiteren. Peeters constateerde dat Van
Ostaijens wijze van voordragen sterk beïnvloed was door de voordrachten van
Rudolf Blümner op de Sturm-Abende.
Hoewel uit zijn brief blijkt dat hij graag in het Noorden zou optreden, in de hoop
wellicht daar meer erkenning voor zijn werk te vinden, is van deze
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plannen nooit iets verwezenlijkt en bleef het bij zijn lezing in Breda, waarbij hij
behalve zijn eigen Melopee ook gedichten van Cocteau, Burssens en Marsman ten
gehore bracht en fragmenten van de minder gewaardeerde Mussche, Dop Bles en
Marnix Gijsen.

[Antwerpen, 29-7-25]
Waarde vriend,
Dank voor uw schrijven van eergister en vooral dank, hartelikst dank daarvoor
dat u bij deze nieuwe mogelikheid weeral aan mij hebt gedacht. Natuurlik ben ik
voor die voordrachten te vinden. Op 4 of 5 sept.
hou ik te Breda op het kunsthistories kongres een voordracht over: Proeve tot het
trekken van enkele parallel[l]en tussen expressionistiese schilderkunst en
expressionistiese dichtkunst. Ziedaar reeds een onderwerp.
Doch gaarne spreek ik ook over:
1) franse expr. dichtkunst 2) duitse expr. dichtkunst 3) expressionistiese schilderkunst in België
4) expressionistiese schilderkunst in Duitsland.
Waarvoor ik echter reeds lang een gelegenheid zocht om in Holland te kunnen
optreden is een voordracht van mijne gedichten - ook van express. nederlandse,
franse en duitse. Voordracht van de sensibiliteit van het woord, van de [het] ritme,
van de zwaarte der zinnen tegenover mekaar enz. Al mijn gedichten zijn trouwens
geschreven om gezegd te worden. Ik betreur het dat ik nog geen gelegenheid had
voor een nederlands publiek te lezen. Een beroepsvoordrachtgever als b.v. Vogel
ben ik natuurlik niet. Ik ben een dichter die leest. Met een vrij nieuwe interpretatie
van het lezen dan.
Met hartelikste groeten
steeds uw dwe.
Paul V. Ostaijen.
Dezelfde dag schreef hij ook aan Du Perron om hem voor de toezending van Filter
te bedanken. Het hem toegezonden exemplaar en dus ook het speciaal voor hem
eraan toegevoegd kwatrijn, is niet in het restant van zijn bibliotheek bewaard
gebleven.
Op Du Perrons verzoek het tijdschrift De Driehoek niet in de steek te laten, gaat
hij met geen woord in, maar wel stelt hij, naar aanleiding van diens suggestie elkaar
binnenkort te spreken, een ontmoeting voor op 4 augustus, die echter, blijkens de
verdere correspondentie, niet is doorgegaan.
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[Antw. 29-7-25]
Beste Heer Perkens,
Ik ontving eergister uw brief en gister uw ‘Filter’. Voor beide mijn hartelikste dank.
Vooral m'n dank voor het kwatrijn dat ik ‘en plus’ krijg als opdracht. Door uw
morrelgedichten ging ik binnen deze éne dag nog niet ver, daar ik heel wat te doen
had. Toch bracht mij een kwatrijn als ‘Goeree, Goeree’ - dit is er een zeer los, ‘de
la souplesse avant toute chose[’], maar zonder opzet - reeds een goed moment.
Ook ‘Alberta toen de stukadoor’ plezierig. - Maar ik zeg: ik las slechts dát wat zonder
opensnijden te lezen was (‘zich aan mijn blik bood’). Het is goed uitgegeven. 't
Portret van Jacob is zeer amusant. En de titel bladzijde is naar mijn mening als
zetkunst zeer geslaagd.
Mijn ‘Trust’ ontving ik eerst op 27 dezer. Op 25 ontving [ik] van het station
‘Antwerpen-dokken’ (goederen) een papier dat ik mijn ‘goederen’ had af te halen.
26 Zondag, zo ging ik 27. Nadat ik mij aan loket 3 had aangeboden, werd ik verwezen
naar loket 5; daar werd mijn zaak in orde gebracht, d.i. van daar moest ik naar loket
2, naar de kas en weer naar loket 5; van loket 5 dan weer naar de kade mijn
‘goederen’ af te halen.- Dit is de laatste prestatie van Breuer die ‘bureau restant’
stuurde, in plaats van op adres.
De ‘Trust’ op tekenpapier valt mee. Op gewoon papier zal de geserreerde tekst
wel niet even aangenaam zijn. Het portret is goed. - Nog vrij veel drukfouten.
Dinsdag ben ik te Brussel. Kan ik u treffen om 3½ in de Hulstkamp van de galeries?
Dan moet ik niet zover.
Met hartelike groeten
steeds uw dwe Paul v Ost.
De drukte waar Van Ostaijen in zijn voorgaande brief op zinspeelt, hield ook verband
met zijn plannen om in samenwerking met Geert van Bruaene, doch voor eigen
rekening, een kunsthandel in Brussel te gaan beheren.
Deze galerie was, onder de naam ‘A la vierge poupine’, gevestigd in een pand
aan de Naamsche straat 70, boven een melkzaak, waarin een drietal vertrekken en
een ruimte op de trap voor exposities ter beschikking stonden. Eén zijner
voorbereidende werkzaamheden was een bezoek op 2 augustus aan Prosper de
Troyer te Mechelen om eventueel ook van hem werk aan te kopen voor zijn nieuwe
onderneming. Van Ostaijen was verrast over de ontwikkeling in De Troyers werk,
zoals ook korte tijd later bleek uit zijn opstel Quelques notes sur la situation artistique
en Flandre, dat in mei 1926 in het tijdschrift La Nervie gepubliceerd werd en waarin
hij over De Troyer
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schreef: ‘Prosper de Troyer est fortement en progrès. Il a abandonné ses portraits
décoratifs et clos sa série de ‘Maternités’ pour s'attaquer à la composition. Il se
pourrait bien que ces compositions constituent la révélation de l'année et que ce
peintre courageux entre tous et dont l'émotivité paraît de plus en plus concentrique,
ait trouvé, dans la mise en page hardie de sa nouvelle manière, l'entier
épanouissement de sa personnalité. Mais, en dehors de mon emballement personnel,
je puis, de façon objective, constater, dans les limites de son oeuvre même, le grand
progrès qu'il vient de réaliser.’ Van dit ‘emballement personnel’ legde Van Ostaijen
na zijn atelierbezoek getuigenis af in onderstaande brief, waaruit bovendien blijkt
dat het toen al voor hem vaststond dat hij in oktober naar Brussel zou gaan.

[Antw. 2-8-25 Albertstr. 44]
Beste Prost,
Spijtig dat ik het met u niet kan eens zijn - wa[n]t ik ben [het] anders graag met u
eens - wanneer gij zegt: ‘mijn schilderijen zullen je niet interesseren.’ - Ik heb een
goede dag gehad ze te zien. Ik verwonder me zeer daarover dat gij op zulke korte
tijd zoveel rijper zijt geworden. Proficiat, vent! - Een ander kwestie, die met esthetiek
niets te maken heeft. Ik vraag u of ge mij er enkele verkopen wilt. Mij dat wil zeggen
ik handel in niemands opdracht, hetgeen ge misschien zoudt kunnen denken omdat
ik binnen 2 maanden naar Brussel ga. Ik handel voor mij.
Zeg mij dus eens de prijs voor:
1) Draaiharmonika met ezel
2) Man met trekharmonika
3) Stuurman
4) Vrouw aan de waskuip (uw laatste schilderij)
5) Kristus aan 't kruis
Voor elk apart en voor de 5 samen. - Doe het menselik, wa[n]t ik heet nog altijd v.
Ostaijen en niet Ford.
Beste groeten aan de familie
Poot
je Paul v. Ostaijen
15

Uit De Troyers herinneringen aan deze ontmoeting blijkt hoe sterk Van Ostaijens
vormelijkheid in kleding en omgang hem daarbij was opgevallen. Zo had hij gezien 15Deze herinneringen zijn
gepubliceerd door Piet
hoe Van Ostaijen, vòòr hij aanbelde, zorgvuldig zijn kleding in orde bracht; en
toen zijn zoontje Hubert, ruim acht maanden oud, tegen het been van Van Ostaijen Tommissen in een artikel
Korte inleiding tot het
opkroop, trachtte deze angstvallig de vouw

wezen van Paul van
Ostayen, St.-Victors Galm,
jg. 35, nr. 4, Turnhout,
augustus 1953, blz. 25-29.
De geringe afwijkingen in
de hier gegeven lezing zijn
gebaseerd op een gesprek
met De Troyer over dit
artikel.
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in zijn broek te redden. Hoewel Van Ostaijen verder veel belangstelling voor het
kind toonde, constateerde hij een volgende keer, toen Hubert in een box was gezet,
met opluchting: ‘Jullie hebben hem onschadelijk gemaakt.’ Van Ostaijen had tijdens
zijn bezoek ook aan De Troyer gevraagd of deze nog veelbelovende jongere schilders
in Mechelen kende. De Troyer nam hem daarop mee naar zijn vriend Hubert Wolfs,
een schoenmaker en amateurschilder, die toen zes en twintig jaar oud was. In het
kleine huisje waar Wolfs bij zijn ouders woonde, werden zij hartelijk ontvangen. Van
Ostaijen ging aanvankelijk heel ongedwongen met deze zeer eenvoudig levende
mensen om, maar raakte - tot grote hilariteit van De Troyer - volkomen in de war
toen hij uit de niet al te schone handen van moeder Wolfs een pekelharing en een
gepeld ei zonder bord of bestek voor zich op de houten tafel gedeponeerd kreeg.
Het antwoord op de brief die Van Ostaijen na zijn bezoek geschreven had, is
bewaard gebleven, doordat De Troyer het klad of een afschrift hiervan op de
achterzijde van bovenstaande brief had geschreven. De Troyers voorstel om de
aankoop nog eens te komen bespreken, heeft ertoe geleid dat van de vijf, door Van
Ostaijen in zijn brief genoemde schilderijen alleen het eerste, Draaiharmonika met
16
ezel, dat later volgens De Vree in Saltimbanque werd omgedoopt, door hem werd
16
aangekocht en mogelijk ook nog Kristus aan 't kruis (een titel die ook voor De
Paul de Vree, Paul van
17
18
Vree niet te identificeren was, evenmin als voor De Troyer zelf ), indien hiermee Ostaijen en de plastische
kunsten, De Tafelronde,
19
een tekening werd bedoeld. Want volgens het gedenkboek bij de zestigste
jg. 1, nr. 7, Antwerpen, juli
verjaardag van Prosper de Troyer had Van Ostaijen de volgende werken in zijn 1953, blz. 366-367.
bezit: tien tekeningen (chinese inkt), Stilleven, Zelfportret en Saltimbanque. Van 17Hetzelfde artikel, blz.
de verder in Van Ostaijens brief genoemde schilderijen waren de Man met
367.
20
trekharmonika (veranderd in De blinde accordeonist ), Stuurman (veranderd in 18Tijdens een gesprek in
Automobilist) en Vrouw aan de waskuip (veranderd in De wasvrouw), alle uit
1956.
21
19
A. de Poortere, W. van
1925, in 1941 nog in het bezit van De Troyer zelf.
22
Beselaere,
Wies Moens
Over het aangekochte schilderij merkt De Vree nog op: ‘Saltimbanque, volgens
e.a.,
Prosper
de Troyer,
Michel de Ghelderode in 1924 ontstaan, toont ons een sterk vermenselijkt
Diest, 1941, blz. 62.
sjimpanzee die een orgeltje draait. Berceuse presque nègre van Feb. 1925 gaat 20
Paul de Vree (zie noot
precies over een sjimpanzee.’ Er is echter geen enkel gegeven waaruit blijkt dat
16) meent dat de door Van
Van Ostaijen dit schilderij vòòr zijn bezoek van 2 augustus 1925 gezien heeft,
Ostaijen genoemde Man
met trekharmonika het
schilderij is dat later Man
met accordeon heette (zie
in noot 19 genoemd
huldeboek, blz. 64). In A
la Vierge Poupine hing
echter een schilderij
Harmonikaspeler, dat
blijkens de beschrijving in
een recensie zonder enige
twijfel het latere De blinde
accordeonist is geweest.
21
Zie het in noot 19
genoemde huldeboek, blz.
69 en 70.
22
Paul de Vree, Paul van
Ostaijen en de plastische
kunsten, De Tafelronde,
jg. 1, nr. 7, Antwerpen, juli
1953, blz. 367.
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zodat deze tweede inspiratiebron voor dit gedicht evenmin vaststaat, al verzet de
chronologie zich in dit geval niet tegen deze veronderstelling. Omgekeerd komen 23Vergelijk ook blz. 589.
echter in het gedicht Avond strand orgel, dat in januari 1924 al gepubliceerd werd,
èn een orang-oetang èn een orgel èn een ezel voor.
De tekst van De Troyers antwoord luidt als volgt:
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[Mechelen, 5-8-25]
Mijn waarde Pol.
Je hebt dan zoo waar een goede dag gemaakt bij mij. Wel ik ook met u. Het
deuntje van ‘niet interr[r]esseeren’ was niet zoo specifiek tot u gericht, dit heb ik in
de laatste tijd zoo gaan overnemen.
Daarbij ben ik ook nog wel wat terughouden[d]er geworden.
Dit alles niet zoo heel erg hé!
Misschien is niemand mij nader dan je[ij], ondanks de schijnbare tegenstelling en
dit niet sedert zondag.
Liefst u[?] wou ik dan ook enkele mijner laatste werken afstaan, maar beste kerel,
je hebt apetijt en smaak daarbij. Je moet niet zoo ineens mij van alles berooven.
Kiesheidshalve zend ik u geen prijs. Je komt terug en we bespreken de zaak.
Je zegt wat je kunt en ik doe wat mogelijk is.
uwe
Pr. de Troyer
Waarschijnlijk is er enige, verloren gegane, correspondentie met Du Perron over
hun mislukte afspraken vooraf gegaan aan de volgende briefkaart, die het
poststempel van 10 augustus 1925 draagt.
Nog steeds spreekt Van Ostaijen hem met zijn pseudoniem aan, al is in de loop
van het jaar het ‘geachte heer’ via ‘beste heer’ in ‘waarde’ veranderd.
Van Ostaijen blijkt op dat moment aan het schrijven van zijn lezing voor de
kunsthistorische studieweek begonnen te zijn en vraagt met het oog hierop de
tijdschriften met zijn opstellen terug, die hij Du Perron voor het nooit geschreven
Driehoekartikel over hem had uitgeleend.
Van de vele sprekers waarmee hij tezamen moet optreden, noemt hij R.N. Roland
Holst, die op dit congres blijkens de recensies inderdaad het onderwerp Wat is de
geest, waarin monumentale werken moeten worden uitgevoerd? behandeld heeft.
Na deze kaart vertoont de briefwisseling tussen Van Ostaijen en Du Perron een
hiaat van zeven maanden, wat grotendeels te verklaren is uit het feit dat zij, toen
Van Ostaijen zich begin oktober in Brussel gevestigd had, elkaar gemakkelijk konden
opzoeken en dit ongetwijfeld ook menigmaal hebben gedaan, getuige de aanhef
van Du Perrons hierop volgende brief van 19 maart 1926: ‘Ik ben zoeven naar de
Vierge gegaan om je even persoonlik te zeggen...’
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Waarde Perkens,
Ja natuurlik, de duivel speelt met onze ontmoeting. Binnen twee weken zal ik
denkelik weer te Brussel zijn. Ik zoek u dan bij u op.
Op het kunsthistories kongres midden voordrachten van Roland Holst e.a. voor
de moderne afdeling, heb ik ook een spreekbeurt met een ‘proeve van parallellen
tussen moderne schilderkunst en moderne dichtkunst’, een thema dat ik heb
aanvaard. - Nu ontbreken mij zeer mij[n] opstellen die ik op verschillende plaatsen
zou kunnen gebruiken. Zoudt u van de tijdschriften niet een of twee pakjes kunnen
maken en ze op de post bezorgen?
Is het niet te lastig? Mij zoudt u er een grote dienst mee bewijzen, want het is
vervelend nog eens naar een formule te zoeken die vroeger reeds moeite heeft
gekost.
Hartelik
steeds uw Paul v Ostaijen
Een briefkaart aan Peeters over de verzending der presentexemplaren van De trust
der vaderlandsliefde werd blijkens het poststempel op 18 augustus 1925 verzonden.
Beste Peeters,
Ik had het u reeds vroeger moeten schrijven, doch ik vergat het telkens: wees zo
goed bij uw zending aan Stuckenberg geen rekening te sturen. De betaling van het
door hem verschuldigde zal ik overnemen. Ik zou het mij zelve niet kunnen vergeven
een presentexemplaar aan een vriend te hebben gestuurd met tevens
intekenbulletins. Ik hoop dat gij hierin geen hypergevoeligheid zult zien.
Hartelik
Uw P v Ostaijen
Midden in de voorbereidingen zich een zelfstandig bestaan op te bouwen en vlak
voor hij naar Breda vertrok om de studieweek voor kunstgeschiedenis bij te wonen,
ontving Van Ostaijen de volgende brief van het stadsbestuur van Antwerpen.

[31 Augustus 1925.]
Mijnheer,
Wij verzoeken u ons op bepaalde wijze te zeggen of gij uw benoeming in het
stadspersoneel aanvraagt, ingeval de tuchtstraf voorheen tegen u
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uitgesproken, mocht gereviseerd worden.
Gelieve, Mijnheer, de betuiging onzer achting te aanvaarden. Namens het college
van Burgemeester en Schepenen:
Bij verordening
De Secretaris
Gijselynck
De Schepen
d.d. Burgemeester,
Le Bon
Op 3 september hield Van Ostaijen zijn lezing, waarover in de pers wel verslagen
24
zijn verschenen , maar deze beperkten zich alle tot een - waarschijnlijk, gezien de
24
gelijkluidendheid, vooraf verstrekte - samenvatting van de inhoud. Na zijn
O.a. in het Dagblad van
Noord-Brabant
van 3
terugkeer reageerde Van Ostaijen met het volgende antwoord op de brief die hij
september
en
de
van het college van burgemeester en schepenen der stad Antwerpen ontvangen
Bredasche Courant van 4
had:

n

[Antwerpen, den 7 September 1925.]

september 1925. Een
verslag van de opening
verscheen in het
ochtendblad van de
Nieuwe Rotterdamsche
Courant van 4 september.
Op 5 september bevatte
Het Laatste Nieuws uit
Brussel een verslag over
de Studieweek,
geschreven door A. Hans.

Weledelgestrenge heeren,
Antwoordend op Uw schrijven van 31 Augustus 1925, uitgaande van het 7e
bureau onder nrC/32. 636, voorwerp: bestuurlijke amnestie, schrijven door hetwelk
U mij vraagt U op bepaalde wijze te antwoorden of ik, in geval van revisie van
de tegen mij uitgesproken tuchtstraf, mijn benoeming zou aanvragen, moet ik u
mededelen dat een bepaald antwoord toch zeer van het bepaalde in de voorwaarden
dezer revisie afhankelijk is en dat daar deze voorwaarden nog onbepaald zijn, het
antwoord noodzakelijkerwijze deze eigenschap moet dragen.
De mogelijkheid van een revisie is inderdaad, voor zoover ik daarover georiënteerd
ben, nogmaals in twee eventualiteiten te splitsen.
De eerste daarvan is: de afgestelde bedienden worden terug in dienst aanvaard
op basis van het loon dat zij hadden in 1918 op het ogenblik van hun afstelling. In
dit geval zou ik mijn benoeming niet vragen, overwegende dat het verschil tussen
de dienstjaren die voor mij zouden tellen, namelijk vier (1914-1918), en de verloren
dienstjaren, thans reeds zeven, al te ongunstig voor mij uitvalt. De tweede
mogelikheid is dat, op de een of andere wijze, met deze verliezen zou rekening
gehouden worden. In dit geval zou ik mijn benoeming aanvragen.
Aanvaardt, weledelgestrenge heeren, de verzekering mijner gevoelens van
hoogachting,
(get) Pol. van Ostaijen
Hieruit blijkt dat Van Ostaijen de mogelijkheid van een herbenoeming in
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deze ‘rustige’ betrekking, mits onder aanvaardbare voorwaarden, niet zonder meer
wilde afwijzen, ook al stond hij op het punt zijn reeds lang gekoesterde wens een
eigen kunsthandel te beginnen ten uitvoer te brengen. Niet alleen de onzekerheid
over het welslagen van zijn onderneming, maar ook zijn gezondheidstoestand zal
hiertoe hebben bijgedragen. Want juist in deze tijd openbaarden zich bij hem de
eerste verschijnselen van longtuberculose, zoals een snelle vermoeidheid en een
dagelijkse, zij het nog geringe, temperatuurverhoging. Uit een brief van 8 augustus
25
1927 aan Dr. Juliane Gabriëls blijkt dat hij zich in oktober 1925 onder behandeling
25
stelde van Dr. Edgar Peetermans te Antwerpen. Deze schreef in een
Zie blz. 820.
26
herdenkingsartikel over dit eerste contact: ‘Ik geloof, 't was in de tweede helft
26
van het jaar 1925 dat we voor de eerste maal met elkaar spraken. We stonden
Edgar Peetermans,
Herinnering aan Paul van
beiden op 't platform van de tram; hij zag er bleek en vermagerd uit; ik had de
indruk dat hij zwaar ziek moest zijn... Ik wist niet of hij me kende; maar 'k dacht Ostayen, Vlaamsche
Arbeid, dl. 23, nr. 3-4,
weer aan zóveel belovende krachten die Vlaanderen te vroeg ontvallen ten
Brussel, 1928, blz. 170.
gevolge van ziekte, dat ik plots de schijnbaar-onkiesche doch openhartige
stoutheid kreeg bij 't afstappen naar hem toe te gaan, al zeggende: ‘M. van Ostayen...
ik ben... 'k Veroorloof me u even aan te spreken omdat ik de indruk heb dat u niet
wél bent en ik het zeer jammer zou vinden moest u zieker worden.’ En ziedaar,
onmiddellijk ging zijn hart voor mij open en gaf hij toe dat in de laatste tijd zijn
gezondheidstoestand niet al te best was. We bleven nog een tijdje samen praten,
alsof we mekaar sedert lang kenden. Een maand later kwam hij me opzoeken in
mijn huis. Hij moest naar buiten, beweerde ik; veel lucht hebben, veel eten, veel
rusten. Maar de jongen had nog allerlei werk op de plank; te Brussel ook moest hij
nog 't een en ander uit de voeten maken, en dan zouden we zien.’
Onder deze omstandigheden, die echter eerst achteraf hun ernstig karakter
kregen, ging hij op 1 oktober naar Brussel, waar hij een klein kamertje boven de
Vierge Poupine betrok, hoewel hij ook regelmatig in Antwerpen bleef komen.

8. Het werk tot oktober 1925
Tot zijn vertrek naar Brussel heeft Van Ostaijen gedurende 1925 in drie verschillende
tijdschriften acht gedichten gepubliceerd, waarvan er één reeds eerder verschenen
was.
Het januarinummer van Vlaamsche Arbeid bevat zijn Herfstlandschap, een gedicht
dat sterk bepaald wordt door de eerste regel, die in twee delen wordt gesplitst door
het binnenrijm ‘trage’: ‘ossewagen’, welke indeling nog geaccentueerd wordt door
de ĭ-klanken in het eerste en de ŏ-klanken in het tweede deel. Deze beginregel
fungeert niet zozeer in zijn geheel als ‘pre-
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missezin’, maar wel worden de hierin voorkomende begrips- en klankelementen
‘mist’, ‘os’ en vooral ‘wagen’ als thema's voor de verdere opbouw van het gedicht
1
gebruikt. Van verschillende zijden is erop gewezen dat titel en beginregel van Van
1
Ostaijens gedicht sterke verwantschap vertonen met Apollinaire's Automne uit
Het eerst door Romain
van
Goidsenhoven in een
de bundel Alcools, dat aldus begint: ‘Dans le brouillard s' en vont un paysan
niet
uitgegeven
Leuvense
cagneux / Et son boeuf lentement dans le brouillard d'automne’. Deze regels
2
licenciaatsscriptie
van
hebben kennelijk voor Van Ostaijen de ‘ontsluierende kracht’ gehad die zijn
1950, Paul van Ostayen's
gedicht op gang heeft gebracht, hoewel het zich verder geheel anders ontwikkelt
rol in het Vlaamse
dan dat van Apollinaire. Dat hij zich vaker sterk getroffen voelde door teksten
expressionisme. Dit wordt
van Apollinaire en deze als het ware met zich meedroeg, bewijst een blaadje
vermeld als Albert
geruit papier, tans in het bezit van het A.M.V.C., waar hij in zwarte en rode inkt
Westerlinck er nogmaals
het begin van A la santé V, eveneens uit Alcools, op geschreven had.
de aandacht op vestigt in
Het slotnummer van Het Overzicht publiceerde in februari het reeds ter sprake Een visie op Paul van
Ostayen (vervolg),
gebrachte Berceuse presque nègre, waarvan de beginregel als geheel in dit
geval wèl de inzet vormt van een ontwikkeling tot het hoofdthema in de middelste, Dietsche Warande en
in drieën verdeelde versregel, van waaruit het korte gedicht zowel ‘op zijn stappen Belfort, nr. 5, Antwerpen,
juni 1953, blz. 293-294.
3
terug keert’ als zich verder ontwikkelt. Behalve de publikatie bestaan van deze Opnieuw werd het ontdekt
4
Berceuse presque nègre nog twee handschriften , die een indruk geven van de en gepubliceerd door Frits
aandacht die Van Ostaijen aan de opmaak van zijn teksten besteedde. Want
Haans in Apollinaire en
Van Ostayen, Roeping, jg.
hoewel de drie versies tekstueel gelijk zijn, worden de derde tot en met vijfde
34, nr. 1, Tilburg, mei
regel van de gedrukte tekst in het eerste handschrift op één regel geschreven,
zodat het gehele gedicht uit vijf gelijkwaardige regels bestaat, waarvan de tweede 1958, blz. 58-60.
2
Zie VW IV, blz. 318.
en de vierde inspringen. In het tweede handschrift worden de eerste twee regels
3
Zie VW IV, blz. 322.
elk in twee regels gesplitst, de regels drie tot en met vijf tot eveneens twee regels
4
Zie VW II,
teruggebracht en wordt het slot - afgezien van het inspringen - onveranderd
gelaten. In dit handschrift verliest de kernzin dus zijn centrale plaats en wordt hij Verantwoording, blz.
de derde in een reeks van vier tweeledige versregels. In de definitieve vorm die 265-266.
deze berceuse bij de publikatie gekregen heeft, is het midden van het gedicht ook
typografisch het duidelijkst als kern aangegeven, doordat het noch op één lijn met
de andere regels is gesteld, noch zijn plaats in het centrum verloren heeft.
De positie van de kern wordt verder versterkt door het feit dat het gedicht zowel
begint als eindigt met de woorden ‘de sjimpansee’, welke geslotenheid in het
laatstgenoemde handschrift nog geaccentueerd wordt door de eronder geschreven
‘Wenk voor de moeders’, luidende: ‘slaapt uw kindje nog niet, zo herbegin: de
sjimpansee enz.’.
De vier poëtische bijdragen aan het op 1 april verschenen, eerste nummer van
5
De Driehoek, waren alle van Van Ostaijen: een herdruk van Vlerken en de eerste
5
publikatie van Feest, Haar ogen of de goed gebruikte wensvorm en Marc groet
Het eerst gepubliceerd in
Der Sturm, jg. 15, nr. 1,
's morgens de dingen.
Berlin, maart 1924.
Het valt op dat het gedicht Feest en in mindere mate ook Haar ogen, weer
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Door Van Ostaijen overgeschreven beginregels van ‘A la santé V.’ uit Guillaume Apollinaire's
‘Alcools’.
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meer uit asyndetisch verbonden woord- of woordgroep-kernen is opgebouwd dan
de gedichten die hij daarvoor had gepubliceerd, nl. Landschap, Archaïese pastorale,
In gotieke letters, Herfstlandschap en Berceuse presque nègre, waarin van een
reductie der syntaxis vrijwel geen sprake is. Dit wekt de indruk met verschillende
stadia uit een overgangsfaze te doen te hebben. Deze overgang bestaat wat de
visie of conceptie betreft in een verschuiving van een ‘geontindividualiseerde’
benadering van de buitenwereld, ‘die reine Anschauung, die keine Wertung, nur
6
Abrollen der Dinge kennt’ , zoals dat in de Berlijnse tijd het geval was, naar het door
6
hem in zijn laatste Campendonkopstel beschreven gelijkstellen van subject en
Otto Flake, Nein und ja,
object, ik en buitenwereld, die tezamen de totaliteit vormen, welke het materiaal Roman, Berlin, 1920, blz.
169.
voor het gedicht levert. Daarbij komt het accent, wat de stof betreft, weer meer
op het subject te liggen, waarvan het object een exteriorisatie is en, wat werkwijze
betreft, op de zelfstandigheid, de organische ontwikkeling van het gedicht, waarvoor
het subject een object onder de objecten wordt.
In technisch opzicht wordt deze ontwikkeling o.a. hierdoor gekenmerkt, dat de
aanvankelijke reductie tot synthetische kernen of ‘spilwoorden’ met onuitgesproken
7
spanningen of ‘intervallen’ daartussen, vervangen wordt door een aftasten van de
7
resonanties die een woord of zin kunnen oproepen en een hierop gebaseerde
Zie VW IV, blz. 106 en
108.
thematische ontwikkeling van dit woord of deze zin in het gedicht, waarbij ook
de syntaxis weer functioneel kan worden.
Door het ontbreken van een datering der latere gedichten is niet na te gaan of
deze overgang plotseling heeft plaatsgevonden - b.v. bij het schrijven van Winter
in het begin van 1922 (waarbij in het oog gehouden moet worden dat de
verworvenheden uit de ‘synthetische’ periode natuurlijk hun rol bleven spelen) - of
dat er van een geleidelijke overgang sprake is geweest, in welke periode beide
typen gedichten naast elkaar voorkwamen.
De publikatiedata geven hierbij weinig houvast, daar het vast staat dat Van Ostaijen
zijn gedichten niet in chronologische volgorde liet verschijnen. Zo had Van Ostaijen
aanvankelijk zijn Huldegedicht aan Singer, dat nog in Berlijn geschreven was, in De
Driehoek willen publiceren. Van het gedicht Feest bestaat een handschrift dat sterk
met dat van het in oktober 1923 gepubliceerde Gedicht (Duizend duizelkussen
tuimelen...) overeenkomt, welk laatste gedicht eveneens tot zijn synthetische poëzie
behoort. Al zijn er tot nu toe geen bewijzen aan te voeren dat de asyndetisch
opgebouwde gedichten alle van vòòr 1922 dateren, het tegendeel is evenmin met
zekerheid vast te stellen.
Het gedicht Feest, waarvan het grootste deel vooral de ‘medalje-keerzijde’ van
dit feest met het zinloze wachten evoceert, sluit zich, vooral door de inzet, bij Belgiese
zondag aan. De groteske regel ‘Het is zeer moeilik in de nacht bruin te zijn’ bereidt
tegelijkertijd een dergelijk slot in mineur voor, als dat waarmee ook Belgiese zondag
eindigt.
In Haar ogen is weer, als bij Duizend duizelkussen tuimelen..., sprake van ‘zin-
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nelijkheid als fenomeen’, maar ook, juist door de distantie ten opzichte van de
herhaaldelijk voorkomende ik-figuur, van de ‘fantastiese spanning van mij tot de
8
fenomenen’. De strofe over het verlangen naar het vuur in de verte en de, door de
8
alliteratie zeer geprononceerde, afzonderlijke slotregel ‘ik vat nooit de vlam van
VW IV, blz. 118.
het vuur in de verte’, doen denken aan Van Ostaijens uitspraak in zijn rede
Gebruiksaanwijzing der lyriek: ‘uit dezelfde dubbele oorzaak van verlangen en
machteloosheid die wekster is van het gebed, spruit de poëzie.’
Het vierde gedicht in De Driehoek, Marc groet 's morgens de dingen, was ook het
meest recente. Deze aaneenschakeling van groeten aan de 's morgens herontdekte
dingen, die overgaat in een spel met de woorden visserke, vis, pijp en pet, is geheel
vanuit kinderperspectief geschreven en sluit in dit opzicht aan bij Gedichtje van Sint
Niklaas en fragmenten van andere gedichten uit deze tijd. In de slotstrofe werd bij
de eerste publikatie, door voor iedere regel steeds een kleiner lettercorps te
gebruiken, weer gebruik gemaakt van de typografie ter ondersteuning van de
verinniging, die tegelijkertijd de uitbundigheid van de eerste strofe afsluit.
De laatste gedichten die hij voor zijn vertrek naar Brussel publiceerde, Land mei
en Zeer kleine speeldoos, werden in het mei-juninummer van Vlaamsche Arbeid
opgenomen. Het tweede, Zeer kleine speeldoos, combineert een strakke
taaldiscipline met de spontaniteit van het aftelrijm en heeft als achtergrond de
breekbaarheid der schoonheid. Het gedicht is geheel opgebouwd uit korte versregels
met één of twee heffingen, waarop alleen de regel ‘Iris is hier geweest’ een
uitzondering vormt, welke regel echter in het handschrift door een spatie achter ‘Iris’
in twee delen was gesplitst. De sterk door de klank der woorden ‘Amarillis’ en ‘Iris’
bepaalde, maar door de in dit opzicht als een ‘Fremdkörper’ aandoende bepaling
‘in een zeepbel’ onderbroken, eerste strofe, doet duidelijk dienst als ‘premisse-zin’,
waaruit zich, zowel via de woordbetekenis als de woordklank, het gedicht ontwikkelt.
De tweede en derde strofe zijn overwegend een verdere uitwerking van het woord
‘zeepbel’ tot de reeks ‘bel-ring-neus’, al komt hierin, geleidelijk toenemend, het
klankthema ‘Amarillis-Iris’ terug, dat in de vierde strofe aanvankelijk de overhand
krijgt, waarna de uitwerking van het ‘zeepbel’-thema het weer aflost. In de laatste
en kortste strofe ten slotte, met nog een speelse, ietwat bestraffende uitbreiding tot
‘wijsneus’, klinken beide thema's, elk tot één woord gereduceerd, na. Het spel met
klanken is vooral gericht op de vocalen en behalve eind- en beginrijm komt er o.a.
ook een omkering van ‘hier is: Iris’ tot ‘Iris: is hier’ in voor en een gecombineerde
klank- en betekenis-parallel als ‘hier is: Iris’ naast ‘waar is: Amarillis’.
Met Berceuse presque nègre behoort Zeer kleine speeldoos tot de eerste zuivere
en volgehouden voorbeelden van wat Van Ostaijen in het najaar van 1925 ‘une
poésie à thème’ zou noemen. Het gedicht Land mei uit hetzelfde num-
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mer van Vlaamsche Arbeid geeft daarentegen weer meer een synthetische
interpretatie van de buitenwereld en vertoont een sterk elliptische opbouw, waarbij,
op een enkele uitzondering na, de voorzetsels, voeg- en lid-woorden gesupprimeerd
zijn. Zowel wat structuur betreft als door zijn titel en enkele motieven als de - in dit
geval zich uitbreidende - ‘kring’ en de ‘rust’ aan het slot, sluit het zich nauw bij Land
rust uit juli 1920 aan. Ook bevat het een tweetal gereduceerde vergelijkingen, ‘[als]
regen valt...’ en ‘[als een] rust-as staan...’, van een type dat ook in De feesten van
angst en pijn voorkomt, zoals ‘Verzen vallen [als] vuisten’ in Vers 3.
9
Land mei komt voor op een, aan Oscar Jespers afgestaan, verzamel-handschrift
9
, dat eerst de in april 1924 gepubliceerde prozaschets Merkwaardige aanval
Zie VW II,
bevat en vervolgens, daarop onmiddellijk aansluitend, het postuum verschenen Verantwoording, blz. 267.
gedicht Banlieue, Land mei en het eveneens eerst na zijn dood gedrukte Valavond.
Hiervan sluit vooral Banlieue - dat een beeld geeft van de naargeestige jaarlijkse
kermis aan de rand van de stad, met een, ook in het begin van Het gevang in de
hemel uit augustus 1920 voorkomend, ‘rachities hofje’, een eenzame herberg, de
stoomcarrousel, het orgel en de schiettent ‘Tir Flaubert’ - zich bij de gedichten uit
1920 aan, waarmee het ook de typografische vormgeving gemeen heeft. Valavond
staat, ook wat het thema van de rust betreft, die hier echter overgaat in de
eenzaamheid, weer dichter bij Land mei, al is de reductie der syntaxis iets minder
sterk. Het picturale element, dat sedert zijn Landelike gedichten voor Heinrich
Campendonk steeds in zijn poëzie terugkeert, is ook hier aanwezig, zowel wat de
vorm (‘De badende schoudert de beek’) als de kleur betreft (‘Reeds / laden bomen
[...] diep smaragdgroen’ en ‘Late libel beproeft opaal te zijn’). Op een tweede
10
handschrift van dit gedicht staat door de eerste strofe met potlood een vis getekend.
Verdere aantekeningen in potlood naast het gedicht, waaronder een aanduiding 10In het bezit van het
der hoofdletters in het Duits, zijn echter niet van de hand van Van Ostaijen. Ten A.M.V.C. te Antwerpen,
slotte is het opmerkelijk hoeveel trefwoorden uit zijn verdere poëzie in Valavond zie VW II, Verantwoording,
terug te vinden of reeds aanwezig zijn. Om te beginnen de vis, die reeds in Vers blz. 268.
4, evenals in Marc groet 's morgens de dingen, het gedicht afsloot, maar ook
11
herhaaldelijk in zijn essays als voorbeeld van een ‘pregnant’ woord wordt gegeven.
11
Verder doen de ‘wisseloevers’ denken aan ‘het hoogriet’ en ‘de laagwei’ uit
In Over de typografie
van Bezette stad, VW IV,
Melopee, ‘iris’ aan de Zeer kleine speeldoos, ‘mythos’ o.m. aan het in oktober
1926 gepubliceerde gelijknamige gedicht, ‘rode-beuk-glimmen’ aan Polderlandse blz. 107, Modernistiese
dichters, VW IV blz. 111,
arkadia en Onbewuste avond en de voorlaatste strofe met de eenzame os aan
Herfstlandschap. Behalve Banlieue en Valavond zijn er nog een tweetal postuum Gaston Burssens, VW IV,
blz. 221, Proeve van
verschenen gedichten, die door de handschriften in verband gebracht kunnen
parallellen..., VW IV, blz.
worden met de hiervoor besproken poëzie. Zo bestaat er een tweede handschrift
242, Hubert Dubois, VW
van Banlieue, op de achterzijde waarvan het gedicht En elke nieuwe stad... staat IV, blz. 289 en
12
geschreven. In dit - misschien op één na - laatste stadsgedicht heeft het
Gebruiksaanwijzing der
lyriek, VW IV, blz. 316. In
hoeverre de wetenschap
onder het astrologisch
teken van de vis geboren
te zijn voor Van Ostaijen
een rol bij deze voorkeur
heeft gespeeld, is niet
bekend.
12
Souvenir, zie blz. 831.
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fenomeen stad als het ware zijn verzadigingspunt bereikt. Er is hier geen sprake
meer van een ‘tentaculaire’, noch van een verminkte, bezette stad, zelfs niet van
de ontstellende leegte der banlieue, maar alleen nog van een overbekende,
ontluisterde en niet langer begeerde illusie. Vooral in de opbouw van de tweede
strofe, die met geringe varianten als een refrein aan het eind van dit gedicht
terugkeert, is een thematische ontwikkeling te constateren. Ook is dit het geval bij
de herhaling in het middengedeelte van het woord ‘overal’, dat eerst tot een
beschouwelijke paradox leidt, welke denken doet aan het ‘positief is negatief’ uit
Avond strand orgel en vervolgens als aanhef fungeert voor beide versregels die de
verzadiging concretiseren, zowel tot ‘overal / dezelfde bonbons droef in glazen’ (die
zelfs de aantrekking van de kunstmatige ‘bonbonhulzen’ uit Avond winter straten
missen) als tot de overal parelende drank, waarnaar geen dorst meer bestaat. Ten
slotte volgt nog de verbinding ‘overal-overspel’ in een speelse, relativerende regel,
die weer reminiscenties aan ‘une chanson d'amour et d'infidélité’ uit Automne van
Apollinaire oproept.
Van een ander gedicht, Zo ook gaat de geliefde..., bestaan twee handschriften,
die overeenkomst vertonen met de handschriften van En elke nieuwe stad..., Banlieue
en Valavond.
13
De eerste strofe van dit gedicht bestaat uit twee delen , die door een korte
versregel afgesloten worden en ook de volgende strofen, die een regel meer dan 13Bij de eerste publikatie
deze delen tellen, eindigen steeds op een vers van één woord, in welke regelmaat in Avontuur, jg. 1, nr. 3,
april [juni] 1928 - in
alleen aan het slot weer een variant wordt aangebracht door met twee verzen
van één woord te besluiten. In de eerste strofe worden de Karamasoffs genoemd afwijking van de
en niet alleen door deze namen, maar ook door de overeenkomst in voorstelling handschriften - als twee
strofen afgedrukt.
- ‘Ons op de schouders / valt nu laat en schuin de schaduw / des Iwan’ naast
‘gogolgnomen gieten geen gulpen van ietwat licht / over Iwan’ - doet deze inzet
sterk aan Woord-jazz op Russies gegeven denken. Ook door het motief in de derde
strofe van de spanning tussen innerlijkheid en uiterlijkheid, de gesloten hand en
een dergelijk ‘verlangen over mijn vingers’ als in Akwarel en verder door de motieven
van het lijden in de tweede en van ‘de passieloze berg van het blote schouwen’ in
de vierde strofe, past dit gedicht zich geheel aan bij de laatste gedichten uit De
feesten van angst en pijn.
Samenvattend kan worden geconstateerd, dat lang niet alle gedichten die tussen
januari en oktober 1925 gepubliceerd werden, evenmin als de daarmee op grond
van de handschriften in verband gebrachte gedichten die postuum verschenen, in
het jaar 1924 werden geschreven, doch dat zij uit de productie van de voorafgaande
vier of vijf jaar afkomstig zijn.
Van een drietal gedichten die in de zomer van 1926 werden gepubliceerd,
Melopee, Spleen pour rire en Guido Gezelle, is het vrijwel zeker dat zij in de loop
van 1925 zijn geschreven. Het aan Burssens opgedragen Melopee is ver-
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moedelijk na hun kennismaking in maart ontstaan en werd in september reeds door
Van Ostaijen opgenomen in zijn lezing Proeve van parallellen tussen moderne
beeldende kunst en moderne dichtkunst. Tijdens zijn tweede lezing in het begin van
1926, Gebruiksaanwijzing der lyriek, droeg hij als voorbeeld zijn Spleen pour rire
voor, dat hij aan het echtpaar Stuckenberg had opgedragen, waarmee hij in de
zomer van 1925 weer schriftelijk in contact was gekomen. En het ‘intermezzo’ in
zijn brief aan Emmeke van 22 mei 1925 doet vermoeden dat hij toen juist Guido
Gezelle voltooid had.
Een tweetal postuum gepubliceerde gedichten, Wals van kwart voor middernacht
en Rijke armoede van de trekharmonika zijn waarschijnlijk ook in deze tijd ontstaan.
Het eerste geeft in een speelse ontwikkeling van de simpele thema's der trillende
luit en de tijdsaanduiding ‘kwart vòòr middernacht’ een evocatie van de aarzelende,
onvervulde verwachting van iets teers en kwetsbaars, dat even in het liedje aan het
begin van de tweede strofe tot klinken komt. Het gedicht staat geschreven op de
achterzijde van een blaadje uit het manuscript van De trust der vaderlandsliefde,
welke groteske in juli 1925 als tweede Cahier van De Driehoek verschenen was.
Het kinderlijk-speelse element dat de Wals van kwart voor middernacht met de Zeer
kleine speeldoos verbindt, is ook aanwezig in een gedicht over een derde
muziekinstrument, Rijke armoede van de trekharmonika, waarvan het handschrift
veel gelijkenis met het voorgaande vertoont. Het volksliedkarakter van dit speelse
treurdicht over de ongelijkheid van het lot voor de overigens gelijke Rodica en
Dodica, wordt ondersteund door de regelmaat in de strofenbouw - in dit opzicht is
het een uitzondering in het latere werk -, al blijft het bij een suggestie, daar de
ongelijke lengte der regels de strofen niet tot werkelijke coupletten maakt. De
eenvoudige gegevens waarop de Rijke armoede van de trekharmonika gebaseerd
is, zijn de in elke strofe terugkerende namen van de Siamese tweeling en de
trekharmonika zelf, die hier door een ooievaar wordt bespeeld, zoals de os uit
Valavond mondharmonika speelde. De tweelingzusters Rodica en Dodica waren al
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voor de oorlog beroemde figuren door hun optreden in het circus Barnum, dat in
14
1913 ook voorstellingen op de wereldtentoonstelling te Gent heeft gegeven.
In 1925 heeft Van Ostaijen geen ander proza in tijdschriften gepubliceerd dan
zijn vertaling van vijf prozagedichten uit Kafka's eerste bundel Betrachtung van
1913, die de vroegste Kafkavertaling buiten Tsjecho-Slowakije is. Niet alleen uit
15
het feit dat Van Ostaijen zich verder nooit - behalve in Berlijn om den brode met vertalen heeft bezig gehouden, blijkt zijn bewondering voor Kafka ook uit de
laatste regel van zijn begeleidend nawoord: ‘Uit het hier vertaalde moge zijn
superieure geestelike houding blijken.’
Wèl verscheen in dit jaar zijn eerste prozapublikatie in boekvorm, De trust der
vaderlandsliefde. Van al zijn werk is deze, op De bende van de Stronk na
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Zie: H. Uyttersprot,
Kanttekeningen bij Van
Ostaijen en het Verzameld
werk, Spiegel der
Letteren, jg. 3, nr. 3-4,
Antwerpen, 1959, blz. 248,
noot 26. Waarschijnlijker ook door de begeleidende
bijzonderheden - is nog
dat de namen, al of niet
via het hiernaar
vernoemde circuspaar,
direct zijn ontleend aan de
Siamese tweeling Radica
en Doodica, die in 1902
door dokter Doyen
gescheiden zijn, aan
welke operatie destijds
veel publiciteit is gegeven.
Beide zusters waren
tuberculeus, Doodica zelfs
hopeloos, zodat ze enkele
dagen na de gelukte
scheiding overleed. Pas
enkele jaren later stierf
Radica eveneens aan
tuberculose. Zie: Jean
Roy, Vie, destin, mariage
et mort des monstres
doubles, Paris 1939, blz.
14.
15
Zie blz. 216.

615
uitgebreidste groteske het meest op maatschappelijke toestanden betrokken, waarbij
niet zozeer op speciale politieke gebeurtenissen wordt ingegaan als wel op het
algemeen verschijnsel in West-Europa van een toenemend nationalistisch en
reactionair verzet tegen de naoorlogse revolutionaire vernieuwingspogingen. Het
verhaal geeft een satirisch beeld van de denkbeelden en methoden der leidende
figuren in de conservatieve partijen en van hun doeltreffende bestrijding van pacifisme
en internationalisme door een supranationaal georganiseerde volksmisleiding. Op
de achtergrond van deze politieke satire speelt, en wordt gespeeld met, de
tegenstelling tussen de idealistische en de Nietzscheaans-vitalistische
wereldbeschouwing. Aan de ene kant staat de onnozele ‘idealistiese vaderlander’
Pameelke, die iedere distantie tot zijn ideeën mist en ze derhalve voor realiteiten
gaat houden. Bij hem komt niet zozeer de nadruk op het fiktieve van de realiteit als
wel op de realiteit van zijn fikties te liggen ‘zodanig dat Pameelke, een geslaagd
bewijsexemplaar voor Kant, niet anders zijn kon dan een zeer spekulatief politicus.’
Aan de andere kant staat de hoofdpersoon van het verhaal, de daadmens en
intelligente amoralist Dr. Erich-Carl Wybau, wiens theorie hierop neer komt: ‘Een
som energie postuleert zich te verbruiken. Voor de skeptiese geest zijn alle bewijzen
te zwak en voor het kinderlike gemoed zijn alle bewijzen baargeld. Ergo, de
inhaerente waarde van een idee: larie. Neem de eerste de beste idee, enkel daarop
bedacht ze tot het einde door te denken en steeds dit voorop gesteld dat zij enkel
is stof. Daar ligt de stof; en nu jij, laat zien wat je kan. De enige door de doctor
geadmitteerde kategorie: kunnen, ja of nee. De richting van het kunnen: belangloos.’
Dr. Wybau, die slechts anderen doch nooit zichzelf de dupe van zijn denkbeelden
laat worden, is ten opzichte van zijn omgeving een superieure figuur, waarmee Van
Ostaijen ditmaal geen idealist, maar een Übermensch à l'envers ten tonele voert.
Over de afkomst van deze ‘algemeen sekretaris der konservatieve partij’, die o.a.
de ‘wereldzending’ van het Teutoonse ras helpt realiseren zonder hier een moment
aan te geloven, wordt meegedeeld: ‘Metis, zoon van een teutoons vader; de moeder,
inboorlinge van de kanariese eilanden.’ Deze tegenstelling behoort tot de reeds
eerder in Van Ostaijens grotesken gesignaleerde toepassing der omkeringen,
evenals de leuzen waarmee Wybau zijn toehoorders overrompelt: ‘Chauvinisten
aller landen, verenigt u’ en ‘Non delenda est Carthago!’
In de opbouw van het verhaal overheerst weer de ontwikkeling van een bepaalde
gedachtengang, die grotendeels wordt weergegeven in de redevoeringen, welke
haast de helft van de gehele tekst beslaan. De groteske zet direct in met een speech
van Pameelke over de decadentie van Europa, gevolgd door een korte rede van
‘de prins Alp-Alp’, die het gestelde probleem concretiseert tot de vraag hoe de
conservatieve partij de macht kan heroveren. Als een these en een antithese leiden
deze twee betogen de verlossen-
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de synthese van Dr. Wybau's toespraak in, die een - ten opzichte van de gangbare
opvattingen averechtse - methode ontwikkelt om het probleem tot een oplossing te
brengen. Deze toespraak vormt de kern van De trust der vaderlandsliefde, waarna
als een illustratie van de ontworpen theorie de gebeurtenissen beschreven worden.
Aan het eind geeft een kort pleidooi voor de liquidatie van de trust aan Dr. Wybau
nog eens de gelegenheid ook op de duurzame werking van zijn methode te wijzen,
waarna de beschrijving van zijn huzarenstukje op het gebied der massasuggestie
het verhaal besluit. Opmerkelijk is het stijlverschil tussen de beschouwende en de
verhalende gedeelten, waardoor de groteske meer reliëf verkrijgt. In de toespraken
worden, met gepersifleerde retorische wendingen en cliché's, de denkbeelden
geleidelijk ontwikkeld, maar bij de beschrijving der gebeurtenissen versnelt het
tempo aanzienlijk en wordt gebruik gemaakt van korte zinnen, flarden van
straatgesprekken, kranteberichten, telegrammen en plotselinge overgangen.
Het betrokken zijn op de actuele situatie wordt versterkt door het gebruik van
enkele namen die op tijdgenoten zinspelen. Evenals dit in Het beroep van dichter
en Intermezzo het geval was, worden deze bestaande figuren niet zozeer als
personen dan wel als typen ten tonele gevoerd, zodat ze in dit opzicht niet van de
overige figuren uit de groteske verschillen. Want niet alle namen bevatten dergelijke
toespelingen of zijn op dit punt even doorzichtig. Dit geldt vooral voor de
hoofdpersonen, zoals Wybau, diens vrouw Ursula Laff, de prins Alp-Alp en Pameelke.
16
Over deze laatste naam vroeg Uyttersprot zich af of er verband zou bestaan met
16
Jef van Pameelen, de hoofdpersoon uit Der Vermessungsdirigent, een
Herman Uyttersprot,
Paul van Ostaijen en zijn
‘erkenntnistheoretisches Drama’ van Gottfried Benn, dat in 1916 te Brussel
proza, Antwerpen,
geschreven en in 1919 bij de uitgeverij van Die Aktion als boek verschenen is,
al voegt Uyttersprot hieraan toe: ‘Verdere analogie valt evenwel niet te bespeuren.’ Rotterdam, 1959, blz. 14.
De naam van Wybau's secretaresse, juffrouw Schiele, is meer een typering, maar
Léon Baudet van de ‘action fochane’ verwijst duidelijk naar Léon Daudet van de
Action française, evenals Maurice Marrès naar Maurice Barrès, waarbij ook de naam
van Charles Maurras, eveneens van de Action française, een rol kan hebben
gespeeld. Ook landen en plaatsen worden op dergelijke doorzichtige wijze, zoals
al eerder in Van Ostaijens grotesken, aangeduid: Teutonië (Duitsland), Fochanije
(het land van maarschalk Foch, Frankrijk), Sedang (Sedan), Montparno
(Montparnasse, Parijs), Saine (Seine) enz.
De ontstaansdatum van De trust der vaderlandsliefde is onbekend. Ook bevat
het verhaal geen duidelijke gegevens die een nauwkeurige datering mogelijk maken.
Wel zijn er een aantal vagere aanduidingen die tezamen de indruk vestigen, dat het
tussen 1923 en 1925, dus in ieder geval na de Berlijnse periode, geschreven moet
zijn. Zo hebben de verontwaardigde woorden van Pameelke, ‘in het oosten van
Europa hebben twee staten besloten hun ge-
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schil, betrekkelik territoriale vraagstukken nog wel, aan het Hof van Arbitrage te
onderwerpen’, betrekking op het grensgeschil tussen Albanië en Joegoslavië. Op
6 december 1922 stelde een grenscommissie, in het kader van de Volkenbond door
de Gezantenconferentie te Parijs aangesteld, de grens tussen beide landen vast,
waarna Joegoslavië vijf maanden later een revisie aanvroeg en er nog later een
onderlinge regeling tot stand kwam. In de tweede plaats wordt in De trust der
vaderlandsliefde enkele malen Italiaans gebruikt, zoals ‘avvocatuzzo’, ‘sono italiano’
en een geheel citaat van de ‘grote Lionardo’, welke taal Van Ostaijen in het voorjaar
van 1922 begon te leren. De beschreven café- en straatterreur van de nationalisten
in de Teutoonse hoofdstad doet denken aan de geheime nationalistische en extreem
rechtse organisaties in Duitsland, zoals Consul, die in juni 1922 Walter Rathenau
vermoordde. Ook de S.A. begon zich in deze tijd op straat te vertonen en de fascisten
waren al eerder met hun terreur begonnen, die in oktober 1922 culmineerde in de
17
‘mars op Rome’. Indien verder met ‘generaal Gourdot’, de redder van de ‘redoute
17
Ronveau’, gezinspeeld wordt op generaal Henri Gouraud, die aan het eind van
Het is niet zeker of de
de oorlog commandant van het vierde Franse leger was en vervolgens van 1919 woorden van Pameelke
tot 1923 hoge commissaris van Syrië, zou dit weer op 1923 of later wijzen, daar hier mede een toespeling
op zijn: ‘Waar gaan wij
Gouraud in dit jaar tot militair gouverneur van Parijs benoemd werd, wat hij tot
1937 gebleven is. Eveneens op 1923 of later wijzen de woorden van Pameelke heen? geen onzer zou
positief kunnen
‘dat er, afhankelik van het Hof van Arbitrage, een internationale liga is gesticht
antwoorden: Romam.’
ter bestrijding van de veneriese ziekten’, aangezien de Union internationale contre
le péril vénérien in 1923 tot stand is gekomen.
Ten slotte dient er nog op gewezen, dat dezelfde uitspraak van Pascal die Wybau
aan het eind van het verhaal ten beste geeft, door Van Ostaijen ook geciteerd werd
18
in zijn opstel Oskar Jespers , dat hij in de tweede helft van 1924 schreef en dat de
18
Canarische eilanden, waar Wybau's moeder vandaan kwam, speciaal in Van
VW IV, blz. 179.
Ostaijens aandacht waren gekomen, toen Emmeke daar in het begin van 1925
een zeereis naar toe had gemaakt.
Ondanks Van Ostaijens voornemen in januari 1925 om geen kritieken meer voor
Vlaamsche Arbeid te schrijven, was hij tot zijn vertrek naar Brussel als recensent
juist het meest produktief en besprak achttien boeken voor Vlaamsche Arbeid en
Het Overzicht. Bovendien schreef hij in deze periode ook nog een uitvoerige lezing.
In dezelfde maand dat de reeds besproken Notes sur Floris Jespers in Sélection
werden opgenomen, publiceerde het januarinummer van Vlaamsche Arbeid in de
kroniek Franse letterkunde zijn bespreking van de eerste Franstalige bundel van
P.G. van Hecke, Poèmes, die in 1924 bij de uitgeverij van Sélection verschenen
was. De meeste gedichten uit deze bundel keurt hij af, op grond van het feit dat Van
Hecke, de aanvankelijk veelbelovende
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Boomgaard-dichter, het zich evenals zijn generatiegenoten, te gemakkelijk had
gemaakt. Bij de toelichting op zijn mening formuleert Van Ostaijen verscheidene
opvattingen, die ook voor zijn eigen instelling en werk van belang zijn. Zo merkt hij
over het gebrek aan weerstand tegen de omgeving op: ‘Zolang een dichter niet is
spanning tegenover de atmosfeer, zolang hij niet is het levend, zich steeds meer
koncentrerende verzet, zolang hij niet al de anderen voor ezels houdt en alleen zijn
eigen mening, in een hardnekkige strijd tegenover zijn eigen menselike neigingen
tot eclectisme, ze disciplinerend, staande houdt, zolang een dichter deze spanning
niet verpersoonlikt, zolang is de ruimte waarin gedichten kunnen ademen, niet
geschapen.’
Bij zijn afwijzing van Van Hecke's vers-librisme, dat de ontwikkeling van het vers
op zijn beloop laat, alleen een ontwikkeling in de tijd kent en meer gevoel voor
19
20
cadans dan voor ritme verraadt, tracht hij aan de hand van Cocteau's Poésies
van 1920 het verschil tussen het moderne gedicht en het vers-libre aan te geven. 19Bij besprekingen van het
vrije vers maakt Van
De moderne dichtkunst wil het wetmatige benaderen, dat niet kan worden
Ostaijen meermalen
vastgelegd in prosodische wetten, maar evenmin bereikt kan worden in het
onderscheid tussen
ongedisciplineerde vrije vers. Zelf zegt hij, met een spottende verwijzing naar
zijn Kantiaans idealisme: ‘geen wetten der prosodie kunnen de wetmatigheid van cadans en ritme, waarmee
hij kennelijk doelt op een
het lyriese ritme uitdrukken. Nochtans is er een wetmatigheid. Het is ons niet
‘mechanische’, niet of
gegeven de wet van deze wetmatigheid anders dan bij empiriese benadering te
nauwelijks gevarieerde
geven [...] Wat wij wel kunnen - en dit is gave, ‘la part de Dieu’, een der
afwisseling in klemtoon,
imponderabilia der kunst - is de manifestatie van het wetmatige van deze van
intonatie en tempo
het onwetmatige onderscheiden; empirisme na het vooropstellen ener
tegenover een meer
niet-empiristiese hypothese. (‘Anfangsgründe der Metaphysik ad usum poetarum’, levendige, functionele en
‘organische’ afwisseling.
een onuitgegeven werk van Kant-Immanuel).’
Over het, ook in zijn eigen werk uit deze tijd voorkomend, gebruik van de spatie, 20Door Van Ostaijen
Poèmes genoemd.
schrijft hij: ‘Wanneer moderne dichters als Soupault, Aragon, Cocteau het
21
typografies verband onderbreken, hetzij door aan de regel te gaan , hetzij door wit
binnen een lijn, meer dan naar gewoonte, te plaatsen dan is dit onderbreken ver 21Aan de regel gaan =
verwijderd van het vers-librisme van Verhaeren met de onderbreking na het rijm. mettre à la ligne, een
De spanning tussen de twee gedeelten, gescheiden door het wit, is maatstaf van nieuwe regel beginnen.
het scheiden. Deze spanning is assonans of dissonans, als assonans is zij versterken
of verdoven van het voorafgaande.’ Ter illustratie citeert hij hierbij het begin van
Premières larmes, waarmee Cocteau's bundel Poésies opent, naast een fragment
uit Van Hecke's bundel.
Alleen de Enfantines in Van Hecke's bundel kon hij waarderen. Hierin treft hij
‘scherpe situering der voorstelling’, weinig ‘vondsten of quasi-vondsten’ (‘met de
vondst is het als met de sneeuwbal die je op zak steekt. Sic transit...’),
terughoudendheid bij het noteren van alle interpretaties die zich bij het denken over
een bepaald thema voordoen, ‘uitgedunde ge-
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voeligheid’ en het vermijden van de misvatting dat een toestand op zichzelf
‘voldoende lyries’ zou zijn en meer op zou leveren dan ‘bloot noteren’. Vele van
deze opvattingen keerden een jaar later in zijn lezing Gebruiksaanwijzing der lyriek
terug.
In de rubriek Bibliographie van hetzelfde Vlaamsche-Arbeidnummer werden nog
twee korte, ironische besprekingen van Gedichten door Alfried de Geest (1924) en
Vingt-deux poèmes belges, précédés de quelques considérations sur l'avenir de la
poésie door Ter-Lasne (Malgrétout) (1924) opgenomen, die dicht bij zijn grotesken
staan.
De slotaflevering van Het Overzicht, die in februari verscheen, bevat de reeds
genoemde bespreking van Het roerend bezit en Kwartier per dag door Duco Perkens
en voorts nog vier recensies over Kleine keuze onuitgegeven gedichten door
Lambrecht Lambrechts, De sirkel door Henri Bruning, De verlaten stad door Gerard
van Duyn en Novellen door Roel Houwink.
De ‘ouderwetse’ gedichten van Lambrechts geven hem weinig aanleiding tot
theoretische opmerkingen, maar bij Brunings De sirkel wijst hij op het verschil tussen
de oppervlakkige, schabloonachtige stilering en de stijl van binnen uit, waarbij hij
constateert dat ‘Verwey meer dan Couperus of Querido een stylist is te noemen’.
Erger nog dan de stilering, die een ‘verlangen naar stijl bewijst’, acht hij de ‘malle
vergelijkingen’ uit het technologisch lexicon, ‘die aan Bruning zoals aan alle katholieke
dichters eigen zijn’ en voortkomen uit het ‘hybridiese verlangen naar een modern
katholicisme met God de Vader aan het stuur van een auto’. De kracht van Bruning
ligt volgens hem in ‘het intieme, het kamermuziekmatige, ver van Claudel en dicht
bij Jacob’. Ook wijst hij nog op ‘het patheties aandikken van de blote notitie’, wat hij
in zijn Proeve van parallellen tussen moderne beeldende kunst en moderne
dichtkunst een hoofdkenmerk van het romantisch expressionisme zal noemen.
In zijn bespreking van Van Duyns De verlaten stad gaat hij nog verder in op wat
hij ‘katholieke techniek’ noemt, die toegepast wordt door Karel van den Oever, Wies
Moens, Marnix Gijsen, Albert Kuyle, Bruning en Van Duyn, maar ook door
niet-katholieken als A.J. Mussche, Frank van den Wijngaert en Willem van den Aker.
e

Als kenmerken hiervan somt hij op: ‘1 Metaforen en vergelijkingen die een abstraktie
[...] verbinden met fenomenen uit de meest alledaagse alledaagsheid, voornamelik
e

[...] uit het gebied der moderne techniek; 2 het interpreteren van het persoonlike
verleden naar een gewaand criterium van deemoed [...] (B.v. ‘ik zie mij
e

kozakkehoofdman’ enz. Wies Moens); 3 de uitdrukking in prozaïese telegramstijl
e

ofwel het blote aantekenen; 4 [hierbij:] misbruik van de onpersoonlike modi van de
e

werkwoorden, o.a. van het tegenwoordig deelwoord; 5 de mening dat een toestand
- niet het ver-woorden daarvan - op zich-zelf belangwekkend zij.’ Met deze
opsomming geeft Van Ostaijen op concrete
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wijze de verschillen aan tussen het eigen werk en dat van de meerderheid der
eigentijdse Nederlandse expressionisten.
Naast zijn bespreking van Cocteau's Le grand écart uit maart 1924 geven de
recensies over Du Perrons Het roerend bezit en Houwinks Novellen in Het Overzicht
de meeste informatie over Van Ostaijens opvattingen over prozakunst. Hij vindt de
novellenbundel van Houwink ‘een goed boek omdat tussen de oorzaak-inhoud en
het gevolg-vorm de sporen van zulk verband gans zijn uitgewist; omdat de formele
wereld van deze novellen, d.i. de zinbouw en de samenhang en opeenvolging der
zinnen, niet de inhoud openbaart, maar de inhoud zelve is; een goed boek omdat
de rijke drang van de innerlike inhoud zich gaaf en volledig oplost in het enige de
lezer onmiddellik gegevene: het formele.’ De opbouw van dit proza noemt hij
‘gecontrapunteerd’, omdat enerzijds van een middelpuntvliedende kracht sprake is:
de visie, de drang om de eigenschappen van een ‘centraal-objekt’ uit te spreken,
bepaalt de formele opeenvolging en afwisseling. Anderzijds werkt de gedetailleerde
opeenvolging der zinnen middelpuntzoekend: ‘Met de door het centraal-objekt - de
te situeren psychiese handeling van de held - beïnvloede elementen van het
omringende omsingelt Houwink het centraal-objekt: hij geeft van dit objekt, dat hier
voor zoveel als niet ervaarbaar Ding an sich mag gelden, de eigenschappen weer
die bij de tangenten ons wel toegankelik zijn. Hij zegt steeds juist: Wij zien onze
voorstelling van de tafel [...]’
22
Dit laatste sluit weer aan bij wat Van Ostaijen in Modernistiese dichters over de
22
poëzie opmerkte: ‘Er hoort dit bij wat ik zou willen noemen: een lyries-intuïtieve
VW IV, blz. 119.
omzetting van het kennis-theoretiese weten: dat ik naast de ervaring van het
fenomeen boom ook mijn voorstelling van deze boom als fenomeen ervare.’ Dezelfde
methode signaleert Van Ostaijen ook in de roman Severins Gang in die Finsternis
(1914) van de nog niet eerder door hem genoemde Praagse schrijver Paul Leppin.
Verder waardeert Van Ostaijen dit werk van Houwink ‘omdat het woordkunst is’,
waarvan hij enkele voorbeelden geeft. Nadat hij ten slotte Houwinks kennis van ‘de
germaanse kern en de germaanse mogelikheden van het nederlandse woord’ heeft
geprezen, eindigt hij met: ‘N'en déplaise de hollandse romanisant met de duitse
naam, de heer Slauerhoff.’
Eveneens in februari publiceerde Vlaamsche Arbeid in de rubriek Bibliographie
vier korte recensies van Van Ostaijen over een bloemlezing uit het werk van de
‘aardige out-sider’ met ‘een sentimentele ironie en een ironiese sentimentaliteit’,
G.J. Dodd, over Gedichten door J. Decroos en - in verkorte vorm nogmaals - over
Het roerend bezit en Kwartier per dag door Duco Perkens.
Het maartnummer van Vlaamsche Arbeid opent met het artikel Vlaamse dichtkunst,
waarin Van Ostaijen de Grafrijmpjes door pater R.V. Mortier en

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

621

Apostel, verzen aan en over Dr. August Borms, door Geert Pijnenburg bespreekt.
In dit opstel komen zowel de lyriek als, voor de laatste maal, de Vlaamse Beweging
ter sprake. Wat de lyriek betreft acht hij de ‘gelegenheidsdichter’ Mortier ‘een
rasdichter met een ongerepte ontvankelikheid voor de klank en de metafisiek van
de klank van het woord; logos dus.’ Hij vergelijkt Mortier met het ‘woord-tempeest’
Gezelle, die Van Ostaijen in zijn gedicht Guido Gezelle uit deze tijd ‘tempeest over
alle diepten’ noemt. Maar in plaats van een Vlaamse strekking, constateert hij eerder
een ‘staatse’ houding in dit ‘vlaamse grafschriftenboekje’, waarin o.a. ook een
grafschrift voor de Waalse generaal G.M. Leman, de verdediger van Luik en voor
23
opperbevelhebber F. Wielemans voorkomt. De loyaliteit tegenover de Belgische
23
staat die hieruit spreekt, acht Van Ostaijen, zeker ná 1918, een ‘voorbije
Leman, die door de
Duitsers krijgsgevangen
mogelikheid; wie er tans nog mee rondloopt is Arlequin op Aswoensdag’. Ten
slotte gaat hij nog even in op de positie der IJzersoldaten, die een openlijke strijd werd gemaakt, overleed
met de overweldiger en een latente strijd met de hen verdrukkende eigen staat na de oorlog op 17
oktober 1920 in
moesten voeren.
Van Ostaijens bezwaar tegen de politieke lyriek van Pijnenburg, evenals tegen Zwitserland.
Wielemans was op 5
die van Rubiner, Becher en Toller, is dat zij ‘met haar geavoueerd subjectivistiese
januari 1917 in Houtem
ontroering’ er niet in slaagt ‘het politieke in de zone van het
overleden.
onderbewust-dichterlike een toon te verlenen naar de gamma van dit
onderbewuste’. Als lyriek blijft het voor hem maakwerk, daar enerzijds het politieke
thema niet tot het onderbewuste is doorgedrongen, anderzijds volstaan wordt met
‘het blote annoteren’. Maar ook politiek is het zwak: ‘Een politieke lyriek moet zich
onderscheiden door klip-en-klaar uitgesproken formules en lyries elan. Niet een
24
socioloog, wel een lyricus vindt een slagwoord als de drie achten’. Juist in deze
24
helderheid ligt voor Van Ostaijen ‘de buitengewone verdienste van René de
Nl. ‘acht uur werken,
Clercq’, die zinnen schreef welke behoren tot hetzelfde ‘lyriese positivisme, zonder acht uur vrij en acht uur
flou, zonder impressionisme, zonder hartsaandoening, reëel en niet uitspattend, slapen’.
dat wij, expressionisten, steeds hebben gepostuleerd en nagestreefd.’
De rubriek Bibliographie aan het eind van dit maartnummer van Vlaamsche Arbeid
wordt afgesloten door enkele ironische regels van Van Ostaijen over de
quasi-moderniteit van de bundel Pêle-mêle door Willy Koninckx, die eerst tot de
groep van Lumière, later tot die van Ça Ira behoorde.
Het mei-juninummer van hetzelfde tijdschrift bevat weer een kroniek Vlaamse
dichtkunst van Van Ostaijen, waarin ditmaal de bundels Het roode raam (1925) door
A.W. Grauls en Liederen van leed (1923) door Gerard Walschap behandeld werden.
Zowel de vertaler als de bloemlezer en de dichter Grauls kenmerkt zich volgens
Van Ostaijen door een provincialistische gemakzucht. In 1919 had Grauls in zijn
bundel Oostersche lyriek, zonder enige bronnencontrole, een vertaling gegeven
‘naar een poëtiese bewerking van, laat ons het beste hopen,
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een vertaling uit het oorspronkelike’. Van Ostaijen doelt kennelijk op zichzelf als hij
schrijft: ‘Iemand die drie jaar zich met chinese literatuur bezig hield, zal niet zo
gemakkelik er toe besluiten chinese lyriek te vertalen als de heer Grauls dit deed,
na zijn kennismaking met de om te huilen slechte vertalingen van Klabund en de
geheel geëuropaïseerde van Bethge.’ In 1923 publiceerde Grauls zijn reeds
25
genoemde bloemlezing Het jonge Vlaanderen. Hij had hierin de dichters niet naar
de verschillende stromingen, maar eenvoudig volgens het alfabet gerangschikt. 25Zie blz. 479, noot 5.
Ook had hij zelf geen keuze uit het werk gemaakt, noch door het aantal gedichten
het verschil in kwaliteit aangegeven, maar van iedere dichter drie door hen zelf
gekozen gedichten opgenomen. Het Voorwoord had hij door Jozef Muls laten
schrijven en zijn enige eigen bijdrage bestond in een Aan den lezer van dertien
regels, die Van Ostaijen aan een ironische en vernietigende analyse onderwerpt.
Het dichtwerk van Grauls ten slotte is voor Van Ostaijen een hybridisch geheel, dat
nog het meest bij de lyriek van Tollens tot Van Droogenbroeck aansluit, maar daarbij
uiterlijke kenmerken van het expressionisme vertoont. Het expressionisme in deze
poëzie ‘van af de Genestet tot Bonset’ is echter ook nog zeer heterogeen, zoals
met voorbeelden wordt aangetoond, daar nu eens de techniek van ‘het
woord-expressionisme van de germaanse dichters’, dan weer van ‘het
beeld-expressionisme der oudere groep’ en vervolgens van ‘het visioenaire
expressionisme à la Caligari’ wordt toegepast. Tot besluit constateert Van Ostaijen
dat er slechts één gedicht in deze bundel staat, Sterrenlied, waarin van ‘organiese
groepering van woorden tot zinnen en van zinnen de te vormen kern van het gedicht
toewaarts’ sprake is.
Meer dan de helft van het gedeelte over Walschaps eerste bundel wijdt hij aan
de inleiding door Jan Hammenecker, die de nadruk op de oprechtheid van het hierin
uitgesproken leed legt. Van Ostaijen echter is van oordeel dat een dichter, die ‘ons
zijn eerlikheid brengt in de plaats van lyriek’, als dichter niet oprecht handelt. En
tegenover de suggestie dat deze gedichten niet als vormpoëzie, maar als
inhoudspoëzie moeten worden beschouwd, stelt hij: ‘er bestaat geen inhoudspoëzie,
tenzij bij ter Haar, Bellamy en nog zo wat. De zielsituatie van de dichter lost zich in
zijn ritme op. [...] Inhoudspoëten vervangen gaarne het enkelvoudige ritme dat
tevens vorm en inhoud is door de inhoud en het huppelkadansje.’ Overigens toont
hij meer waardering voor de gedichten dan voor de inleiding, al constateert hij eerder
26
invloed van de ‘op-en-af-Salomons’ dan van Boutens, zoals de inleider doet en
26
vindt hij de ‘lyriese grisaille’ - waaronder hij de aandacht voor het subtiele van
Hiermee doelend op de
de tonaliteit in plaats van die voor de ‘volle lokaalkleur’ verstaat - een gevaarlijke mechanische cadans in
Annie Salomons
voorliefde van Walschap en andere jongeren.
Ook in dit nummer bevat de rubriek Bibliographie weer een bijdrage van Van gedichten. Zie noot 19.
Ostaijen, en wel een recensie van Dood en duivel, Een nederduitsche dooden-

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

623

dans, door Karl Wagenfeld in de vertaling van J. Decroos. Hij prijst het steeds
aanwezige ‘verband tussen de kunstenaar en de nederduitse aarde’ als een visionair
elan, waarop echter ook bij de uitwerking geheel wordt gesteund. De vertaling van
Dr. Decroos prijst hij eveneens, al bekruipt hem het gevoel soms meer met een
‘zeer scherpzinnige leraar’ dan met een dichter te maken te hebben.
De laatste kritiek die hij voor zijn vertrek naar Brussel publiceerde, was zijn
geestdriftige bespreking van de bundel Piano door Gaston Burssens in het
juli-augustusnummer van Vlaamsche Arbeid. Deze geestdrift blijkt al direct uit zijn
verklaring aan het begin, dat hij van alle Nederlandse poëzie die hij als recensent
op grond van objectieve maatstaven waarderend besprak, alleen voor het werk van
Verbruggen, Marsman en ditmaal Burssens persoonlijk enthousiasme gevoeld heeft.
Door hier aan toe te voegen dat hij Piano met evenveel vreugde gelezen heeft als
het werk van André Salmon, Louis Aragon en Tristan Derème, komt hij tot zijn eerste
vaststelling, nl. dat deze bundel ‘resulteert uit een algemeen-europese zielsituatie’.
Al geeft hij later toe dat een dergelijke situatie, evenals een Europese ziel, slechts
als beeld en niet in werkelijkheid bestaat, hij doelt hiermee op het feit dat deze
bundel geen speciale lokale instelling vergt en voor iedere Europeaan even
toegankelijk is als het werk van de door hem als voorbeeld gegeven Scandinavische
auteurs August Strindberg en Herman Bang, de uit Praag afkomstige Rainer Maria
Rilke en Franz Kafka, de Italiaanse Giovanni Papini en de Fransman Paul Jean
Toulet. Piano heeft dan ook niets van het provincialisme dat Van Ostaijen bij de
meeste Nederlandse schrijvers signaleert, welk provincialisme er omgekeerd toe
kan leiden dat men geen oog heeft voor het peil van buitenlandse auteurs. Als
voorbeeld hiervan noemt hij de overschatting onder Vlaamse jongeren van de, tot
27
een mode-expressionisme bekeerde, Oostenrijkse toneelschrijver Anton Wildgans
27
, die in zijn vaderland, evenals de naturalistische en later symbolistische
Wiens stuk Kaïn door
toneelschrijver Karl Schönherr, ‘voor de meest versleten ‘Leierkasten’ doorgaat’. Wies Moens was vertaald
Evenmin is Piano voor Van Ostaijen een boek ‘dat wij lezen om toch maar op de en in Sint-Martens-Latem
in de open lucht
hoogte van ons eigen literaire produktie te blijven’, zoals b.v. De salon-Salomé
opgevoerd. In het
28
van Karel Wasch.
maartnummer 1925 van
Na deze algemene situering van Burssens' bundel gaat hij in een
Vlaamsche Arbeid had
gecomprimeerd en ten dele vrij ondoorzichtig betoog op de bijzondere
Willem Putman hier een
eigenschappen van deze poëzie in. De voornaamste hiervan geeft hij in zijn
enthousiaste bespreking
Gebruiksaanwijzing der lyriek korte tijd later als eigenschappen van het gedicht aan gewijd.
en het dichten aan. Wat hij daar ‘de wil naar uitdrukking en de hopeloosheid van 28Verschenen in 1919.
29
Ook later - zie blz. 1051 het uitdrukken’ noemt, treft hij ook bij Burssens aan, voor wie de antithese
nogmaals door Van
tussen de innerlijke of lyrische drang van het imperatieve en de ‘hopeloosheid
Ostaijen als voorbeeld van
van het willen’ er evenmin als bij hemzelf toe leidt dat de een de ander opheft.
provincialistische lectuur
‘Wel wordt door deze kennis van het uitkomstloze het gevoelsmilieu
vermeld.
29
VW IV, blz. 316.
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van dit imperatieve beïnvloed en gewijzigd, doch niet het imperatieve zelf’, wat tot
gevolg heeft dat het theatrale gebaar bij Burssens ontbreekt, hetgeen ‘een
zeldzaamheid in de nederlandse literatuur’ is. In deze houding, die Van Ostaijens
30
eigen houding is, werkt nog steeds het reeds in 1918 geformuleerde sceptisch
idealisme door. De handhaving van de ‘inhoud van het ideaal’, de motivering van 30In Het eeuwige
onvoldane uit
de lyrische drang als een ‘spijts alles’, acht Van Ostaijen een realistischer
Kanttekeningen bij diverse
standpunt dan dat van Dada, dat ‘ons betrekkelik de verhouding van het
bewustzijn om het uitkomstloze en de lyriese drang, die daarvan een negatie is, onderwerpen in De
Goedendag van mei-juni
nooit een verklaring [heeft] gegeven.’
Als Van Ostaijen de ‘konstatering van het uitkomstloze’ nader toelicht met een 1918.
regel van Paul Scheerbart, citeert hij kennelijk uit het hoofd, aangezien de regel
31
letterlijk luidt : ‘Ja - ja - es ist kein erhebendes Gefühl, in dieser leeren Käseglocke
31
wie eine Made dazusitzen und nicht weiter zu können - eingeklemmt von den
Voorkomend in het
inhaltlosen Bildern unsrer Sinne.’ En niet, zoals Van Ostaijen schrijft: ‘Findest du verhaal Die
Nussbaumtorte uit: Paul
es so angenehm wie Maden unter einer Käseglocke herum zu spazieren?’
Scheerbart, Immer mutig!,
Ook de ‘metafyziese bekommernis’, waarover Van Ostaijen in de
Gebruiksaanwijzing der lyriek zegt, dat deze de dichter niet toelaat ‘de woorden ein phantastischer
Nilpferderoman mit
enkel als beelden van de fenomenen te gebruiken’, maar die gericht moet zijn
dreiundachtzig
op ‘de sensibilisering van het woord door de keus van de plaats in het gedicht,
merkwürdigen
door zijn akties en reakties, [...] door zijn keusverwantschappen’, signaleert hij
Geschichten, Erster Teil,
bij Burssens. Hij wijst erop in het moeizaamste gedeelte van zijn betoog, dat b.v. Minden in Westfalen,
het zelfstandige naamwoord ‘boot’ eenvoudig een lettergreep is of een object
1902, blz. 151-152.
betekent, naast ‘vele andere zusters’, zoals de ‘ethymologiese, de overdrachtelike,
de bastaard-betekenis’, die echter alle op zichzelf ‘lyries niets te betekenen’ hebben
en zeer relatief blijven. Maar ‘alleen het affekt geeft deze betekenis absolute waarde
door isolering of door groepering’. Zegt immers een ‘innerlike stem’ in de bergen
het woord ‘boot’, dan heeft dit woord een uitzonderlijke kracht en drijft ons terug
naar de haven, waarbij de door het woord opgeroepen geur van leer zelfs sterker
blijkt dan de door de zintuigen waarneembare geur. Het besef dat ‘elk objekt wordt
32
herschapen door woorden , beladen met het subjektieve affekt dat het woord in
ons begeleidt’ is het ‘nominalistiese standpunt’, dat, met ‘de formele uitdrukking 32Vergelijk ook het gedicht
Winter, VW II, blz. 204, en
daarvan, [...] in de poëzie van Burssens aanwezig’ is. Voorts constateert Van
Ostaijen een grote verwantschap tussen Burssens' Piano en de bundels Prikaz de uitlating daarover in
(1921) en l'Age de l'humanité (1922) van André Salmon. In de eerste plaats door Heinrich Campendonk,
de beheerste, gedistancieerde uitdrukking van de onrust, waarbij hij de voorkeur VW IV, blz. 137.
geeft aan Piano, omdat ‘de tegenstelling van het uitkomstloze en de drang dieper
in het onderbewustzijn schijnt te liggen’ bij Burssens. In de tweede plaats zijn noch
Burssens, noch Salmon ‘veelzijdig experimenterende’ dichters, doch sluiten zich bij
reeds ondernomen experimenten aan, waarbij Van Ostaijen wel Apollinaire bij
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Salmon vermeldt, doch zichzelf niet bij Burssens. Door de spontaniteit waarmee
Burssens onmiddellijk een resultaat van een lyrische probleemstelling, die hij zelf
niet ten einde heeft gedacht, verwerpt of accepteert zonder daarbij voorbeelden van
de uitwerking nodig te hebben, onderscheidt hij zich volgens Van Ostaijen van een
epigoon. Voor hem volstaat de geest van een experiment, terwijl de epigoon ook
het ‘formele schema, vaak zelfs de soort van de requisieten’ nodig heeft.
De uitdrukking van de universele onrust leidt bij Burssens tot een techniek waarbij
het formele de ontwikkeling van het gedicht beïnvloedt, een techniek waarover Van
Ostaijen opmerkt dat hij deze vroeger ‘dynamisme’ noemde. De lyrische emotie is
het feitelijke thema van het gedicht geworden en het narratieve, historische of
psychologische, is gereduceerd tot een bijkomstigheid, zodat een organische
ontwikkeling ‘van woord tot woord, van zin tot zin’ een causale heeft vervangen.
Juist de plaatsen waar de dichter meent de causaliteit niet genoeg verklaard te
hebben, zodat hij een lyrisch afwijkende, nauwkeuriger bepaling invoegt, acht Van
Ostaijen, mèt de regels waarin meer van een journalistieke zinspeling dan van een
lyrisch spel sprake is, de enige zwakke plekken in dit werk.
In de lezing die Van Ostaijen op 3 september 1925 tijdens de Nederlandsche
Studieweek voor Kunstgeschiedenis te Breda gehouden heeft, onder de titel Proeve
van parallellen tussen moderne beeldende kunst en moderne letterkunde, maakte
hij een tussentijdse balans op der jongste kunstontwikkelingen, door de voornaamste
kenmerken van de simultane verschijningen in beide takken van kunst te registreren
en in twee hoofdposten samen te vatten. Tegelijkertijd was deze lezing, die, zoals
reeds werd opgemerkt, een gedetailleerde uitwerking gaf van de paragraaf Over
ekspressionistiese techniek uit zijn opstel Modernistiese dichters van 1923, ook een
duidelijke, zij het impliciete, standpuntbepaling.
Nadat Van Ostaijen eerst uiteen heeft gezet met de term expressionisme ‘alles
wat im grossen Ganzen expressionisme genoemd wordt en niet het specifieke
expressionisme der Berlijnse Skala’ te bedoelen, verklaart hij uitdrukkelijk zijn
onderwerp te willen benaderen vanuit ‘een persoonlike houding middenin’. In dit
opzicht huldigt hij hetzelfde standpunt dat hij in december 1920 bij het schrijven van
Eind goed alles goed innam: ‘een benaderend objektief oordeel heeft slechts waarde
wanneer het is van iemand die zijn standpunt heeft dans la mêlée’. De hieraan
33
verbonden gevaren is hij zich terdege bewust - hij geeft er zelfs een voorbeeld van
- maar anderzijds dreigt een distantie terwille van de objectiviteit het contact met 33Nl. de overschatting van
het naturalisme in de
de ‘wordende kunstuitdrukking’ te doen verliezen. De samenvattende studies,
eerste romans van J.K.
die voor hun beschrijving het nog in gang zijnde wordingsproces onderbreken,
hebben het nadeel dat dit willekeurige onderbreken berust op ‘een spekulatieve Huysmans Les soeurs
Vatard (1879), door zijn
amalgamering van voorkeur en wetenschap’ en ‘het ongelukkigste daarbij

naturalistische tijdgenoten.
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is dat experimenten niet als zodanig worden gefixeerd’. Als voorbeelden hiervan
noemt hij Der Kubismus, Ein künstlerisches Formproblem unserer Zeit (Leipzig,
1920) door Paul Erich Küppers, Von Monet zu Picasso, Grundzüge einer Ästhetik
34
und Entwicklung der modernen Malerei (München, 1913) door Max Raphael en
34
Cézanne und Hodler, Einführung in die Probleme der Malerei der Gegenwart
Reeds door Van
(München, 1913) door Fritz Burger. Een voordeel van het standpunt ‘middenin’ Ostaijen genoemd in
Ekspressionisme in
acht hij ten slotte nog, wat hij aan het eind van zijn opstel Oskar Jespers ook
Vlaanderen, VW IV, blz.
reeds als een taak van de contemporaine kunstkritiek beschouwde, nl. ‘de
35.
momenten die het dichtst bij de intentie liggen in al hun voorlopigheid vast te
houden’.
In het laatste gedeelte van zijn inleidende woorden wijst hij erop hoezeer alles
nog in wording is. Hiermee schept hij tevens ruimte en mogelijkheden voor zichzelf
in de verdere ontwikkeling, daar ook hij behoort tot degenen, over wie hij tevoren
gezegd had, dat zij ‘er aktief middenin staan’ en deze ontwikkeling ‘menen verder
te kunnen beïnvloeden’. Van binnen uit gezien is er volgens hem van bewegingen,
zelfs ongestabiliseerde, nog geen sprake, maar, zegt hij met nadruk, ‘nog steeds
zijn er slechts simultane verschijningen.’ Over het kubisme als ‘basis van de nieuwe
35
stijl’ spreekt hij in deze lezing niet meer. De eenheid van intentie acht hij het grootst
35
bij de beeldhouwers Brancusi, Archipenko, Jespers en Zadkine, maar aan
Zie VW IV, blz. 68.
36
gemeenschappelijke stijlkenmerken is het expressionisme nog niet toe en
‘voorlopig is stijl slechts als persoonlike discipline gegeven.’ Wèl bestaat er een 36Hierbij citeert hij het
begin van Theodor
‘expressionistiese stilistiek’ in Duitsland, met uitlopers in de lage landen, zoals
Däubler, Der neue
bij Fokko Mees of Frans Masereel, maar deze treft men juist het minst aan bij
figuren die door Van Ostaijen het meest gewaardeerd worden, zoals Campendonk, Standpunkt,
Dresden-Hellerau, 1916,
Feininger en Klee.
blz. 8: ‘Stil ist Schicksal:
Dat de eenheid der moderne kunst gelegen zou zijn in het feit dat zij
wir können unsern Stil
gemeenschapskunst is, wijst hij eveneens af. Alleen bij de opzet van het Bauhaus
nicht selber wählen.’
door de architect Gropius had deze term een concrete inhoud, al voegt hij er,
steunend op zijn en Muche's kennismaking met de praktijk, aan toe: ‘afgezien
daarvan hoe het er aan het Bauhaus toeging’. Maar, vervolgt hij, ‘willekeurig werd
het eerst toen schilders hun konstruktieve schilderijen voorstelden als eo ipso
gemeenschapskunst.’ Hiermee stelt hij zich tegenover de ‘buiten hun gebied
deborderende’ schilders op, die de nadruk op het sociale resultaat leggen in plaats
van ‘op het enig-estheties werkelike, op hetgeen van de abstracte esthetiek uit
gemeenschapskunst kan zijn, het streven naar psychiese en formele
ontindividualisering.’ Ook wat zijn opmerkingen over de onjuiste identificering van
gemeenschap met democratische samenleving en van gemeenschapskunst met
begrijpbaarheid betreft, sluiten deze laatste regels van zijn inleiding nauw bij de
paragraaf Gemeenschapskunst uit Modernistiese dichters aan.
In het hierop volgend betoog komt hij er aan de hand van de ‘simultane
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verschijningen’ toe het expressionisme in twee groepen te verdelen, het romantische
en het organische expressionisme, binnen welke groepen wel degelijk duidelijke
parallellen tussen de beeldende kunst en de dichtkunst zijn aan te wijzen, indien
men tenminste uitgaat van de essentiële eigenschappen en rekening houdt met de
verschillen in materiaal en techniek bij beide kunstvormen.
Eerst wijst Van Ostaijen erop dat het expressionisme de autonomie van het
kunstwerk vooropstelt en ‘elke causaliteit die niet door het gedicht of het schilderij
zelve is ingegeven’ uitschakelen wil. Hij adstrueert deze stelling voor de schilderkunst
37
met een drietal uitspraken van Theodor Däubler in Der neue Standpunkt , waaruit
hij ook reeds in zijn inleidend gedeelte geciteerd had. Voor de dichtkunst beroept 37Theodor Däubler, Der
neue Standpunkt (zie noot
hij zich op de Franse surrealisten, waaruit blijkt dat Van Ostaijen ook deze
35), resp. blz. 183, blz.
nieuwste stroming tot het ‘samengevatte expressionisme’ rekent.
De associatieve ontwikkeling, die grotendeels de compositie van het kunstwerk 180 en nogmaals blz. 180.
bepaalt, voltrekt zich in de schilderkunst ruimtelijk simultaan van vorm tot vorm en
in de lyriek temporeel opeenvolgend van woord tot woord, waarbij deze vormen en
woorden zowel determinerend als gedetermineerd zijn. Van beide geeft hij een
38
voorbeeld door een niet met name genoemde houtsnede van Campendonk te tonen
38
en het gedicht Locutions uit de bundel Poésies (1920) door Jean Cocteau voor
Hoe hij zijn voorbeelden
toonde is niet bekend.
te lezen.
Nadat hij vervolgens heeft geconstateerd: ‘Dit uitschakelen van elk esoteries
apriorisme ten gunste van een esoteriese opbouw treft men niet overal daar waar
men gewoon is de moderne kunst expressionisties te heten’, komt hij tot zijn
onderscheiding tussen ‘het romantiese expressionisme, naar de vibrante toon die
daarin overheerst, en het organiese expressionisme - binnen twintig jaar zal men
misschien het klassieke expressionisme kunnen zeggen - naar de in zich
bepalende-bepaalde funktie van de elementen in een kunstwerk van deze richting.’
De rest van zijn lezing wijdt hij aan de verschillen tussen beide richtingen, die zowel
in de beeldende kunst als de lyriek aantoonbaar zijn.
De essentie van het verschil wordt voor hem getypeerd door het onderscheid
tussen gevoel en sensibiliteit, dat Henry van de Velde in de Vorrede van Vom neuen
39
Stil had gemaakt. Dit begrippenpaar blijft Van Ostaijen ook later hanteren in plaats
39
van de, in zijn opstel Oskar Jespers gebruikte, termen ‘gevoeligheid en
Henry van de Velde,
Vom neuen Stil, Leipzig,
kunstemotie’. Het romantisch expressionisme is voor hem ‘patheties’ en heeft
1907, blz. 3.
‘een uit het gevoel gekristalliseerde esthetiek’. Het organische daarentegen
‘berust, in de uiteenzetting van de kunstenaar en de omwereld, op sensibiliteit.’
Bij de romantisch-expressionistische schilders wordt de door het gevoel bepaalde
inhoud niet in het formele opgelost, hetgeen tot een pathetische deformatie der
objecten leidt, die soms door geometrische vormen worden
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omgeven, waardoor er een dualiteit tussen het hoofdmoment en het ornamentele
ontstaat. Het schilderij overweldigt de toeschouwer, de objecten worden centrifugaal
uitgestoten. Als voorbeelden hiervan noemt Van Ostaijen, behalve de
schrijver-schilder Ludwig Meidner, die zijn prozabundel Im Nacken das Sternemeer
(1918) zelf met twaalf tekeningen illustreerde, ook de film Das Kabinett des Dr.
Caligari (1919) en toonde hij zijn toehoorders de houtsnede De zuigeling door Max
Pechstein. Daartegenover maakt hij aan de hand van Campendonks schilderij Zwei
Männer duidelijk, dat er bij het organisch expressionisme van geen dualiteit sprake
is, daar alle momenten op het doek gelijkwaardig zijn, dat het schilderij niet
overweldigt, maar haast ongemerkt de aandacht opzuigt en de objecten ‘centripetaal,
naar de eis van een louter schilderkunstige vlakvulling gebonden en bepaald’ zijn.
Ook de romantisch-expressionistische lyriek wil overweldigen, zoals reeds blijkt uit
de titels die Van Ostaijen opsomt: Wir sind (1913) en Der Weltfreund (1911) door
Franz Werfel, Der Mensch schreit (1916) door Albert Ehrenstein, Verbrüderung
(1921) door Paul Zech, Das himmlische Licht (1916) door Ludwig Rubiner, Prière
(1924) en Vous êtes des hommes (1915) door Pierre Jean Jouve, De boodschap
(1920) door Wies Moens, Wijding.-Muziek der sferen (1924) door Willem van den
Aker en zijn eigen bundel Het sienjaal. In deze lyriek is geen tijd voor sensibilisering,
‘het gevoelig maken van een detail, van een woord door oppositie, door groepering
of isolering’, want alleen ‘de pathetiese vaart bij het uitzeggen van het gevoel telt’.
Zo wordt ook hier slechts als ‘ornamenteel vulsel’ oppervlakkig gesensibiliseerd.
Als voorbeeld van deze ‘atrofie van de sensibiliteit en van deze hypertrofie van het
gevoel’ las Van Ostaijen vijf regels uit A.J. Mussche's gedicht De twee vaderlanden
van mijn hart voor, waarvan hij er één ook reeds in Modernistiese dichters ter sprake
had gebracht. Bij zijn bespreking van deze regels wijst hij erop dat in de tweede een
poging tot sensibilisering is ondernomen, die echter te zwak is - en hier keert een
reeds in het Voorwoord bij Zes linos van Floris Jespers uit november 1919 gebruikte
formulering terug - ‘dan dat daarmee de platoniese herinnering aan de idee zou
kunnen gewekt worden.’ In tegenstelling tot deze, eveneens centrifugale, lyriek,
waarvan de structuur geheel door de pathetiek wordt bepaald en waarin niets
‘esoteries-lyries’ aanwezig is, zodat men zonder bezwaar de regels kan omzetten,
draagt het organisch-expressionistische gedicht ‘eenmaal de praemissen gesteld,
zijn oorzakelikheid in zich’ en is er ‘geen stuk verplaatsbaar’.
Vervolgens gaat hij in op het, ten opzichte van vele nieuwe vormen van poëzie
40
geuite , verwijt dat de organisch-expressionistische gedichten onbegrijpbaar zouden
40
zijn. Hij constateert dat dit verwijt niet de techniek van deze poëzie kan treffen,
Zie b.v. de polemieken
die ‘in niets onklaar’ is, maar in het psychische vlak ligt. In de eerste plaats, merkt over de poëzie der
Nederlandse ‘vijftigers’ uit
hij op, is de jongste poëzie een ‘subjektieve ervaringswijze van objektieve
de eerste tijd van hun
wetmatigheid’, die uitgaat van de subpublikaties.
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jectieve resonantie die elk woord opwekt en het uitzeggen van deze resonantie tot
thema heeft gekozen. En ‘bij alle dichters die het subjektiefste doorleven in hun
gedichten willen uitzeggen [kan] begrijpbaarheid slechts een optimum zijn.’ In dit
opzicht komt de organisch-expressionistische lyriek met het werk van de mystici
overeen, waarvan hij Hadewych, Mechtild von Magdeburg en Angelus Silesius met
name noemt. Een andere overeenkomst met deze mystici is dat er ‘naast een
improviseren uit het onderbewuste [...] gestreefd wordt naar de scherpste objektiviteit
der uitdrukking’, hetgeen hij even later ‘de kortst mogelike afstand tussen visie en
uitdrukking’ noemt.
Een tweede oorzaak van de onbegrijpbaarheid kan gelegen zijn in het feit ‘dat
schilders en dichters van het tweede expressionisme aanvankelik weinig hebben
gedifferentieerd, in de zone van het subjektiefste gebeuren, tussen het aanvaarden
van het subjektief-individuele en het streven naar een beschouwing van het
subjektiefste als fenomeen, naar het subjektief-formele’. Met zijn omschrijving van
het ‘subjektief-formele’ - dat volgens hem de overhand in het expressionisme krijgt
- sluit hij weer aan bij zijn opvattingen die hij in Modernistiese dichters en het begin
van Heinrich Campendonk uiteenzette.
Als voorbeelden van ‘het subjektiefste doorleven en het streven naar de grootste
objektieve gebaldheid van de vorm’ liet hij het beeld De pottedraaier van Oscar
Jespers en het non-figuratieve schilderij Constructie van Fritz Stuckenberg (‘zonder
op het onderscheid tussen abstrakte en representerende kunst in te gaan’) zien en
las hij Terras uit de bundel Piano van Gaston Burssens voor. Bij al deze voorbeelden
constateert hij ‘een streven om de uitdrukking van de ontroering te standaardiseren.’
Bij de romantische expressionisten daarentegen wordt het elan van de ontroering
overgebracht in de techniek. Het gevolg is dat er geen scherpe omgrenzing van het
formele ontstaat en de objecten hun ‘formele aseïteit’ verliezen. Bepaald door
persoonlijke ervaringswijzen als optiek en goede smaak, vloeien in deze schilderkunst
contouren en vlakken, vanuit de objecten gezien willekeurig in elkaar over. In de
lyriek wisselt de hoofdgedachte af ‘met naar het goeddunken van het temperament
ingelaste beelden’ en zijn deze gedichten ‘technies gegrondvest op een
gekadanseerd vrijvers dat zich weinig om de noodzakelikheid van het
contrapunkteren bekommert’. Door dit apriorisme der compositie, sluit het romantisch
expressionisme bij het impressionisme aan, al vertoont het meer expansiedrift. Hij
licht dit toe door een geschilderd zelfportret van Pechstein te tonen en het slot van
Souvenir apathique uit de bundel Parijsche verzen (1923) van Dop Bles te laten
horen.
Om de tegenstelling te demonstreren met het organisch expressionisme toonde
hij vervolgens een niet nader aangeduid, vroeg schilderij van Cha-
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gall en las het gedicht Delft uit Marsmans Verzen voor. Hierop volgt een
verantwoording van het streven naar ‘formele aseïteit’, waarbij hij weer enkele
essentiële uitspraken doet over de drijfveren en uitgangspunten van het organisch
expressionisme en daarmee ook van het eigen werk. Aansluitend bij de ook reeds
41
in Oskar Jespers geciteerde regel van Däubler , ‘kunst is het zichtbaar maken van
41
het transcendente’, constateert hij ‘dat in de richting van het vasthouden der
Hiermee citeert hij
Däubler in deze lezing
ontroerende fantasmen het organies expressionisme zich van de isolering der
vormen - lichamen of woorden - bedient om met het trillen van deze isoleringen voor de vijfde maal.
tegenover elkaar dit fantasma zichtbaar of hoorbaar te maken.’ Het thema van ‘de
42
dingen voor de eerste maal te zien’ keert terug als hij over het verschil in optiek
spreekt: ‘De romanties-expressionistiese optiek is wat de impressionistiese was, 42Het eerst uitgesproken
een vorm van ervaringen, nu echter verhoogd door een kompositioneel-bindende in Modernistiese dichters,
pathetiek der uitdrukking. De organies-expressionistiese optiek is deze van het VW IV, blz. 114.
eerste zien, van het eerste bewustzijn van de buitenwereld, van de eerste platoniese
herinnering. In de voorstelling die uit deze optiek resulteert is er geen plaats voor
het adderen van verscheidene door lange ervaring bepaalde waarnemingen’. Nadat
hij met nadruk heeft vastgesteld: ‘Het wonder van het eerste zien dringt naar aseïteit’
en ‘Het elementaire van de aseïteit is door de wens het fantasmatiese vast te houden
bepaald’, komt hij tot een uitspraak, waaruit blijkt hoezeer het dichten voor Van
Ostaijen ook een middel tot communicatie met de buitenwereld is: ‘Zo ook is het
zeggen van woorden ‘vis, boom, water, lucht’ de dichter een maximum: de
allerpositiefste droom. Vóór ik het woord zeg is er een haken naar het uitdrukken
van het onbekende, zeg ik het woord zo is mijn oor in de ban van dit fantasma: dat
ik van mij, de dichter, tot de buitenwereld met mijn allersubjektiefste middelen een
brug kan werp en en zo hoort mijn oor dit woord als ware het voor de eerste maal.’
Aan het eind van dit gedeelte merkt hij nog op: ‘feitelik thema is het wonder der
uitdrukking zelve. Het schilderij wordt op het doek; het worden van een gedicht
bepaalt mede zijn inhoud.’
Ook in hun opvattingen wat betreft thema en techniek van het kunstwerk wijken
de romantische en de organische expressionisten onder de schilders en schrijvers
duidelijk van elkaar af. Bij de eersten is het thema tevoren vrij sterk bepaald, zodat
b.v. hun gedichten ‘meer mede te delen’, ‘meer narratieve inhoud’ hebben dan die
van de organische expressionisten, voor wie ‘de spanning van de ervaring tot de
voorstelling, het wonder een boom te ervaren en hem uit het diepst-subjektieve met
alle affekten beladen weer te projekteren’ als thema volstaat. Daarentegen is de
techniek van de eersten zeer onbepaald, wat een pathetisch uitstromen van het
temperament mogelijk maakt, terwijl bij de laatsten de techniek juist ‘door de drang
naar formele bepaling gedragen wordt’.
In het hanteren van het woord gaan beide richtingen eveneens tegengesteld
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te werk. Zo worden de woorden in Marsmans gedicht Delft ‘door isolering en
tegenwegen, naar de diepte hunner betekenis toe geaffekteerd’, maar in Met mijn
erfoom in de bankkluis uit de bundel Het huis (1925) van Marnix Gijsen, waarvan
hij de tweede strofe voorleest, worden de woorden niet in hun kern begrensd, doch
vindt er een ‘ongemotiveerde verbreding’ en een verzwakking door vergelijking
43
plaats. In Gebruiksaanwijzing der lyriek , waarin Van Ostaijen vele punten uit deze
lezing korte tijd later opnieuw ter sprake zal brengen, komt haast letterlijk dezelfde 43VW IV, blz. 322.
uitweiding over deze ‘verbreding’ voor: ‘daar deze patheties is, [zou men haar]
een gevaarlike hartsverbreding [kunnen noemen].’
In dit gedeelte van zijn betoog somt hij weer een aantal kunstenaars op die tot
één der beide richtingen behoren. Samen met de reeds eerder in zijn lezing ter
sprake gebrachte figuren noemt hij van de romantische expressionisten de volgende
kunstenaars: Otto Baumberger, Max Burchartz, Josef Eberz, Otto Gleichmann, Erich
Heckel, Ludwig Meidner, Max Pechstein, Georg Tappert, Jozef Cantré, Frans
Masereel en Fokko Mees. Van de schrijvers die hij tot dezelfde richting rekent, noemt
hij: Ludwig Rubiner, Franz Werfel, Pierre Jean Jouve, Marcel Martinet, Dop Bles,
Marnix Gijsen, Wies Moens, Achilles Mussche, Albert Kuyle en J.C. van Schagen.
Van de organische expressionisten vermeldt hij de beeldhouwers Alexander
Archipenko, Constantin Brancusi, Oscar Jespers en Ossip Zadkine; de schilders
Heinrich Campendonk, Carlo Carrà, Marc Chagall, Lyonel Feininger, Paul Klee en
Fritz Stuckenberg; en ten slotte de schrijvers Else Lasker-Schüler, August Stramm,
Guillaume Apollinaire, Pierre Albert-Birot, Jean Cocteau, Gaston Burssens en H.
Marsman.
De laatste tegenstelling die hij na deze nomenclatuur in zijn lezing behandelt, is
die tussen het beeld en de associatie, waarbij hij weer aansluit bij wat hij hierover
in de paragraaf Over ekspressionistiese techniek uit Modernistiese dichters
geschreven had. Het beeld in de poëzie loopt voor hem parallel aan de
romantisch-expressionistische ornamentiek in de schilderkunst. De organische
expressionisten vervangen het beeld door de associatie, waarvan de schakels,
evenals alle ervaringen in het onderbewustzijn, ‘naast elkaar’ liggen, zodat alles,
gelijk in de verwante schilderkunst, in één vlak blijft: ‘De diepten die van vorm tot
vorm, van woord tot woord ontstaan, moeten resulteren uit deze tegenstelling zelve.’
Over het functioneren van de associaties maakt hij een opmerking, die overeenkomst
44
vertoont met zijn opvatting over de roman als de uitwerking van een verzwegen
44
systeem, van waaruit dit systeem, de ‘wijze de dingen te denken’, als het ware
In zijn bespreking van
Le grand écart door Jean
weer wordt opgebouwd: ‘Het thema van het gedicht is hier zo te zeggen
Cocteau, VW IV, blz.
onderverstaan subjekt; al de associaties zijn de verscheidene predikaten, in
waarde naast elkaar gelegen, die dit subjekt gaandeweg uit zich, als elementen, 149-150.
opbouwen.’
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Als voorbeelden van ‘zuiver formeel-thematiese ontwikkeling’ laat hij vervolgens het
schilderij Architectuur van Stuckenberg zien en draagt hij zijn eigen gedicht Melopee
voor. Daarna beeindigt hij zijn uitgebreid en sterk theoretisch betoog, waarin het
vooral om een standpuntbepaling temidden van de eigentijdse moderne stromingen
ging, met het excuus dat hij naar ‘grove differensen’ moest grijpen en dat er ‘voorlopig
vele momenten buiten betrachting [moesten] blijven, als bij voorbeeld het deborderen
van individualiteiten buiten het theoretiese, en verder überhaupt alle problemen die
het talent raken’, waarmee hij als het ware voor zijn publiek uit de theorie in de
praktijk van het werk terugstapt.
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Van Ostaijen, waarschijnlijk in de tweede helft van 1925
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IX. kunsthandelaar in brussel, 1925-1926
1. Eerste activiteiten in Brussel
Hoewel Van Ostaijen zich, volgens zijn eigen mededeling aan Jozef Peeters, op 1
oktober in Brussel gevestigd had, was in de kunstzaal A la Vierge Poupine al
minstens een week een nieuwe tentoonstelling geopend. Het Laatste Nieuws van
24 september meldde reeds: ‘Thans wordt, tot einde Oktober, in ‘La Vierge Poupine’
(Naamsche straat, 70) het werk tentoongesteld van de kunstschilders Jan
Brusselmans, Permeke en Arno Stern.’
Van het begin af werkte Van Ostaijen samen met Geert van Bruaene, die reeds
vanaf 1923 een eigen galerie, het Cabinet Maldoror, in het slot Ravenstein te Brussel
exploiteerde, waarvan het briefpapier tot half januari 1926 ook door Van Ostaijen
1
gebruikt werd . Naast Van Bruaene was - in ieder geval tot eind 1924 - Michel de
Ghelderode als ‘chargé d'affaires’ aan dit Cabinet Maldoror verbonden geweest. 1Voor zijn brieven aan
Volgens de besprekingen in de jaargang 1924-1925 van het tijdschrift Sélection Muls van 7 oktober 1925,
aan Alkema van 9
had het Cabinet Maldoror in het voorafgaande seizoen het volgende te zien
november 1925 en aan
gegeven: van 20 november tot 1 december 1924 een expositie, die door de
Marlier van 16 januari
2
Lumière-groep was ingericht ; in december 1924 ‘marines’ van Permeke en werk
1926.
van de Duitse schilders Jankel Adler en Franz W. Seiwert; in januari 1925 de
2
Zie ook: Roger
3
reeds genoemde tentoonstelling van Paul Joostens; in februari enkele werken
Avermaete, Herinneringen
van Jakob Smits met grafiek van de Belgen Jef de Pauw en De Crom[?] en van uit het kunstleven,
de Bauhausmedewerkers Klee, Feininger, Kandinsky, Hirschfeld, Moholy-Nagy 1918-1940, deel I, Het
avontuur van de
en Schlemmer, van welke laatste collectie door André de Ridder in Sélec‘Lumière’-groep, Brussel,
1952, blz. 81-83.
3
Zie blz. 567.
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4

tion gevreesd werd, dat het een ‘fonds de boutique’ betrof; ten slotte in maart werk
4
5
Jg. 4, nr. 6, Anvers, 15
van de jonge Belgen René Dupont , A. Lamblot, Charles Rosseeuw en Edmond
6
maart
1925, deel II, blz.
Narcisse . Behalve zijn Cabinet Maldoror had Van Bruaene eind 1924 ook een
76.
speciaal voor grafiek bestemde kunstzaal in de Ruysbroeckstraat te Brussel
5
geopend, waarin de eerste keer tekeningen van Joostens en etsen van Picasso 6Zie blz. 658.
Zie blz. 658.
getoond werden en vervolgens grafisch werk van Campendonk. Daarna wordt
in Sélection geen gewag meer gemaakt van tentoonstellingen in ‘petit Maldoror’,
7
maar in het nummer van juni 1925 bericht dit blad : ‘En plein été, la Vierge Poupine
o

7

Jg. 4, nr. 9, Anvers, 15
exhibe, à l'entrée d'une nouvelle salle, qui est sise au n 70 de la rue de Namur,
juni
1925, deel II, blz. 322.
une image dévote, naïve, jolie, brodée sur une soie précieuse, aux tons chauds.’
In deze nieuwe Vierge Poupine (een naam waarvan niet bekend is of deze ook
reeds gevoerd werd door wat Sélection ‘petit Maldoror’ noemde) werd voor de eerste
maal, eind mei of begin juni 1925, een reeks doeken van Floris Jespers en aquarellen
van Auguste Mambour geëxposeerd. In hoeverre Van Ostaijen al vòòr oktober 1925,
mogelijk als opvolger van De Ghelderode, bij Van Bruaene's activiteiten betrokken
was - hetgeen gezien de namen van een aantal exposanten zeer waarschijnlijk lijkt
- was niet te achterhalen. Ook hoe de, in ieder geval vaststaande, samenwerking
sedert 1 oktober 1925 zakelijk was geregeld, kon niet nauwkeurig worden
8
vastgesteld, daar Van Bruaene verklaarde zich dit niet meer te herinneren en er
geen administratieve papieren van A la Vierge Poupine zijn teruggevonden. Van 8Mondelinge
mededelingen.
Ostaijens eerdere uitlating in zijn brief aan De Troyer van 2 augustus 1925, ‘Ik
9
handel voor mij’ en vooral het feit dat Van Bruaene in april 1926 geld aan Van
9
10
Zie blz. 602.
Ostaijen schuldig bleek te zijn en later schilderijen van Van Ostaijen in depot
had, lijkt erop te wijzen dat deze niet zonder meer bij Van Bruaene in dienst was, 10Zie blz. 728.
doch dat zij eerder als compagnons optraden. De formulering ‘La Vierge Poupine,
11
dirigée par M.M. Van Bruaene et Van Ostayen’ in Sélection , wijst hier eveneens
11
op. Verder blijkt ook uit de bewaard gebleven brieven dat Van Ostaijen bij de
Sélection, jg. 5, nr. 6,
Anvers, maart 1926, blz.
aan- en verkoop van schilderijen en als organisator van de tentoonstellingen
87. Zie ook blz. 677.
geheel zelfstandig optrad. Aan de andere kant wordt Van Ostaijen in een
12
deurwaardersexploot van 1 februari 1926 echter ‘bediende’ genoemd.
Behalve de werken die hij in de Vierge Poupine geëxposeerd heeft, verhandelde 12Zie blz. 667.
Van Ostaijen, zoals gebruikelijk, ook andere schilderijen en beeldhouwwerken,
waarvan hij er verschillende in voorraad had. Zo wist Burssens met stelligheid een
13
gouache van Stuckenberg in de Vierge Poupine van zijn vriend te hebben gekocht
13
en ook Campendonk herinnerde zich dat enkele werken van hem door Van
Zonder titel, 22.5 × 28
cm, gesigneerd:
Ostaijen in zijn kunsthandel verkocht zijn, hoewel deze schilders nooit bij hem
Stuckenberg, Ischia, 1925.
hebben geëxposeerd (wèl was van Campendonk werk in ‘petit Maldoror’
tentoongesteld geweest, zoals hierboven werd vermeld).
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Over de voorbereidingen van zijn meeste tentoonstellingen is weinig correspondentie
14
bewaard gebleven en ook is het tot nu toe slechts in één geval gelukt iets van de
invitaties, catalogi en affiches, die blijkens een brief aan De Troyer van 9 oktober 14Nl. de bewaard
toch wel gedrukt werden, terug te vinden. De afspraken moeten reeds geruime gebleven catalogus van de
15
tentoonstelling op 6-17
tijd tevoren gemaakt zijn, want op 17 oktober waren al vijf exposities tot eind
februari 1926 van Croin,
december vastgesteld en ten minste één voor februari 1926. Ook in het
De Moor en Beguin.
16
oktobernummer van Sélection werd reeds aangekondigd: ‘‘La Vierge Poupine’ 15Zie de brief aan De
nous montrera, après l'exposition actuellement ouverte de Permeke, Brusselmans Toyerr van die datum, blz.
et Stern, des ensembles du peintre wallon Edg. Gilmont, de Wallaert et Grote,
649.
de Creixams, de Narcisse et Dupont, de Prosper de Troyer, du Montois Dequenne, 16Jg. 5, nr. 1, blz. 78.
probablement aussi un ensemble de Topp et Stuckenberg, deux artistes du
‘Sturm’, etc.’ Alleen de laatstgenoemde twee tentoonstellingen hiervan zijn niet
doorgegaan. Volgens Van Bruaene had deze in het leggen van contacten met de
kunstenaars ook een actief aandeel gehad.
De namen van de eerste drie exposanten, Jan Brusselmans, Constant Permeke
en Arno Stern, waren, evenals die van de meeste beeldende kunstenaars welke
daarna in de Vierge Poupine bij Van Ostaijen exposeerden, nooit door hem in zijn
17
werk ter sprake gebracht . Welke werken van deze drie kunstenaars in de Vierge
17
Poupine werden getoond, is door het ontbreken van catalogi en gedetailleerde
Alleen Permeke werd
later,
in mei 1926, door
besprekingen voorlopig onbekend. Uit de bespreking in het novembernummer
18
hem
terloops
behandeld
van Sélection blijkt alleen dat er tekeningen van Stern en ‘marines comme il en
in
Quelques
notes
sur la
produit actuellement par série’ van Permeke te zien waren.
situation artistique en
Flandre, VW IV, blz. 262.
18
Jg. 5, nr. 2, blz. 149.

Van Ostaijens eerste briefkaart uit Brussel, blijkens het poststempel op 4 oktober
1925 verzonden, was gericht aan Jozef Peeters en informeerde naar het adres
van de schilder Wobbe Alkema, die toen juist korte tijd deel uitgemaakt had van de
Groningse schildersgroep De Ploeg. Seuphor en Peeters hadden in de laatste tijd
van Het Overzicht contact met hem gekregen en Peeters had van diens abstract,
constructivistisch werk een houtsnede uit 1924 in het eerste nummer van De
Driehoek opgenomen, het enige nummer waarin ook Van Ostaijen had gepubliceerd.
In dit nummer was ook een tekening van de Groninger Jan van der Zee geplaatst,
die met Alkema in hetzelfde pakhuis aan de Noorderstationstraat zijn atelier had en
19
eveneens deel uitmaakte van de ‘constructivistische fractie’ in De Ploeg. Verder
bevatten het derde en het zevende nummer van De Driehoek van juni en oktober 19Zie: Hans van Straten,
Hendrik Nicolaas
1925, elk nog één lino van Alkema.
Beste Peeters,
Vanaf 1 okt. ben ik in Brussel. Mijn adres is PvO. ‘a la Vierge Poupine’, 70, rue
de Namur, Brussel. - Kunt ge mij het adres van Alkema niet
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bezorgen? Op de brief die ik van hem ontving staat jammer geen adres.
Beste groeten
ook aan uw vrouw
P van Ostaijen
Twee dagen later was Van Ostaijen al in het bezit van het gevraagde adres en zond
hij Alkema de volgende brief, waaruit blijkt dat deze hem een houtsnee en een lino
had toegestuurd. De houtsnede in rood en zwart en de lino waren niet dezelfde die
20
in De Driehoek gereproduceerd stonden en dateerden beide van 1925 . Behalve
20
deze brief stuurde Van Ostaijen uit dank voor dit geschenk ook een exemplaar
Mededeling van W.
Alkema.
van Bezette stad aan Alkema toe.

[Brussel, 6-X-25 70, rue de Namur ‘A la vierge poupine’.]
Waarde Alkema,
Excuseer me s.v.p. u niet vroeger te hebben gezegd hoezeer ik mij om uw zending
met de houtsnee - mij het liefst van beide - en van de linoleumsnee heb verheugd:
ik ben nu in Brussel in een kunstzaak en ik heb het daardoor vreselik druk gehad.
En eindelik was ik eenmaal te Brussel uw adres kwijt, zodat ik u toen weer niet
schrijven kon. - Enfin, u zal dit, hoop ik, mij niet al te lang als een slecht punt
aanrekenen.
Uw houtsnee bevalt mij zeer; het spel van het materiaal - kopse mahoni[e] met
zijn irregulariteiten - vind ik nu erg gelukkig. Ook de linoleumsnee heb ik gaarne,
maar toch ben ik vooral blij om de houtsnee.
Met hartelike groeten
Uw Paul v. Ostaijen
Ter gelegenheid van Jozef Muls' benoeming tot conservator van het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, zond Van Ostaijen hem, op papier
van het Cabinet Maldoror, de volgende felicitatiebrief.

[Brussel, 7 oktober 1925]
Waarde vriend,
Men zegt mij dat uw benoeming als konservator te Antwerpen tans vast staat; mag ik u, mijn beste hoofdredacteur en goede vriend, mijn bescheiden doch
allerhartelikste wensen uitdrukken?
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Houtsnede, rood en zwart, 150 × 98 cm, van Wobbe Alkema, waar Van Ostaijen in zijn brief
van 6 oktober 1925 over schrijft.
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Wat mij betreft, ik verblijf tans te Brussel; ik verzoek u in 't vervolg aan onderstaande
adres te schrijven:
P.v.O.
‘à la Vierge poupine’
70, naamsche str.
Brussel.
Met hartelikste groeten
steeds uw dwe
P v Ostaijen
Hierop volgden een drietal brieven aan Prosper de Troyer, die een duidelijke indruk
geven van Van Ostaijens optreden als kunsthandelaar.
Nadat hij op De Troyers voorstel van 5 augustus was ingegaan, had hij, zoals
21
reeds gemeld , een keus uit diens werk gemaakt, die van zijn oorspronkelijke
21
bedoeling afweek. Vervolgens had De Troyer hem in een verloren gegane brief
Zie blz. 603.
zijn definitieve ‘menselike’ prijs en de betalingscondities opgegeven. Met ‘uw
afrekening’ doelt Van Ostaijen in het begin van zijn brief kennelijk op De Troyers
voorwaarden, waarmee hij zich akkoord kon verklaren. Indien de werken die, volgens
22
de lijst in het De Troyer-huldeboek , Van Ostaijens eigendom zijn geworden, alle
bij deze gelegenheid door hem werden verworven, hoefde hij voor tien tekeningen 22A. de Poortere, W. van
Beselaere, Wies Moens
en drie schilderijen (Stilleven, Zelfportret en Saltimbanque) slechts 1150 frs. te
betalen. Uit het vervolg van zijn brief is tot in details op te maken hoe Van Ostaijen e.a., Prosper de Troyer,
Diest, 1941, blz. 62.
bij het inrichten van tentoonstellingen als kunsthandelaar de zaken met zijn
kunstenaars regelde. Het daarbij toegezegde verslag dat Van Ostaijen voor het te
Leipzig onder redactie van Alfred Kuhn verschijnende tijdschrift Kunstchronik und
Kunstmarkt zou schrijven, is in dit weekblad nooit verschenen, evenmin als enig
ander verslag van zijn hand. In de laatste alinea relativeert hij de zakelijke toon van
zijn lange uiteenzetting, waarin terloops de namen van de op dat moment bij hem
exposerende Arno Stern en van Pedro Creixams, die eind november in de Vierge
Poupine tentoonstelde, ter sprake worden gebracht.

[Brussel, 9-10-25]
Mijn waarde Prosper de Troyer,
Dank voor uw schrijven. Met uw afrekening akkoord. 1150 fr., d.i. 500 fr. einde
november en 650 einde december. Dat is dus in orde.
Heb geen angst ik zal de ezel niet weggooien. Ik ben zeer tevreden dat je me dat
alles hebt afgestaan. Daarvan lekt natuurlik niets uit. Ik zie al jouw redenen zeer
goed in. Doe ook zó met de mijne. B.v.: Floris Jespers krijgt van mij niet een duit
meer als ik jou betaal. Laat ons het
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woord van George Minne gedenken: ‘ik ken geen enkel artist die zich laat
exploiteren’. Gij zijt een artist, ik ook: bijgevolg laat ons gerust op ons twee oren
slapen.
Naar fotograaf en clicheur zal ik zoeken.
Nu punt tentoonstelling. Je wenst aldus dat ook in de voorzaal niemand aanwezig
zij. Dus moet jij de voorzaal volhangen en ook de ezels op de palier. Er zal dus niets
dan van jou te zien zijn. Wij hebben bijgevolg: in de achterzaal schilderijen, in de
tweede (waar nu Stern) tekeningen, in de voorzaal schilderijen (12), op het palier:
id. en akwarellen. Dat brengt je op rond de 25 à 30 schilderijen + tekeningen voor
de drie zalen.
De voorwaarden nu zijn (om al[le]s duidelik te maken): 1000 frs. commissie aan
25%, d.i. bij een verkoop van 4000 frs. ben je effen. (gewoonlik hebben we 1000
tot 1200 frs. voor de twee achterzalen alleen; de voorzaal en de rest wordt dus niet
in ons geval niet berekend). - In geval voor minder wordt verkocht, dan wordt het
overschot met werk verrekend; dit werk moet dan echter logieser wijze aan
handelaarsprijzen niet aan liefhebbersprijzen gerekend worden. B.v. er is voor 600
frs. commissie - blijft 400 frs. te verrekenen in werk. - Met de franse schilder Creixams
b.v. heb ik - voor de twee achterzalen - dezelfde voorwaarden: in geval van niet
verkoop geeft hij mij een schilderij van 600 fr. (0,70 × 0,80 of zo iets) en 1 van 400
(0,50 × 0,70). = 1000 frs. Verkoopt hij voor 600 frs. com. dan is hij alleen een een
[herhaald] kleiner schilderij schuldig, doch ik heb daarbij de keus, binnen de maten.
Laat mij dus weten:
1e) uw akkoord
2e) welk datum (december)
3e) of gij al de zalen in beslag neemt
Voor de publiciteit zal gezorgd worden: de pers van het gehele land wordt geïnviteerd;
- interessante mensen krijgen nog een persoonlike invitatie van mij - 1000 gedrukte
invitaties, 100 affichen verslag in buitenlandse kranten; - ik zelf zal er eentje voor
[‘] die Kunstchronik’ schrijven; eventueel een kataloog met een voorwoord. (Dit
laatste echter is apart, al het overige inbegrepen op onze kosten).
Lichtreklame op de place de Brouckère valt, wanneer gewenst, op rekening van
de artist. Reuk wordt aan de klienten niet uitgedeeld. Na afloop, geen tombola.
Beste groeten ook voor uw vrouw
Uw Paul v. Ostaijen
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[[P.S.] 10-10-25]
Zo juist ontving ik de drie kolies. Alles in orde en onbeschadigd. Dank.
P.
Twee dagen later zond Van Ostaijen een briefkaart aan De Troyer om hem mee te
delen dat de dichter Pierre Bourgeois, redacteur van het tijdschrift 7 Arts en directeur
van de Compagnons de la Lanterne Sourde - een contactgroep van Brusselse
studenten en kunstenaars, die o.a. ook tentoonstellingen in het Cabinet Maldoror
inrichtte - van zijn voorgenomen tentoonstelling af moest zien. Of het de bedoeling
was geweest dat deze tentoonstelling geheel of gedeeltelijk aan het werk van De
Troyer gewijd zou zijn, is niet bekend.

[12-10-25]
Beste de Troyer,
Ik heb Bourgeois gesproken betrekkelik de tentoonstelling; hij zegt mij dat deze,
vanwege de te grote onkosten, niet kan plaats hebben; - zo dus dat er enkel de
onze zou overblijven. Hierover had ik toch gaarne definitief nieuws. hartelik
Uw P.v. Ostaijen
Na een eveneens verloren gegaan antwoord van De Troyer schreef Van Ostaijen
hem weer een uitvoerige brief, waarin hij zijn voorwaarden herhaalt, maar bovendien
het tijdschema bekend maakt dat hij opgesteld had voor zijn tentoonstellingen, die
hij steeds op een zaterdag wilde openen en dan twaalf dagen laten duren.
Naar aanleiding van een opmerking van De Troyer tegenover de Brusselse
galeriehouder Manteau, bij wie hij in 1923 geëxposeerd had, dat schrijven over en
handelen in kunst niet zouden zijn te combineren, geeft Van Ostaijen in het tweede
deel van zijn brief te kennen dat hij dit ‘flauwe kul’ acht, maar zich om praktische
redenen bij deze communis opinio neerlegt en besloten heeft niet meer over kunst
te publiceren. Inderdaad verscheen zijn eerste, bovendien nog vrij algemeen en
informatief, artikel waarin hij weer over beeldende kunst sprak, Quelques notes sur
la situation artistique en Flandre, pas in mei 1926, toen hij de Vierge Poupine al
weer verlaten had.
Ook het slot van deze brief, met de afwijzing van iedere beslissing die niet op
nuchtere zakelijkheid, maar op medelijden berust en met zijn scepsis ten opzichte
van het effect der reclame, is typerend voor Van Ostaijens instelling, ook als
kunsthandelaar.
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[Brussel, 17-X-25.]
Mijn waarde de Troyer,
Over de voorwaarden gaan wij dus feitelik akkoord.
Wat nu het [de] datum betreft: ge schrijft me van 5 tot 20 december, net alsof dat
zó in de orde mijner tentoonstellingen past. Het toeval wil dat mijn orde is:
van 31 oct. tot 12 nov. incluis
14 nov. tot 26 nov.
28 nov. tot 10 dec.
12 dec. tot 24 dec.
26 dec. tot 7 jan.
9 jan. tot 20 jan.
22 jan. tot 3 februari en zo voort.
Je ziet dus dat je datum in geen geval mogelik; secundo blijven schilderijen slechts
twaalf dagen hangen en niet vijftien zoals je voorstelt. Twee dagen zijn er voor op
en afhaken. Ondertussen gaat de tijd voorbij en heb ik daar ik met m'n zaal toch
blijf moet weten tot 26 december reeds afgesloten. De periodes 26 dec. 7 januari
en 9 januari tot 20 januari blijven, ook 22 jan. tot 3 febr. Dan is weer de zaal bezet
in februari.
Laat mij dus per ommegaande weten of definitief dit u bevalt aan de voorwaarden.
1) 1000 frs. minimum aan 25% en bij geval van geen verkoop 1000 frs. in werk
aan handelaarsprijzen
2) Daarvoor geven wij de zaal - de twee achterzalen - de voorzaal en de palier.
3e) 100 affichen en 1000 uitnodigingen zijn op onze kosten
4e) katalogus (in geval die moet gedrukt worden) voor de artist.

In uw brief schrijft ge ook nog over een artiekel dat ik voorhad te schrijven. Ik zou
het graag doen; doch in de tijd toen ik dit wou doen was ik nog geen kunsthandelaar.
En met veel reden en gezond verstand hebt gij zelf aan Manteaux [Manteau] gezegd
dat een kunstenaar en een kunsthandelaar moeilik in een persoon te verenigen zijn,
dat zoiets altijd spaak loopt. Ik heet zulke zin flauwe kul, maar de mensen lopen er
gemakkelik in en op de duur kan ik, omdat ik kunstenaar ben, mijn boeltje pakken
als kunsthandelaar. Ik heb dan ook besloten over kunst niet meer te publiceren. Ik
ben kunsthandelaar.
Schrijf me dus of je ja dan niet akkoord gaat. Het is een zuivere zaak van kunsthandel
en je moet niets doen of laten omdat je me, als dichter, kent. Ik bid er je om. Laat
ons nuchter de zaken beoordelen en vooral
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niet uit medelijden handelen, de Troyer. Het medelijden der mensen heeft steeds
zeer verveeld.
Laat ons ook niet alle macht van welgelukken de reclame toeschrijven. Later zegt
de artiest tot de kunsthandelaar: ‘de expositie is niets geweest, dat is uw schuld, ge
zijt een domkop en ge hebt geen verstand een zaak aan te pakken.’
Dus: al de zalen, 1000 frs. en bij ontstentenis in werk. Een woordje.
Beste groeten
P v Ostaijen
Na deze brief is er geen correspondentie tussen Van Ostaijen en De Troyer uit deze
periode bewaard gebleven. Zij zijn echter spoedig, misschien in mondeling overleg,
tot overeenstemming gekomen, met als resultaat dat de zevende tentoonstelling in
‘A la Vierge Poupine’, van 9 tot 20 januari, geheel aan het werk van De Troyer was
gewijd.
Een dag na zijn laatste brief aan De Troyer, op 18 oktober, verscheen in de rubriek
Une heure avec... op de wekelijkse literaire pagina van het Brusselse dagblad Le
XXe Siècle een interview van Jean Laenen met de nieuw aangekomen Van Ostaijen,
die als ‘un des poètes les plus représentatifs de la poésie flamande ultramoderne’
werd aangekondigd. Het gesprek vond plaats in zijn kunsthandel, welke
omstandigheid de interviewer aangreep om verband te leggen tussen Van Ostaijen
en het daar tentoongestelde werk. Na de eerste introducerende alinea, liet Laenen
het eigenlijke interview, dat in een enigszins verkorte vertaling van Burssens onder
de titel Onze grote voorganger als onderdeel van Selfdefense postuum is
23
uitgegeven door het volgende voorafgaan:
‘Je l'ai rencontré dans la salle d'Exposition (‘A la Vierge Poupine’, rue de Namur, 23Het eerst in Vlaamsche
Arbeid, dl. 23, afl. 3-4,
Bruxelles), au milieu de tableaux et de dessins d'expression nouvelle. Cadre
adéquat à un entretien avec un poète réputé porte-drapeau des poètes flamands Brussel, 1928, blz.
202-204. Zie VW IV, blz.
les plus modernisants.
375-376.
Il me semblait que son mode de penser et de s'exprimer fût influencé par
l'atmosphère d'art de ce salon de peinture où, à la Cimaise, étaient placées des
oeuvres de Permeke, de Brusselmans et d'Arnô Stern.
De Brusselmans, notre entretien avait parfois la spontanéité, la naïveté affectée,
le manque d'équilibre, mais le rythme d'une sensibilité très vive et impressionnante.
Et par moments, mon interlocuteur s'efforçait à me faire comprendre comment
lui et les poètes de son groupe tâchaient d'exprimer l'infini dans leurs poèmes par
des moyens (les mots et les rythmes) reconnus, hélas! insuffisants. (Effet de l'art
de Permeke?)
Et vers la fin de notre causerie laborieuse, le poète Paul Van Ostayen re-
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connut la construction logique des fusains du dessinateur polonais Arnô Stern. Et
il réussit à dissiper l'incohérence de l'interview.’
Niet alleen door dit interview, maar ook door zijn veelvuldiger contacten met jonge
Franstalige schrijvers, maakt het de indruk dat hij zich in dit Brusselse literaire milieu
vrijer bewoog dan in Antwerpen. Hieraan kunnen verschillende factoren hebben
bijgedragen. In de eerste plaats was hij al kort voor zijn vertrek naar Brussel zelf
begonnen meer naar buiten op te treden, door het houden van zijn lezing Proeve
van parallellen... in Breda. Temeer nu hij ten behoeve van zijn kunsthandel bij meer
bekendheid en relaties gebaat was, zal hij deze activiteit - die waarschijnlijk ook een
gevolg was van zijn behoefte aan erkenning en zijn overtuiging tot een min of meer
definitief standpunt gekomen te zijn - hebben willen voortzetten. Verder raakte hij
door zijn regelmatige omgang met Geert van Bruaene en E. du Perron ook met hun
kennissen onder de jonge kunstenaars in contact en trof hij in deze kringen over
het algemeen een ruimere belangstelling voor moderne kunstvormen aan. Ten slotte
zal hij ten opzichte van de Franstalige schrijvers minder behoefte gevoeld hebben
zich te distanciëren, al zal zijn scepsis tegenover hun werk en standpunten niet
minder geweest zijn. Want het taalverschil garandeerde in Brussel meer dan in
Antwerpen - juist in de richting van het Nederlands - al een zekere afstand, waardoor
hij ook minder met wanbegrip over het eigen werk geconfronteerd werd.
In deze tijd aanvaardde Van Ostaijen de uitnodiging van Pierre Bourgeois om
hem, tezamen met de eveneens Franstalige dichter René Verboom, bij te staan in
de leiding van de Compagnons de la Lanterne Sourde. La Lanterne Sourde was
een artistieke en literaire groepering van de Brusselse universiteit, die studenten
en artisten, wetenschap en kunst bijeen wilde brengen. Deze groep was in 1921
opgericht door de student Paul Vanderborght. In een artikel De Franschschrijvende
24
jongeren in België , waarin een overzicht van de naoorlogse Franstalige Belgische
24
letterkunde tot 1929 wordt gegeven, schreef Franz Hellens: ‘Tot de beweging
In Vandaag, Vlaamsche
halfmaandelijksche
werd na de oorlog aanstoot gegeven door de revue L'Art libre. Daarop volgden
kroniek, jg. 1, nr. 4,
Les Signaux de France et de Belgique, die ik oprichtte en leidde met den
Brussel, 1 april 1929, blz.
Franschen schrijver André Salmon. Ça Ira, Lumière, Créer, Sélection en La
Lanterne Sourde vooral, kwamen daarna den gang van de avant-garde-beweging 84-85.
kracht bijzetten.’ De groep La Lanterne Sourde had nauwe relaties met het
maandblad Les Signaux de France et de Belgique (mei 1921-juni 1922), tot de
redactie waarvan ook André de Ridder en P.G. van Hecke behoorden, maar gaf
tevens een eigen tijdschrift uit, waarvan slechts vier nummers zijn verschenen
(december 1921-juli 1922). Beide tijdschriften werden opgevolgd door Le Disque
Vert, dat van 1922 tot 1925, onder leiding van Franz Hellens, een groot aantal
Franstalige schrijvers wist te groeperen. Al deze tijd bleef de kring La Lanterne
Sourde actief, ook toen in 1925 Paul Vanderborght, na beëindiging van zijn
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studie, naar Cairo was vertrokken.
Pierre Bourgeois maakte tevens, zoals reeds gemeld, met Victor Bourgeois, Pierre
L. Flouquet, Karel Maes en G. Monier, deel uit van de redactie van het weekblad 7
Arts. Hij had reeds verscheidene dichtbundels uitgegeven, waarvan La foi du doute
(1922) en 80 Compositions lyriques (1923) de belangrijkste waren. Tot zijn vrienden
behoorde o.a. de schilder-musicus E.L.T. Mesens, die Van Ostaijen in 1923 had
leren kennen.
Zijn tweede mededirecteur van de Compagnons de la Lanterne Sourde, René
Verboom, had meegewerkt aan het Naamse tijdschrift Résurrection onder leiding
van Clément Pansaers, waarin kort na de oorlog unanimistische en andere moderne
stromingen vertegenwoordigd waren. Verbooms eerste bundel La course ardente
(1922) bevatte unanimistische poëzie, maar in zijn tweede, Les collines (1923), had
25
hij zich hiervan, zoals Hellens schrijft, ‘met een stouten zwong ontvoogd’.
25
26
Zie noot 24.
In 7 Arts van 25 oktober was een advertentie opgenomen, waarin werd
26
aangekondigd dat op donderdag 29 oktober om 20.30 uur ‘à la Maison des
Jg. 4, nr. 2.
Etudiants, Palais d'Egmont, les Compagnons de la Lanterne Sourde se réuniront
pour entendre: Présentation de trois directeurs: les poètes Bourgeois, Van Ostayen,
Verboom par eux-mêmes: à-propos techniques et lectures.’ Verder zou nog een
deel van de avond als ‘hommage de la jeunesse universitaire et artistique’ aan de
Brusselse componist-pedagoog Paul Gilson gewijd worden. De aankondiging was
ondertekend door de drie directeuren en bovendien ‘pour le Comité estudiantin’
door de studenten R. Didisheim en P. Vermeylen.
Enkele dagen tevoren, op 23 oktober, bevatte De Schelde een aankondiging van
de sprekers die in het komende seizoen zouden optreden in de zaal El Bardo te
Antwerpen voor de Vereeniging voor Kultureel Verkeer, een culturele organisatie
van Antwerpse ‘Fronters’ onder voorzitterschap van Pol de Mont. Hierbij werd
gemeld: ‘Vervolgens werden uitgenodigd om in den loop van dit seizoen op te treden:
Paul van Ostayen, Edward Borgers, Hendrik Bulterys, Jef van Hoof e.a.’ Deze
uitnodiging en nog een derde van de Vlaamsche Club te Brussel heeft Van Ostaijen
eveneens aanvaard, waardoor hij in de gelegenheid kwam zijn lyrische
geloofsbelijdenis drie maal voor verschillend publiek uiteen te zetten. De kern van
het betoog dat hij op 29 oktober hield, heeft hij ook gebruikt voor zijn meer uitgebreide
27
lezing in Antwerpen , al verschilt de latere omwerking aanzienlijk van de eerste
27
versie. Zo wijken de inleiding en het slot van beide lezingen geheel van elkaar
Van zijn lezing voor de
Vlaamsche
Club in
af en stelde hij o.a. in zijn tweede lezing een meer theoretische uiteenzetting in
Brussel
is
alleen
de, van
de plaats van de praktische toelichting, die hij voor La Lanterne Sourde gaf op
de
andere
lezingen
geheel
wat hij onder ‘poésie à thème’ verstond, aan de hand van zijn gedicht Melopee,
afwijkende,
inleiding
dat hij ter afsluiting voordroeg.
teruggevonden en
28
Onder de titel Profession de foi poétique verscheen in 7 Arts van 8 november
gepubliceerd in Maatstaf,
jg. 15, nr. 5, Den Haag,
augustus 1967, blz.
278-284, onder de titel Het
geval van ex-koning Nikita
van Montenegro.
28
Jg. 4, nr. 4.
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een verslag over het literaire deel van deze avond, geschreven door de vaste
medewerker Paul Werrie. Hieruit blijkt dat Van Ostaijen eerst had gesproken en
gelezen en vervolgens Pierre Bourgeois. René Verboom wordt hierbij niet genoemd,
zodat hij of in 't geheel niet is opgetreden of zich beperkt heeft tot het voorlezen van
gedichten zonder een ‘poëtische geloofsbelijdenis’ af te leggen.
Over Van Ostaijen maakt Werrie een soortgelijke opmerking als die welke over
andere lezingen van hem gemaakt zijn: ‘Mais, sous le couvert d'une terminologie
dont l'absolue nécessité ne nous apparut guère, le raisonnement de P. Van Ostayen
- que l'on devinait subtil et plein d'habilité - ne se laissait suivre à l'oreille et ne put
que semer dans nos esprits plusieurs inquiétudes.’ Nadat hij desondanks toch Van
Ostaijens poëtische opvattingen heeft trachten samen te vatten, vervolgt hij: ‘Les
poèmes de Van Ostayen exigent la récitation. Par ailleurs - et l'auteur paraît fort
bien l'avoir compris, ne donnant ses poèmes qu'en flamand, y insérant même certains
29
vers en français , - cette poétique est chasse réservée aux langues germaniques’,
29
aangezien een dergelijke ‘musique faite de matière verbale’ niet in het Frans
Waarschijnlijk heeft hij
30
dus ook, als bij zijn
mogelijk is.
Gebruiksaanwijzing der
In hetzelfde nummer van 7 Arts werd eveneens de toespraak van Pierre
Bourgeois, Bavardage autour de la poésie, gepubliceerd en het daarop volgende lyriek, het gedicht Spleen
pour rire voorgelezen.
nummer bevatte Van Ostaijens betoog onder de titel Le renouveau lyrique en
30
Van Ostaijen had zelf in
Belgique. Als tweede titel was hieraan, zelfs in grotere letter, toegevoegd Un
het interview dat Jean
débat littéraire, hoewel er van een debat eigenlijk geen sprake was geweest,
Laenen in Le XXe Siècle
doch slechts van twee standpuntverklaringen die in vele opzichten lijnrecht
van 18 oktober 1925
tegenover elkaar stonden.
publiceerde, verklaard: ‘Et
Over Van Ostaijens verdere activiteiten als directeur van de Compagnons de nous, Flamands, nous
la Lanterne Sourde is niets meer bekend dan dat zijn naam steeds vermeld bleef pouvons procéder plus
onder de aankondigingen in 7 Arts van de discussieavonden die op 26 november aisément par
mots-accents,
(A la recherche d'un théâtre nouveau), op 17 december (Defense des lettres
mots-rythmes, mots-sons,
Belges, réplique à l'interview de M. Goemaere dans Les Nouvelles Littéraires)
mots-mélodies que les
en op 21 januari 1926 (Pour et contre le sport) belegd werden. Onder de
Français qui, eux,
aankondiging van de laatste samenkomst in dit seizoen, een muziekavond op
obéissent à un ensemble
18 maart met E.L.T. Mesens als spreker, stonden geen namen van de
de mots-phrases-rythmes.’
organisatoren meer vermeld. Noch in de advertenties, noch in de verslagen die
7 Arts over deze avonden publiceerde, komt de naam van Van Ostaijen als spreker
of deelnemer aan de discussies meer voor, hetgeen echter over zijn al dan niet
aanwezig zijn op deze bijeenkomsten verder niets zegt.

2. ‘A la Vierge Poupine’
Op zaterdag 31 oktober 1925 werd de tweede tentoonstelling in de Vierge
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Poupine geopend, waarmee Van Ostaijen een begin maakte met een reeks van
elkaar regelmatig opvolgende twaalfdaagse exposities. Ditmaal werd slechts het
werk van één figuur getoond en wel van de Waalse schilder Edg. Gilmont. Hoewel
de aankondiging van deze tentoonstelling in Het Laatste Nieuws van 31 oktober
werd opgenomen, is er in deze krant geen afzonderlijke bespreking aan gewijd,
evenmin trouwens als aan de daaraan voorafgegane en de drie volgende
tentoonstellingen. Wel werden vier regels over deze expositie afgedrukt in het
1
2
novembernummer van Sélection . In de nalatenschap van Van Ostaijen bevindt
1
zich een doek van Gilmont, dat hij misschien in bezit kreeg ter vergoeding van
Sélection, jg. 5, nr. 2,
Anvers, november 1925,
de niet door commissies gedekte tentoonstellingskosten.
blz. 149.
Uit deze tijd dateert een brief waarin Van Ostaijen niet als kunsthandelaar,
2
De kunstwerken die Van
maar als verkoper van zijn eigen bundel Bezette stad optreedt. Wobbe Alkema
Ostaijen
heeft nagelaten
had namelijk bij zijn Groningse vrienden belangstelling voor deze uitgave weten
zijn
tussen
twee
te wekken. Hoewel Van Ostaijen Bezette stad toen reeds als een ‘overwonnen
erfgenamen
verdeeld,
standpunt’ beschouwde, bleef het peil van dit werk uit een voorafgaand stadium
voor zover ze niet
voor hem aanvaardbaar, zodat hij niet de neiging had de verspreiding ervan
verkocht zijn door zijn
tegen te gaan. Dit blijkt niet alleen uit de volgende brief, maar ook uit het feit dat vader. Alleen het gedeelte
hij verschillende exposanten van de Vierge Poupine, waaronder Chris de Moor, dat in het bezit van zijn
deze bundel, voorzien van een opdracht, heeft aangeboden. Dit laatste wijst er neef is gekomen, was
tevens op dat hij de verspreiding niet alleen uit financiële overwegingen
toegankelijk, zodat onder
de hier en ook in het
bevorderde. Ten opzichte van zijn debuut Music-hall was hij daarentegen zeer
terughoudend, zoals ook al uit Du Perrons brief van 8 juli 1925 bleek. Hij vermeldt vervolg ter sprake
dit ‘jeugdwerk’ wel in zijn antwoord aan Alkema, maar biedt het niet te koop aan, gebrachte nalatenschap
slechts dit gedeelte moet
al waren er, in tegenstelling tot Het sienjaal, nog exemplaren van beschikbaar.
worden verstaan.
Het bordeel van Ika Loch, waar hij tegen het eind van zijn brief over schrijft,
verscheen eind januari 1926, maar tot een uitgave van zijn nieuwe dichtbundel
Eerste boek van Schmoll is het nooit gekomen.

[Brussel, 9-XI-25]
‘A la Vierge Poupine’
70, Naamschestr. Brussel.
Waarde Alkema,
De belangstelling van uw kennissen voor ‘Bezette Stad’ verheugt me natuurlik
zeer en ik ben u daarvoor wel dankbaar dat ge het boek niet in de kast hebt
gehouden, doch wel onder de Groningers hebt laten omgaan.
Zeker, het eenvoudigste is, dat ingeval uw kennissen het boek gaarne hadden,
ik de gewenste exemplaren opstuur. De prijs ervan is 25 frs. port-inbegrepen (3
gulden) pro exemplaar.
Wat het toezenden van het bedrag betreft, het best is dat uw kennissen
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het geld saamvoegen en een internationale postwissel, b.v. voor 2 ex. over 50 fr.,
opsturen. Internationale postwissels zijn steeds in de munt van het bestemmingsland
opgegeven, doch worden aan het postkantoor in de munt van het land zelve betaald.
- Daarmee is dit punt afgehandeld.
- Buiten wat ge van mij kent, gaf ik nog uit ‘Music-Hall’ - een jeugdwerk, verschenen
in 1916 - en ‘het Sienjaal’ 1918. - Binnenkort verschijnt nog in de Driehoek serie
een kleine maskerade op het logiese denken, ‘het Bordeel van Ika Loch’ (Ika Loch
- Log-ika). Het Sienjaal is uitverkocht. Ik hoop in februari-maart een nieuwe bundel
gedichten uit te geven, indien ik niet te veel door andere zorgen in beslag genomen
ben.
Met hartelikste groeten
uw Paul v. Ostaijen
Van 14 tot 26 november exposeerden de schilders K.W. Grote en G. Wallaert in de
Vierge Poupine. Ook over de voorbereiding en inrichting van deze tentoonstelling
zijn geen documenten bewaard, zodat het, evenals bij Brusselmans, Permeke, Stern
en Gilmont, niet bekend is hoe Van Ostaijen met deze kunstenaars in contact is
gekomen en welke werken van hen getoond werden. Het Laatste Nieuws beperkte
3
zich weer tot een aankondiging, maar in 7 Arts van 29 november - na afloop dus verscheen een bespreking door P. Flouquet, die meer waardering voor het werk 3Jg. 4, nr. 7.
van Grote dan voor dat van de ‘kerkschilder zonder geloof’ Wallaert toonde.
4
Alleen pastels van Grote, studies voor Madame Bovary , worden hierin met name
4
genoemd. In de nalatenschap van Van Ostaijen bevindt zich één schilderij van
In het novembernummer
van Sélection, blz. 149,
Grote, maar geen van Wallaert.
De hierop gevolgde tentoonstelling van Pedro Creixams, die van 28 november wordt gesproken van
‘aquarelles, des
tot 10 december geopend was, kreeg, althans in 7 Arts, meer publiciteit. Het
illustrations pour Madame
5
nummer van 22 november bevatte een artikel over deze Spaanse schilder uit
Bovary’.
Barcelona, die echter in Montmartre leefde en werkte, dat geschreven was door 5
Jg. 4, nr. 6.
de dichter Gaston Pulings en waarin de tentoonstelling met enthousiasme werd
6
aangekondigd. Vervolgens verscheen in 7 Arts van 6 december - ditmaal dus nog
tijdens de tentoonstelling - een bespreking door P. Flouquet. In deze zeer positieve 6Jg. 4, nr. 8.
beoordeling worden alleen het schilderij Famille en ‘ses couples de Possédés’
7
vermeld. Ook André de Ridder besprak in het januarinummer van Sélection deze
7
expositie en noemt hierin, behalve de Possédés, Utrillo-achtige landschappen
Sélection, jg. 5, nr. 4,
Anvers, januari 1926, blz.
en portretten, zoals Torero. Het contact met Creixams is vrijwel zeker via Du
Perron tot stand gekomen, die Creixams al in 1922 had leren kennen tijdens zijn 320.
verblijf in Montmartre. In juli 1922 schilderde Creixams een portret van Du Perron
en zowel in diens eerste bundel Manuscrit trouvé dans une poche van januari 1923
als in zijn verzameling jeugdverzen De behouden prullemand van april 1925 werden
por-
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Brief met tekening van P. Creixams aan Van Ostaijen.
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trettekeningen van Creixams als frontispices opgenomen. Verder werden in zijn
‘sonnettenkrans’ Agath van februari 1925 een ets en in het Cahier van De Driehoek
Claudia uit mei 1925 vijf tekeningen van Creixams als illustraties afgedrukt.
Behalve de schilderijen Adolescent en Gosse, die blijkens de verklaring van Van
8
Bruaene op 30 november 1926 in het bezit van Van Ostaijen waren en waarvan er
8
zich nog één, Adolescent, in zijn nalatenschap bevindt, is het enige verder
Zie blz. 728.
bewaard gebleven document over hun relatie de volgende, ongedateerde brief,
die Creixams om een tekening heen geschreven had.
Mon cher Van Ostaijen tu dois dire que je suis un pares[s]eux de marque. tu as
raison mais je pense a[à, passim] toi quandme[ê]me. je travaille bien. et avec
bea[u]coup de courage je fais de jolies choses et je suis bien content. pour les
cliche[é]s tu demandras a Pulings que quand il ira a Paris[(] que cet [ce qui est?]
prochainement [)] que [qu'il] demande a Fels les cliche[é]s ayant paru sur moi dans
l'art Vivant et qu'il te les ap[p]orte. de ma part je t'en farais [ferai] parvenir si to[ô]t
que j'aurais de nouvelles photos Diz[s] bonjour a Van Bruanne [Bruaene] et a sa
femme je te serre ta main
Une HEUREUSE

et CHARMANTE PROSPE[É]RITÉ

Creixams
Op dinsdag 8 december hield Van Ostaijen voor de tweede maal in Brussel - ditmaal
echter in het Nederlands - een lezing over moderne lyriek. Hij was hiertoe uitgenodigd
door de Vlaamsche Club, die hem verzocht had te spreken over ‘De nieuwe richtingen
in de moderne poëzie’. Volgens een kort verslag in Het Laatste Nieuws van 9
december 1925 was er op de bijeenkomst onder voorzitterschap van August
Vermeylen ‘een flink gehoor’ en las de spreker er ook ‘enkele van zijn jongste
gedichten voor’.
9
Al is er, zoals reeds werd vermeld , geen correspondentie tussen Van Ostaijen
9
en Du Perron uit hun gemeenschappelijke Brusselse periode teruggevonden,
Zie blz. 604.
toch is in het toen geschreven werk van laatstgenoemde een duidelijke verwijzing
naar hun contact te vinden. Juist in deze tijd schreef Du Perron nl. een reeks van
zeventien achtregelige gedichten onder de titel Windstilte. De eerste versie hiervan
had hij op 27 november voltooid blijkens een brief van die datum uit Brussel, waarin
10
hij aan Willink meedeelt: ‘Windstilte is geschreven.’ Hoewel Du Perron hem op 1
10
december, eveneens uit Brussel, schreef dat de tekst van Windstilte al bij de
Fotokopieën van de
drukker was, stuurde hij Willink begin december het handschrift toe, dat voorzien brieven van Du Perron
was van de aantekening ‘Cap Martin, Dec. '25’. Het is dus waarschijnlijk - indien aan Willink zijn door de
laatste aan het
het
Letterkundig Museum
afgestaan.
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geen gefingeerde plaatsaanduiding is om de ‘afstand’ te suggereren die hij in deze
gedichten neemt ten opzichte van personen en situaties waar hij dagelijks in Brussel
11
mee te maken had - dat Du Perron eerst tijdens een kort verblijf aan de Côte d'Azur
11
deze reeks heeft afgewerkt. In het zevende gedicht van Windstilte spreekt Du
Op 12 december is hij
weer
in Brussel, zoals
Perron als ‘zwak’ dichter ironisch de vrees uit voor het oordeel van de kritische
blijkt
uit
een brief van die
Van Ostaijen - die hem als poëet nooit hoog heeft aangeslagen - en zoekt hij
datum
aan
Willink.
quasi steun bij diens opvattingen over de zuivere lyriek. De eerste versie van dit
gedicht in het aan Willink toegezonden handschrift luidt:
Soms op de trap, meestal in bed,
ontfutsel ik mijn muze een bete,
mijn goede wil is haar geen wet,
ik moest het minder vaak vergeten,
eens komt Ostaijen dit te weten,
mijn verzenmaken maakt hem ziek,
zend mij lankmoedig een komplete
gebruiksaanwijzing der lyriek.

Deze versie werd het eerst gepubliceerd in de bundel Bij gebrek aan ernst, die in
februari 1926 in 500 exemplaren verscheen bij R. Simonson te Brussel en vervolgens
in de bundel Poging tot afstand, die in 1927 bij A. Breuer te Brussel in 120
exemplaren gedrukt en door W.N. Dinger te Bussum uitgegeven is. De aantekening
boven de gehele reeks Windstilte werd hierbij veranderd in ‘Côte d'Azur, Dec. '25’.
In 1928 volgde een ongewijzigde publikatie in de door A.A.M. Stols uitgegeven
tweede druk van Poging tot afstand. De rechtstreekse toespeling op Van Ostaijen
kwam echter na diens dood te vervallen, doordat Du Perron in Mikrochaos (1932)
en in alle volgende publikaties de vijfde en zesde regel gewijzigd heeft in:
‘zelfs wie zijn hart heeft opgegeten,
blijft soms als dichter zwak en ziek’

De vijfde tentoonstelling in Van Ostaijens kunstzalen, van 12 tot 24 december, was
samengesteld uit werk van de schilders René Dupont en Edm. Narcisse. Ook hiervan
verscheen nog vòòr de sluitingsdatum, en wel op 20 december, een verslag in 7
12
Arts , dat deze keer niet door Flouquet, maar door Edm. Vandercammen geschreven
12
was. Brieven of andere documenten over deze expositie ontbreken weer en er
Jg. 4, nr. 10.
bevinden zich in de nagelaten collectie van Van Ostaijen geen schilderijen van
Dupont of Narcisse. Dat Van Ostaijen zich als kunsthandelaar, zoals reeds werd
opgemerkt, niet tot het verhandelen van door hem geëxposeerde werken beperkte,
wordt
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bevestigd door de volgende brief van de schilderes Irène Lagut. Hoewel verdere
gegevens over deze transactie, waarbij kennelijk misverstanden in het spel waren,
niet ter beschikking staan, is uit de brief op te maken dat Van Ostaijen via een
tussenpersoon - de door Irène Lagut genoemde Gaston Pulings, die ook reeds bij
Creixams ter sprake kwam? - werk van haar had aangekocht. Korte tijd tevoren,
van 17 tot 28 oktober, had Irène Lagut in de Brusselse Galerie Manteau geëxposeerd.
13
In november 1926 was Van Ostaijen nog in het bezit van het schilderij L'auteur
13
préféré van Irène Lagut.
Blijkens de verklaring
van Van Bruaene op 30
november 1926, zie blz.
728.

[Ville d'Avray le 13 Décembre 1925]
43 rue de Versailles
Monsieur.
J'ai reçu votre lettre contenant un chèque de 1000 francs.
Je n'étais pas au courant de vos conditions de paiement, ma lettre s'est croisée
avec celle de Monsieur Pulings; ne faites donc rien avant le 13 Février 1926.
Agréez Monsieur l'assurance de mes meilleurs sentiments
Irène Lagut.
Toen Van Ostaijen zich reeds geheel in de kunsthandel had ingewerkt, ontving hij
de volgende mededeling van het gemeentebestuur van Antwerpen. Eerst twee en
een halve week later beantwoordde hij deze brief.

[Antwerpen, den 21n December 1925]
Mijnheer,
In verband met ons schrijven van 31 Augustus en uw antwoord van 7 September
ll., kunnen wij u melden dat wij bereid zijn u terug in dienst te nemen zoodra zich
daartoe gelegenheid zal aanbieden en wel met de wedde die gij genoot in 1918,
gewijzigd volgens den thans van kracht zijnden rooster, d.i. vast deel fr. 6650 en
veranderlijk deel fr. 2812.50.
Wij verzoeken u ons te laten weten of gij in die voorwaarden voor herbenoeming
in aanmerking wenscht te komen.
Aanvaard, Mijnheer, onze achtingsvolle groeten.
Namens het College van Burgemeester en Schepenen:
Bij verordening:
De Secretaris, [handtekening]
De Burgemeester, [handtekening]
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De laatste briefkaart van Van Ostaijen uit 1925, die blijkens het poststempel op 24
december vanuit Brussel verzonden werd, was gericht aan Peeters. Zijn voorstel
om te komen ‘aanlopen om de dingen in orde te brengen’ hield verband met de in
voorbereiding zijnde uitgave van Het bordeel van Ika Loch.
Beste Peeters,
Wees zo goed me drie Trust-exemplaren (voor mijn rekening, mits usuele
boekhandelskorting) op te sturen. Zodra ik tijd heb koom ik bij je aanlopen om de
dingen in orde te brengen. Hoe maken jullie 't?
Beste groeten
steeds hartelikst
je Paul v. Ostaijen
Onmiddellijk na Kerstmis - en daardoor met één dag vertraging op zijn schema zette Van Ostaijen zijn reeks exposities in de Vierge Poupine voort. Van 27 december
tot 7 januari 1926 werden er schilderijen getoond van de toen zeventigjarige Jakob
Smits, aangevuld met schilderijen en houtskooltekeningen van Alexandre Lallemand.
Het werk van Smits kende Van Ostaijen reeds uit de tijd dat hij nog in Hove woonde
en een groot deel van zijn eerste publikatie, Kunst van heden, in Carolus van 9 april
1914, was hieraan gewijd. Hij noemde Smits toen ‘de enige Vlaamsche klassieker’,
al vond hij zijn nieuwere, romantisch-expressionistische werken destijds juist nog
‘prulwerk’. In Ekspressionisme in Vlaanderen was Smits een vertegenwoordiger
van de vorige generatie voor hem. Hoewel Van Ostaijen daarna nooit meer over
Smits geschreven heeft en zijn mening over diens laatste werk dus niet bekend is,
lijkt het waarschijnlijk dat hij er wel een zekere waardering voor had, maar er toch
allerminst geheel achter kon staan. Het is door dit geval - maar ook door vele
voorgaande en nog volgende exposanten-duidelijk dat Van Ostaijen als
kunsthandelaar welbewust een veel ruimer standpunt bij het accepteren innam dan
als criticus, al zal deze inschikkelijkheid meer voor de aard dan voor het peil van
het werk gegolden hebben. Eenzelfde standpunt nam hij ook reeds in toen hij in
1923 de Groep van XII trachtte te organiseren.
Met ingang van deze Smitstentoonstelling, die dit keer juist niet in 7 Arts werd
besproken, kondigde Het Laatste Nieuws niet langer de exposities in ‘A la Vierge
Poupine’ alleen maar aan, maar nam ook korte besprekingen hierover op, die alle
door Joh. de Maegt geschreven zijn. Uit de eerste bespreking, over het werk van
Smits en Lallemand, waarin gesproken wordt over ‘een tentoonstelling van betekenis’
en die opgenomen werd in Het Laatste Nieuws van 31 december, kan opgemaakt
worden dat er van Smits
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o.m. Kempische landschappen, een kinderstudie en een stilleven gehangen hebben.
In de nalatenschap van Van Ostaijen bevinden zich drie schilderijen van Lallemand,
doch geen van Smits.
Op de dag voordat de volgende tentoonstelling werd geopend, stuurde Van
Ostaijen onderstaand antwoord aan het college van B. en S. van Antwerpen. Er zijn
geen aanwijzingen waaruit duidelijk wordt of hij zijn beslissing genomen heeft om
gezondheidsredenen, doordat de kunsthandel of de samenwerking met Van Bruaene
hem tegenviel of eenvoudig om deze mogelijkheid voor de toekomst open te houden.
Ook in de datering van dit min of meer officiële stuk vergiste hij zich weer een jaar,
zoals uit de tekst van zijn brief bovendien is op te maken. Het adres van afzending
hoeft geen betrekking te hebben op een terugkeer naar Antwerpen: om voor
benoeming in aanmerking te komen, moest hij in Antwerpen woonachtig zijn.

[Brussel, 8-1-25[26]]
Mijnheeren,
n

Als antwoord op uw schrijven van 21 -12-25, hetwelk mij met enkele dagen
vertraging werd nagestuurd, heb ik de eer U mede te deelen dat ik voor een
herbenoeming bij het gemeentebestuur der stad Antwerpen, aan de in uw schrijven
vermelde voorwaarden, wensch in aanmerking te komen.
Aanvaardt, Mijnheeren, de verzekering mijner hoogachting,
P. van Ostaijen,
44, Albertstr.
Antwerpen
P. van Ostaijen
Van 9 tot 21 januari kwam de tentoonstelling aan de beurt over de voorbereidingen
waarvan de meeste inlichtingen bewaard zijn, die van Prosper de Troyer.
In het 7 Arts-nummer van 17 januari schreef Flouquet zeer waarderend over deze
tentoonstelling van De Troyers werk uit zijn nieuwe periode, zonder hierbij echter
bepaalde doeken te noemen. Op 18 januari volgde een, eveneens lovende,
bespreking van De Maegt in Het Laatste Nieuws, waarbij De harmonikaspeler (later
14
De blinde accordeonist getiteld ) gereproduceerd werd. Behalve dit schilderij wordt
14
in De Maegts artikel ook nog De meid (later De wasvrouw) vermeld en
Zie blz. 603, noot 20.
beschreven. Beide schilderijen werden op deze tentoonstelling niet verkocht,
15
want in 1941 waren ze nog in het bezit van De Troyer . Van Ostaijen zelf was tot
15
zijn dood nog in het bezit van Saltimbanque. In Sélection, dat in het
Volgens de lijst in A. de
Poortere, W. van
Beselaere, Wies Moens
e.a., Prosper de Troyer,
Diest, 1941.
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decembernummer een artikel over De Troyer van Georges Marlier, geïllustreerd
met zeven reprodukties, ge-
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Blz. 193-195.
Gereproduceerd werden
La lessiveuse (De meid),
Chant d'amour, Conseils
et critiques, Le brasseur,
L'aveugle (De blinde
accordeonist), Automne
en Le pêcheur, die tevoren
ook in de Cercle Artistique
te Antwerpen
geëxposeerd waren.
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17

publiceerd had, besprak een maand later André de Ridder eveneens de
tentoonstelling van De Troyer in de Vierge Poupine, waarbij hij vermeldt dat het 17Op blz. 321.
hier een keus gold uit wat eerst in de Antwerpse Cercle Artistique getoond was.
De vrij regelmatige medewerking van Van Ostaijen aan het tijdschrift Vlaamsche
Arbeid vertoonde tijdens zijn verblijf in Brussel een hiaat van vier maanden. In het
nummer van september-oktober 1925 had hij het gedicht De profundis en een
kroniek Vlaamse dichtkunst over Liederen voor Maria door Aug. van Cauwelaert
gepubliceerd en in het novembernummer nogmaals een bespreking in de kroniek
Vlaamse poëzie over De dichter en zijn schaduw door Maurice Gilliams. De volgende
bijdrage van zijn hand verscheen echter eerst in het nummer van april 1926.
In het begin van 1926 nodigde Jozef Muls hem met de volgende brief uit een
bijeenkomst bij te wonen van de vaste medewerkers aan Vlaamsche Arbeid, waar
de plannen voor de komende jaargang zouden worden besproken. Of Van Ostaijen
aan deze uitnodiging heeft gevolg gegeven, wist Muls zich echter niet meer te
herinneren, maar hij achtte het wel waarschijnlijk, gezien Muls' tweede brief van
een week later, waaruit blijkt dat Van Ostaijen gedichten in zijn bezit had die hij voor
Vlaamsche Arbeid beoordelen moest. Tot een bespreking van De trust der
vaderlandsliefde door Muls in Vlaamsche Arbeid is het nooit gekomen.

[Antwerpen, den 13/1/26]
Waarde Vriend.
Ik weet niet of ge nog regelmatig naar Antwerpen komt maar zoo dit het geval is
zou ik U willen verzoeken morgenavond donderdag te half negen bij mij te willen
komen. Enkele medewerkers van Vl. Ar zullen hier vergaderen, en uwe aanwezigheid
is dan zeer gewenscht.
Ik dank U voor de goede wenschen die ge mij hebt toegestuurd ter gelegenheid
mijner benoeming op het Museum.
Ik maak ook van deze gelegenheid gebruik om U geluk te wenschen met dat
kleine boekje De Trust der vaderlandsliefde dat ik nu pas gelezen heb en dat ik als
buitengewoon werk aan zie. Ik zal er overigens over schrijven in Vl. Ar.
Tot morgen wellicht?
Uw dwe Jozef Muls
Drie dagen later stelde Van Ostaijen, op briefpapier van het Cabinet Maldoror, aan
de redactiesecretaris van Sélection voor, een artikel over de schilder Georges Lebrun
te schrijven. Hiermee week hij af van zijn op 17
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oktober 1925 aan De Troyer geopperd voornemen niet meer over beeldende kunst
te schrijven zolang hij kunsthandelaar was, al behoorde Lebrun niet tot de in de
Vierge Poupine tentoongestelde schilders. Het is niet bekend waardoor dit plan niet
is doorgegaan.

[Bruxelles, le 16-1-26]
Cher Marlier,
Georges Lebrun me demande si je pourrais m'occuper d'un article sur lui dans
‘Sélection’. Il donnerait lui-même les clichés inédits, à vous d'en fixer le nombre.
L'article aurait trois max. 4 pages.
J'estime que l'oeuvre de Lebrun est à montrer, c.à.d. à soumettre à vos lecteurs
et que les tendances de sa peinture rentrent dans le cadre de votre revue déjà
certainement aussi bien et, à mon avis mieux que p.e. le ne[é]o-classicisme de
Scauflaire. J'en ai déjà parlé à v. Hecke. A vous lire à ce sujet, je reste,
bien à vous,
votre P v Ostaijen
Uit de tweede, hier volgende brief die Muls in januari 1926 aan Van Ostaijen schreef,
is op te maken dat deze nog steeds met de in Utrecht wonende Bob van Genechten
in contact stond. Het artikel van Leo Picard, waartegen Van Genechten zijn lange
polemiek geschreven had, was onder de titel Voor het herstel van de Vlaamsche
18
beweging, in het september-oktobernummer 1925 van Vlaamsche Arbeid
gepubliceerd. Tot een oplossing met Van Genechten is het kennelijk niet gekomen, 18Op blz. 281-290.
want zijn opstel is in Vlaamsche Arbeid nooit verschenen.

[Antwerpen, den 20/1/26]
Waarde Vriend,
er

Ik heb intusschen reeds geschreven aan M van Genechten.
Hij zond mij een buitengewoon lang opstel bij de 50 blz. Pro patria en ik vond
geen tijd om het te lezen daarom bleef mijn antwoord zoolang uit. Toen ik eindelijk
het stuk kon lezen bleek dat de groot[st]e helft een polemiek tegen Picard's opstel
in Vl. Ar. bevatte.
r

Ik schreef toen aan M v.G. dat ik wel bereid was zijn zienswijze ook in Vl. Ar. op
te nemen maar dat ik hem verzocht die zakelijk uiteen te zetten en wegens onze
betrekkelijke plaatsruimte liever alle polemiek met Picard weg te laten wat zooniet
deze weer tot antwoord zou gerechtigd hebben.
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Ik ontving sedert een antwoord dat mij wat ontstemd leek. Mr v.G. weigerde het stuk
in te korten en liet mij weten dat hij het elders zou plaatsen. Ik geloof dat hij in het
idee verkeert dat ik hem heb afgewezen en daar heeft hij het mis. Maar ik kan toch
geen opstel opnemen dat een heel nr van Vl. Ar vult met polemiek. Leg hem dat bij
gelegenheid eens uit.
Wanneer krijg ik de ‘goede verzen’ terug? De andere mogen in uw scheurmand.
Ik heb niets meer van U noch vers noch proza.
Zend mij wat a.u.b.
Met vriendelijke groeten
uw dw Jozef Muls
Na dit drietal brieven, dat op Van Ostaijen als schrijver betrekking had, zette deze
zijn activiteiten als kunsthandelaar voort door van 23 januari tot 4 februari schilderijen
en beelden van de Gentenaar Paul Buyssens en tekeningen van Alphons Barrez
in de Vierge Poupine te exposeren. De met een portretfoto van Buyssens
geïllustreerde recensie in Het Laatste Nieuws van 2 februari signaleerde van deze
kunstenaar geschilderde portretten en stillevens, benevens een gebeeldhouwd
masker, Spuwer. Barrez was vertegenwoordigd door getekende vrouwefiguren,
portretten en studies. In Van Ostaijens nalatenschap is van geen van beide
exposanten werk bewaard gebleven.
Intussen was als vijfde deel van de Cahiers van De Driehoek Van Ostaijens
groteske Het bordeel van Ika Loch verschenen, waarvoor René Magritte een
frontispice getekend had, dat de datering 1925 draagt. Ook hiervan schonk Van
Ostaijen het als eerste genummerde exemplaar weer aan Emmeke met de opdracht
‘voor Emmeke/op 26 februari 1926/van Paul’. Het exemplaar dat hij - één dag voor
de verspreiding - bij Peeters aan deze opdroeg voorzag hij echter van de datering
‘27 I '26’ en in een ander exemplaar, dat hij aan de toenmalige secretaris van de
Vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen, Paul Kenis, gegeven had, luidt de
opdracht ‘Voor Paul Kenis/hartelik 3-2-26/v. Ostaijen’, zodat hij met de toezending
aan Emmeke enige tijd gewacht moet hebben.
Op 29 januari hield Van Ostaijen voor de Vereeniging voor Kultureel Verkeer te
Antwerpen de lezing die hij ruim een jaar later als Gebruiksaanwijzing der lyriek in
Vlaamsche Arbeid publiceerde, maar waarvan de titel toen nog Alledaagse
waarheden luidde, blijkens de aankondiging in De Schelde van diezelfde dag:
‘Hedenavond, Vrijdag, 29 Januari te 8.30 uur stipt, zal dichter Paul van Ostayen in
de groote bovenzaal van Malpertuus [aldus was El Bardo omgedoopt toen het
cultureel centrum van de Frontbeweging
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Frontispice van ‘Het bordeel van Ika Loch’, in 1925 getekend door René Magritte.
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er zich vestigde] optreden. Onderwerp: Gedichten voorafgegaan door ‘Alledaagsche
Waarheden’.’
Vele vrienden en kennissen, o.a. Burssens, De Bock, Noeninckx en Peeters,
waren op deze avond, waar volgens hun herinnering Van Ostaijen zijn gedichten
‘zong’, aanwezig, al waren er in totaal slechts een vijf en twintig toehoorders.
Dezelfde dag had René Victor hem de volgende brief geschreven, die in een
doorslag bewaard is gebleven. Zowel de adressering, ‘Albertstraat, 44’, als de inhoud
wijzen erop dat Van Ostaijen ook in zijn Brusselse tijd regelmatig in Antwerpen
kwam en het contact met de vrienden en familieleden niet had verloren. Terwille
van zijn broer Constant, die zich in een huis aan de Stanleystraat 11 in Antwerpen
wilde vestigen, waarvan vader Van Ostaijen, zijn beide zoons en zijn kleinzoon
eigenaars ‘in onverdeeldheid’ waren, maar dat door een zekere Arthur van Houten
werd bewoond die het huis niet wilde verlaten, had Van Ostaijen een beroep op
Victor gedaan, die zich na zijn rechtenstudie als advocaat in Antwerpen gevestigd
had. Nadat hij het huurcontract met Van Houten, dat van 12 juli 1909 dateerde, aan
zijn vriend had opgestuurd, ontving Van Ostaijen het volgende antwoord:

[29n. Januari 1926.]
Van Ostayen c/ Van Houtte.
1485.
Beste Pol,
Ik heb het huurcontract in deze zaak wel ontvangen en heb dadelijk aan Art. Van
Houten opzeg gedaan tegen einde Juli. Ik verzoek U mij nog zoo spoedig mogelijk
de volgende inlichtingen te verstrekken:
Heeft de Huurder geen 4 kinderen die bij hem inwonen?
Is hij geen 70 jaar oud, is hij geen oorlogsinvalied aan 30%, en is uw vader wel
van Belgische nationaliteit? - daar in elk van die gevallen de uitdrijving niet zou
kunnen bevolen worden.
Met beste groeten,
Tussen de afwikkeling van deze zaak door schreef Van Ostaijen nog een brief aan
Muls, waarbij hij de door hem voor Vlaamsche Arbeid goedgekeurde poëzie
terugzond. Welke gedichten dit precies waren is niet vast te stellen, maar in het
maartnummer van de jaargang 1926 werd het gedicht Eve Francis van Frank van
den Wijngaert opgenomen en in het meinummer Herstellende en Het dienstmeisje
van Roel Houwink en Pavane van Victor J. Brunclair. De verdere jaargang bevatte

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

19

20

van Houwink nog vijf gedichten , van Brunclair eveneens vijf en van Gaston
Burssens Jubileum (juni-julinr.) en Jachtgenot (oktobernr.). Ten slotte verschenen
in deze jaargang verder
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Nl. De dichter
(juni-julinr.), Zarathustra
(augustusnr.), Kruisbeeld,
Doodsangst en Madonna
(septembernr.).
20
Nl. Paul van Ostayen
(juni-julinr.), Paul Cézanne
(augustusnr.), Boetmaagd
(septembernr.), De zwarte
pokken (oktobernr.) en
Ruïnen onder zon
(novembernr.).
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acht gedichten van Van Ostaijen zelf en het laatste gedicht van Karel van den Oever,
Het spel, dat in het Van den Oever-herdenkingsnummer van december geplaatst
werd.
De drie gedichten die Van Ostaijen bij deze brief inzond, waren Melopee en Spleen
pour rire, die eerst in het meinummer een plaats vonden en Guido Gezelle, dat in
het juni-julinummer werd gepubliceerd. De kroniek die Van Ostaijen nog voor het
februarinummer toezegde, was een bespreking van Schaduw der vleugelen door
Karel van den Oever, die echter pas in het aprilnummer werd opgenomen.

[Antwerpen, 31-1-26]
Waarde vriend,
Neem me dit velletje niet euvel; het zij excuseerbaar omdat ik u, in haast, de
gewenste - naar mijn mening te publiceren - gedichten terug stuur. De rest is werkelik
zeer slecht. De verzen van Grauls zijn, van geen criterium, aanvaardbaar.
Tevens vindt u ingesloten reeds drie gedichten van mij. En ook een kroniek voor
het februarinummer volgt weldra.
Met beste groeten
Steeds uw dwe,
Paul v. Ostaijen
P.S. Betrekkelik van Genechten deel ik gans uw zienswijze. Men kan een repliek
van zulke omvang niet integraal publiceren. V.O.
Een dag later werd de onwillige huurder Van Houten gedagvaard door middel van
het volgende deurwaardersexploot, waaruit tevens verschillende gegevens over de
familie Van Ostaijen zijn af te lezen.
Ten jare negentien honderd zes en twintig, den eersten Februari.
Ten verzoeke van 1e. - den heer Van Ostayen, Hendrik Pieter, zonder beroep,
wonende te Antwerpen, Albertstraat no 44; 2e. - den heer Van Ostayen, Constant
Hendrik, wisselagent, wonende te Hoeylaert, Groendaalschesteenweg no 123, doch
verblyvende te Antwerpen, St. Jorisvest no 20; 3e. - den heer Van Ostayen Leopold
André, bediende, wonende te Antwerpen, Albertstraat no 44, 4e. - den heer Goris
Joseph, loodgieter, Weduwnaar van Van Ostayen Hubertina Frederika, handelende
als voogd van Goris Hendrik, zijn minderjarige zoon beide wonende te Antwerpen,
Lange Leemstraat no 215.
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Aangezien myn verzoekers eigenaars zyn in onverdeeldheid van het huis gestaan
en gelegen te Antwerpen Stanleystraat no 11.
Aangezien myn verzoekers het eens zyn om in het voordeel van myn tweede
verzoeker de toepassing te vragen van art. 4 par. 5 der huishuurwet ten einde myn
tweede verzoeker toe te laten zich in dit huis te vestigen.
Aangezien myn verzoekers aan gedaagde opzeg doen van alle huur en hem tevens
den byzonderen opzeg geven van zes maanden bedoeld door art 4 par. 5 en wel
tegen einde Juli aanstaande.
Zoo heb ik ondergeteekende Charles De Wolf, deurwaarder by de rechtbank van
eersten aanleg zitting houdende te Antwerpen, aldaar wonende, gehuisvest August
Sniedersstraat no 56 gepatenteerd gedagvaard den heer Arthur Van Houten,
diamantkliever wonende te Antwerpen Stanleystraat no 11, alwaar zynde en er
sprekende met zyne echtgenoote
om te verschynen den Donderdag vierden Februari aanstaande om negen uren en
half's morgens voor den heer Vrederechter van het Twe[e]de kanton van Antwerpen,
zitting houdende ten Paleis van Justicie, eerste verdieping, ingang langs de
Stockmansstraat, ten einde er te hooren verklaren dat myn verzoekers gerechtigd
zyn zich te verzetten tegen de huurverlenging waarvan gedaagde geniet en bygevolg
zich te hooren veroordeelen om de plaatsen die hy betrekt te verlaten en te ontruimen
tegen einde Juli aanstaande en by gebreke zulks te doen myn verzoekers van nu
af voor alsdan te hooren machtigen om er den gedaagde te doen uitdryven, hy met
de zynen en al deze die er zich zouden kunnen bevinden en zyne meubelen en
effekten op den openbaren weg te doen zetten door den eersten desaanzochten
deurwaarder, zich bovendien te hooren verwyzen tot de kosten des gedings en
verklaring dat het te vellen vonnis uitvoerbaar zal zyn niettegenstaande verzet of
beroep en zonder borg.
En opdat gedaagde hiervan niet zoude onwetende zyn, zoo heb ik hem, zynde
en sprekende zooals boven, kopy gelaten van dit myn exploit.
Waarvan akte kost
32.11.50
43.50
Nog op dezelfde dag van de uitspraak zond Victor een in doorslag bewaard gebleven
brief aan Van Ostaijen, waarmee deze zaak was afgehandeld.
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[4n. Februari 19[26, verder niet doorgeslagen]
Van Ostayen c/ Van Houten.
1485.
Beste Pol,
Deze zaak is heden gepleit geworden voor den Vrederechter van het 2e Canton.
Het proces is gewonnen. Van Houten is verwezen om te verhuizen tegen het einde
van Juli. Ik heb dadelijk het vonnis gelicht en beteekend ten einde op den
vastgestelden datum tot de uitdrijving te kunnen overgaan.
Hertelijk,
De reeks tentoonstellingen in de Vierge Poupine werd vervolgens voortgezet met
een negende expositie, waarop van 6 tot 18 februari werk te zien was van de
Nederlandse schilders Jos Croin en Chris de Moor en van de Zwitserse beeldhouwer
Gaston Beguin. De op 16 februari in Het Laatste Nieuws verschenen recensie van
Joh. de Maegt was geïllustreerd met een Zelfportret van De Moor. Behalve algemene
aanduidingen als ‘landschappen’, maar ook ‘naaktfiguren’ bij Croin en ten slotte
‘figuren’ van geringe afmeting bij Beguin, geeft De Maegt in zijn bespreking geen
titels van afzonderlijke werken. Doordat de catalogus van deze tentoonstelling
21
bewaard is gebleven, zijn zij ditmaal echter alle bekend . In de nalatenschap van
21
Van Ostaijen zijn deze kunstenaars niet vertegenwoordigd, al komt de naam
Zie de afbeelding, blz.
670. De sluitingsdatum 27
Beguin wel voor op een lijst, waarop Van Ostaijen waarschijnlijk zijn bezit aan
22
februari 1926 op de
kunstwerken heeft genoteerd.
Uit de periode van deze tentoonstelling is weer een brief bewaard die op Van catalogus moet een
drukfout voor 17 februari
Ostaijens verdere activiteiten als kunsthandelaar betrekking heeft en die
zijn, aangezien de
geschreven is door de schilder Max Ernst op briefpapier van brasserie en
tentoonstellingen 12
restaurant Chez Graff aan de Boulevard de Clichy in Montmartre. Hieruit is op
dagen duurden en op 21
te maken dat Ernst in Brussel was geweest en daar zowel met Van Ostaijen als februari in de rubriek
met Van Bruaene (‘Bruhan’) had kennis gemaakt. Verder blijkt dat Van Ostaijen Waarheen vandaag van
Het Laatste Nieuws reeds
niet alleen een Juan Gris van Paul Eluard, die met Ernst bevriend was, wilde
kopen, maar dat hij al eerder iets van deze dichter, wiens eigenlijke naam Eugène de volgende
Grindel was, gekocht had, daar Ernst hem verzocht ‘un chec, comme l'autre fois, tentoonstelling met werk
à Mme Grindel’ te sturen. Ook heeft Van Ostaijen tegenover Ernst belangstelling van Verschueren stond
aangekondigd.
getoond voor een werk van Picasso uit diens blauwe periode en voor twintig
22
Zie blz. 728-729.
tekeningen van hem zelf. Van zijn kant toont Ernst zich weer geïnteresseerd in
neger- of Oceanische plastieken. Ten slotte suggereert de vraag in de derde alinea
van Ernsts brief, dat Van Ostaijen in Brussel ook contact had met Camille Goemans,
die tot de medewerkers aan Le Disque Vert had behoord en korte tijd later zijn
opvolger in La Vierge Poupine is geworden.
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Catalogus van de negende tentoonstelling die Van Ostaijen in ‘A la Vierge Poupine’ heeft
ingericht.
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[Paris, le 12 février 26 22, rue Tourlaque, Paris (18e)[
Cher monsieur van Ostaij[e]n,
Je pense que vous avez reçu mon télégramme indiquant qu'Eluard accepte votre
offre pour le Gris. Vous seriez bien aimable d'envoyer un chec[chèque], comme
l'autre fois, à Mme Grindel, 4 avue Hennocque, Eaubonne (S-et-O).
Vous me parliez l'autre jour d'un acheteur pour un Picasso bleu et important;
l'acheteur irait jusqu'à 120000 frcs. (belges ou français?) J'en connais 2 très beaux,
mais on en demande 175000 frs. français chaque.
Si cela vous intéresse, je pourrai vous envoyer les fotos et indiquer l'adresse du
vendeur, pourque vous traî[i]tiez vous même avec lui. Car je crois qu'on les aurait
pour un prix moins fort (150 mille environ). Aussi ai-je parlé à Mr Viot à propos de votre proposition concernant un achat
e[é]ventuel de 20 dessins du soussigné Max Ernst. Viot accepte volontiers votre
offre de 2000 pour 20 bons dessins.
Est-ce que vous voyez Goemans des fois? Il ne m'a pas encore écrit et je [ne]
connais pas son adresse. Voudriez-vous lui dire que j'arais [aurai] besoin des
ier

aquarelles avec fruits pour une expositions[tion] qui s'ouvrira le 1 mars; qu'il me
les envoye [envoie] ou rapporte. Ou ne reviendra-t-il pas à Paris.
Comment va van Bruhan dont j'ai gardé le souvenir d'un charmant personnage.
Dites-lui un cardial bonjour et offrez-lui un cordial Médoc de ma part. Il aura un beau
tableau pour ses nègres.
Si un jour vous aurez [avez] de beaux nègres, prévenez-moi, s.v.p., à toute vitesse.
Mais si un jour vous aurez[avez] de beaux océaniens, prévenez-moi, s.v.p., en
quatrième.
Qu'est-ce qu'enfante la vierge poupine?
Bien cordialement
votre Max Ernst
Over de afloop van deze onderhandelingen zijn geen directe gegevens bekend.
Weliswaar komt de naam van Max Ernst op een inventarislijst voor, die Van Ostaijen
23
onder een brief van Floris Jespers geschreven had , maar dit kan betrekking hebben
23
24
Zie blz. 675.
op een schilderij van Ernst, dat blijkens een brief aan Marlier van 15 april 1926
24
in zijn bezit is geweest en hoeft geen aanwijzing te zijn dat de aankoop der twintig
Zie blz. 680.
tekeningen is doorgegaan. Wèl is het zeer waarschijnlijk dat hij van Eluard het
schilderij van Juan Gris heeft gekocht, want in zijn brieven van 16 en 29 september
25
1926 aan Campendonk biedt hij deze een landschap van Gris te koop aan.
25

Zie blz. 715-716.

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

672

De taveerne ‘Au Roy d'Espagne’ te Brussel.

Van Ostaijens zakelijke instelling spreekt eveneens uit de volgende regels aan
Peeters, die hij geschreven had op een prentbriefkaart met een foto van - zoals op
26
de beschreven achterzijde gedrukt staat - ‘Au Roy d'Espagne /9, Place du petit
26
sablon/(Palais d'Egmont)/Bruxelles/Taverne-restaurant/ Propr.: Arthur
Een café waar
Brusselse kunstenaars als
Danse/Téléphone: 26570’. Het poststempel geeft aan dat deze kaart op 14
Magritte, Mesens enz.
februari 1926 uit Brussel verzonden werd.
Het cliché waar Van Ostaijen over schrijft, is dat van het frontispice uit De trust elkaar ontmoetten. Zie:
Patrick Waldberg, René
27
der vaderlandsliefde. In Den Gulden Winckel van 20 maart 1926 werd het
Magritte, Bruxelles, 1965,
inderdaad afgedrukt met als enige ‘begeleidende tekst’: ‘In een boekje van Paul blz. 212.
van Ostaijen ‘De Trust der Vaderlandsliefde’ (Uitgeverij Statiekaai 7, Antwerpen) 27Jg. 25, nr. 3, blz. 68.
vonden wij dit curieus portret van den schrijver wiens ‘Bezette Stad’ men zich
allicht nog herinneren zal. Het portret is ‘geteekend’ door Arnold Topp.’
Dat Van Ostaijen ten slotte Peeters' dochtertje Godelieve in zijn nieuwjaarswens
betrekt, is tekenend voor de belangstelling die hij voor kinderen toonde, hetgeen
ook reeds ten opzichte van het zoontje van zijn zuster en de kinderen van Oscar
en Floris Jespers gebleken is.
Beste Peeters,
Ik ken de Gulden Winckel: het is een informatietijdschrift en ik meen derhalve dat
de publikatie van het cliché, - wat ook de begeleidende
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tekst mag zijn - als propaganda is te beschouwen en moet aangenomen worden.
Steeds nuchter en rationeel! Stuur hem het gewenste dus.
Met beste groeten voor u en uw vrouw en beste wensen voor '26, ook voor
Godelieve, uw
P.v. Ostaijen
Van 20 februari tot 4 maart werden schilderijen en tekeningen van de Mechelse
schilder en leraar aan de technische school aldaar, Jan Verschueren, in de Vierge
Poupine tentoongesteld. De recensie in Het Laatste Nieuws van 3 maart, waarbij
een portret van Verschueren werd afgedrukt, vermeldt, zonder titels te noemen,
landschappen en naaktstudies. Op de reeds eerder ter sprake gebrachte lijst van
28
30 november 1926 is een pastel van Verschueren, Stilleven met peer en kruik,
28
opgenomen, die zich thans nog in Van Ostaijens nalatenschap bevindt.
Zie blz. 728.
29
Overeenkomstig Irène Laguts verzoek op 13 december 1925 had Van Ostaijen
kennelijk tot na 13 februari gewacht met haar weer te schrijven. Uit onderstaand 29Zie blz. 659.
antwoord, waarin zij spreekt over ‘votre prochaine lettre’ die aangetekend moest
worden, zodat zij daarin nogmaals een cheque verwachtte, is op te maken dat hij
van haar meer moet hebben gekocht dan alleen L'auteur préféré, dat hij op 30
28

november 1926 voor 1400 frs. te koop aanbood.

[Ville d'Avray le 29 Février 1926]
43 route de Versailles
Monsieur.
Bien reçu votre lettre contenant un chèque de 1200 francs. Vous seriez bien
aimable de faire recommander votre prochaine lettre, car n'importe qui peut aller
toucher un chèque non barré.
Recevez Monsieur l'expression de mes meilleurs sentiments
Irène Lagut.
De elfde en laatste tentoonstelling die, in de tijd dat ‘A la Vierge Poupine’ aan de
Naamsche straat gevestigd was, in deze kunsthandel is gehouden, duurde van 6
tot 18 maart 1926. Zij was gewijd aan het werk van de Amsterdamse schilder Piet
van Wijngaerdt, die tot de ‘Bergense School’ behoorde en bekendheid had gekregen
door zijn publikatie in 1916 ‘over de nieuwe strooming in de hedendaagsche
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schilderkunst’ onder de titel Het signaal . In 7 Arts, welk blad na de zevende
tentoonstelling - die van De Troyer - geen aandacht meer aan de activiteiten van
de Vierge Poupine had besteed,
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Of Van Ostaijen deze
uitgave reeds kende
voordat hij in 1918 zijn
bundel Het sienjaal liet
verschijnen, is niet
bekend. Wél komt dit boek
voor in het bewaard
gebleven deel van zijn
bibliotheek. Le signal is
ook de titel van een
schilderij van Henri V.G.
Le Fauconnier, die tijdens
de oorlog in Nederland
verbleef. Dit schilderij
werd ook in Van
Wijngaerdts Het signaal
gereproduceerd. Een
tweede deel van Het
signaal verscheen als
‘zomernummer 1917’
onder leiding van de
kunstgroep ‘Het Signaal’,
waartoe Le Fauconnier,
Van Wijngaerdt, Charley
Fernhout-Toorop, Peter
Alma, Gust. de Smet, C.J.
Maks, D. Koning en Gos
behoorden.
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verscheen hierover op 14 maart een korte bespreking door P. Flouquet. Op 17 maart
volgde een recensie in Het Laatste Nieuws met een foto van Van Wijngaerdt. Alleen
in het tweede verslag wordt een schilderij, Zelfportret, met name genoemd.
Bovendien bevat het de volgende kritische opmerking over de wijze waarop ook
Van Ostaijen de belangstelling trachtte te stimuleren: ‘De persbeoordelingen, ons
bij gelegenheid van zijn tentoonstelling te Brussel gestuurd, luiden alle gunstig; maar
wij vragen ons af of dat soort reklame, dat nu gaandeweg in 't gebruik komt, den
bezoeker niet eenigszins ontstemt. Het wil ons voorkomen, dat deze liever niet
verlangt beïnvloed te worden.’ Ten slotte besprak André de Ridder deze
31
tentoonstelling in het maartnummer van Sélection, waarbij behalve landschappen
en stillevens, de schilderijen Barque en Paysage boisé ter sprake worden gebracht 31Sélection, jg. 5, nr. 6,
Anvers, maart 1926, blz.
en ook Trois paysans uit het Stedelijk Museum van Amsterdam.
64-65.
In de nalatenschap van Van Ostaijen bevindt zich geen werk van Van
Wijngaerdt en ook uit de verdere gegevens en correspondentie blijkt nergens dat
hij dit in zijn bezit heeft gehad.
Tijdens deze tentoonstelling ontving Van Ostaijen de volgende brief van Eluard.
Hieruit kan men opmaken dat Van Ostaijen niet op Ernsts aanbod van Picasso's is
ingegaan. Het is echter niet bekend of ditmaal de koop en daarmee Eluards bezoek
aan Brussel wel doorgang heeft gevonden.

[Eaubonne, le 12 Mars 1926]
Mon ami Max Ernst m'a dit que vous connaissiez un amateur de Picasso bleus. Je
puis vous en procurer un autre que ceux pour lesquels Max Ernst vous a parlé, 50
× 65, représentant une femme accroupie, très fini et très beau, pour le prix de
120.000 f.
Ce prix ne peut être diminué, mais il est bien entendu que nous aurons à nous
partager, moi et vous, la commission de 10% que le vendeur m'offre.
Je vous serais obligé de me dire au plus tôt si cette affaire est susceptible de
vous intéresser, auquel cas je pourrai aller à Bruxelles.
Dans l'attente de vous lire, recevez, Monsieur, mes civilités empressées,
Paul Eluard
32

Waarschijnlijk ook in deze tijd, toen Floris Jespers bij Galerie Le Centaure in Brussel
32
exposeerde, schreef deze de volgende, ongedateerde brief. De schilderijen die
In 7 Arts, jg. 4, nr. 23,
hij hierin met nadruk ‘tegen kontanten’ te koop aanbood, zijn andere dan die Van Bruxelles, 21 maart 1926,
bespreekt Flouquet deze
Ostaijen op 15 januari 1925 van hem gekocht en - indien de toen gesloten
tentoonstelling onder de
overeenkomst is nagekomen - op 1 april 1926 afbetaald had. Over de reactie
kop Galerie Manteau.
van Van Ostaijen op Jespers' voorstellen zijn geen
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gegevens bewaard.
Pol.
1) Ziehier hoe ik de combinatie tegen kontanten doe.
300

1 - Schilderijtje

(Neger en vrouw op divan)

200

2/- Schilderijtje

Kleine haven in grijs en wit
en groen.

100

3/- Schilderijtje

Stilleven met theepot,
compotier met vruchten

100

4 Schilderijtje

Haven met brug.

100

5/- Schilderijtje

Vrouwenkop.

Enfin: 800 frs. direct
betaalbaar.
Wat hiermede? 't Beste
Floris
2) Voor de glasschilderingen dit: Ik wil voor een termijn van 2 jaren, een verbintenis
aangaan, alle maanden 1 glasschilderij tusschen de maten 30 × 50 - 25 × 40-35 aan de prijs van / 450 frs zuiver / - glas door u te leveren.
Denk er eens op! Op 1ste zou ik gaarne spoedig nieuws vernemen.
Fl
Onder deze brief had Van Ostaijen in zwarte inkt de volgende vijftien schildersnamen
genoteerd: Minne, Ensor, Feininger, Stuckenberg, Campendonk, Lagut, Creixams,
Max Ernst, Miro, Magritte, Floris Jespers, Isaias, Gust. de Smet, Lallemand, de
Troyer.
Acht schilders hiervan, Stuckenberg, Campendonk, Creixams, Magritte, Floris
Jespers, Isaïas, Lallemand en De Troyer, zijn met een of meer schilderijen in Van
Ostaijens nalatenschap vertegenwoordigd. De Chileen A. Isaïas had in maart 1926
met drie andere Zuidamerikanen, S. Balmori, J.A. Colron en C. Moro in Cabinet
33
Maldoror te Brussel geëxposeerd. Verder blijkt uit de correspondentie en de
33
gesloten overeenkomsten dat hij ook in het bezit is geweest van werk der vier
Zie het artikel Quelques
peintres
de l'Amérique
schilders Ensor, Lagut, Ernst en Miro, zodat de mogelijkheid dat deze opsomming
Latine
door
P. Flouquet in
een globale inventaris van een deel van zijn toenmalig bezit is geweest, groot
7
Arts,
jg.
4,
nr. 23,
moet worden geacht. Dit zou er dan op wijzen - wat uit geen andere bronnen
Bruxelles 21 maart 1926,
onder de rubriek
‘Expositions’. Voorts
Sélection, jg. 5, nr. 6,
Anvers, maart 1926, blz.
69.
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bekend is - dat hij ook werk van Minne (waarschijnlijk de graveur en etser Joris en
34
niet de beeldhouwer en tekenaar George), Feininger (met wie hij in Duitsland
Joris Minne behoorde tot
de Lumière-medewerkers
bevriend was) en Gust. de Smet heeft gehad.
35
Blijkens een kwitantie van 10 augustus 1926 heeft Van Ostaijen op 15 maart en heeft Van Ostaijens
ook nog een overeenkomst met de schilder en beeldhouwer Ferdinand Schirren postuum verschenen
groteske Intermezzo
gesloten, waarbij hij zich tot een maandelijkse aflossing van
(1929) met houtsneden
geïllustreerd.
35
Zie blz. 713.
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500 frs. verplichtte. Verdere gegevens over deze aankoop ontbreken echter. Eén
dag na de sluiting van de laatste tentoonstelling die Van Ostaijen in de Vierge
Poupine heeft georganiseerd, schreef Du Perron hem de volgende brief. Deze moet
wel een antwoord zijn op een verloren gegane brief van Van Ostaijen met diens
oordeel over het in februari verschenen Bij gebrek aan ernst, ‘zijnde de volledige
werken van Duco Perkens, uitgegeven door E. du Perron’, daar Van Ostaijen geen
bespreking over deze verzamelbundel gepubliceerd had. Du Perron had aan Van
Ostaijen het vijftiende van de dertig luxe-exemplaren gegeven, voorzien van de
opdracht: ‘Voor Paul van Ostaijen/chef-de-file - wie kan daar/iets aan doen? - van
die/arme Perkens R.I.P./(zie overigens blz. 172)/De bezorger/Eddy du Perron’. Het
merkwaardige van dit, in de nalatenschap bewaard gebleven, exemplaar is dat het
vrijwel onopengesneden bleef, zelfs blz. 172, waarop het zevende gedicht van
Windstilte met de toespeling op Van Ostaijen staat afgedrukt. Zowel Een bloempje
aan 't eind als Zittingen voor een damesportret, waar Du Perron over schrijft, waren
in Bij gebrek aan ernst voor het eerst opgenomen.
De bundel Het huis van Marnix Gijsen, die Du Perron in het slot van zijn brief ter
sprake brengt, was eind 1925 bij De Gemeenschap te Utrecht en De Sikkel te
Antwerpen verschenen, voorzien van een inleiding door pater C.A. Terburg O.P.
36
Van Ostaijens kritiek over deze bundel verscheen eerst in juni 1927.
36

In Vlaamsche Arbeid, dl.
22, afl. 3.

[Brussel, 19-3-26.]
Beste van Ostaijen,
Ik ben zoeven naar de Vierge gegaan om je even persoonlik te zeggen hoezeer
ik in mijn schik was met je, voor mij zo gunstig uitgevallen, oordeel: minder om de
gunstigheid misschien als om het feit dat je juist wèl die kwaliteiten releveerde die
ik in mijn weinige geschriften heb willen leggen. Ik heb - eigenlik altijd - gepoogd
een stijl te schrijven die ‘vlot’ genoemd kan worden (al hangt het er enigszins van
af door wie!), en ‘on-artistiek’ volgens opvatting Goncourt-Mannen van '80;
gemakkelik-lezend (en als jij gemakkelik leest zet mevrouw Meyers-Mulder onder
zuchten de bril weer af), en nergens de inhoud verpletterend, zonder - hoop ik naar journalisten-taal te zwemen. Volgens jou schijn ik erin geslaagd te zijn; je
oordeel is voor mij van waarde; ik ken je voldoende om te weten dat je veeleer karig
bent met lof en, waar lovend, je termen kiest; wat je dus in je slotzinnen zei was het
schrijvend deel van mijn(e) ziel aangenaam. Ik kom er voor uit; wat natuurlik
sympatiek van mij is. Mag ik er meteen bij bekennen dat mijn ‘aisance’ dikwels zeer
schijnbaar is? Een Bloempje heb ik in iets meer dan één dag geschreven, maar het
Damesportret heeft mij veel moeite gegeven; de vlotheid daarin
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is - ik zou willen zeggen: ‘grondig bestudeerd’. Kan je je verenigen met het
bijeenbrengen van al mijn geschrijf in één volume; ik meen: vind jij als buitenstaander
in deze, vaak vrij veel van elkaar verschillende ‘genres’ één schrijver (die arme Duco
Perkens!) terug? Heb ik het verwijt niet verdiend, in zo grappige vorm door jou aan
de heer Grauls gedaan: de auteur heeft gedacht, ieder lezer moet er maar een
stukje van zijn gading in vinden(!) Ik ben ongetwijfeld niet van invloeden vrij gebleven.
Enfin, ik zou haast als Musset gaan zeggen:
Surtout, considérez, illustres seigneuries,
Comme l'auteur est jeune et c'est son premier pas!
Maar ik bedenk tijdig dat jij - als Gide - een verdediger bent van de Invloed.
Het grappigste is misschien dat ik, en ik zeg het werkelik niet om ‘interessant’ te
schijnen, liefst helemaal niet meer schrijven zou. Of - wat ik nog altijd doen kan schrijven en uitgeven in nooit meer dan 50 exemplaren. Het is zo'n genot zichzelf
van tijd tot tijd de rug toe te draaien; en de vraag doet zich dan op, evenals bij andere
genietingen: wat heeft het publiek daarmee van doen?
Heb je Het Huis van de heer Gijsen ontvangen? Ik zou het beminnelik hebben
gevonden als niet overal de vinger van heeroom, bij gebreke aan die van GOD, mij
uit zijn werk tegendreigde*. Ik hoop van harte er binnenkort een kritiek van jouw
hand over te zien verschijnen; ofschoon natuurlik, beste van Ostaijen, alvorens je
je daaraan waagt, ik je wel aanraad enige malen de voorrede des vroeden paters
overluid op te zeggen; want inderdaad: heb jij, voordat je van die voorrede kennis
nam, heb jij je plaats van kunstenaar hierbeneden wel begrepen?
Tot spoedig ziens hopelik en met hartelike groet.
Je EduP.
* Om wel sierlik als Boutens te zijn.
Op 20 maart werd het vijfjarig bestaan van Sélection gevierd met een intiem diner
in de Taverne Wagner te Antwerpen, waaraan o.a. de gebroeders Jespers, De
Troyer en Van Bruaene hebben deelgenomen. Hoewel ook Van Ostaijen hiervoor
37
een uitnodiging ontvangen had, heeft hij, blijkens een bericht in Sélection , hiervan
37
38
Sélection, jg. 5, nr. 6,
geen gebruik gemaakt. In hetzelfde Sélectionnummer werd onder de rubriek
Anvers,
maart 1926, blz.
Petites nouvelles artistiques et littéraires aangekondigd: ‘La Vierge Poupine,
78.
dirigée par M.M. Van Bruaene et Van Ostayen, disparaît; la salle passe au
38
Op blz. 87.
répresentant belge de la ‘Librairie de France’. Encore des expositions françaises
qui s'annoncent?’
Hoe en waardoor Van Ostaijens werkzaamheden voor de Vierge Poupine
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beëindigd zijn, kon niet worden opgehelderd, daar er geen correspondentie tussen
19 maart en 15 april - toen hij weer terug was in Antwerpen - bewaard is gebleven
en er ook uit latere brieven of mondelinge mededelingen geen duidelijke inlichtingen
te verkrijgen zijn. In ieder geval staat vast dat in deze tijd de kunsthandel verplaatst
werd van de Naamsche straat naar de Louizalaan 32 in Brussel. Op 17 april kondigde
Het Laatste Nieuws aan dat in de nieuwe Vierge Poupine een tentoonstelling van
Marthe Donas was ingericht, die tot en met 28 april op de agenda Waarheen
vandaag? vermeld bleef waarna van 4 mei tot en met 10 mei de aankondiging volgde
van een expositie met werk van Auguste Mambour, Edgar Scauflaire en Ferdinand
39
Schirren. Ook Sélection van juni 1926 bericht: ‘La Vierge Poupine a inauguré son
nouveau local par une copieuse exposition (71 toiles) de Madame Marthe Donas 39Sélection, jg. 5, nr. 9,
Anvers, juni 1926, blz.
(Mme Franke), cubiste repentie. [...] Une exposition d'aquarelles et de dessins
40
328.
de Schirren, Mambour et Scauflaire suivit.’ Twee maanden eerder had Sélection
40
reeds bekend gemaakt: ‘‘La Vierge Poupine’ dont nous signalions la fermeture
Idem, nr. 7, april 1926,
rue de Namur, 70, s'est réinstallée ailleurs: avenue Louise, 32. Elle sera donc la blz. 174.
voisine du ‘Centaure’, qui va également s'établir à l'avenue Louise, au numéro 62.
La nouvelle ‘Vierge Poupine’ est dirigée par MM. Geert van Bruaene et Camille
Goemans.’
41
Volgens Jan Walravens zou na Goemans de leiding van de Vierge Poupine
41
weer zijn overgenomen door Marc Eemans, die o.a. aan 7 Arts als beoordelaar
Mondelinge mededeling
van Vlaamse letterkunde meewerkte en in die hoedanigheid zowel De trust der in 1957, zonder
42
bronvermelding van zijn
vaderlandsliefde als Het bordeel van Ika Loch voor dit blad besproken had.
kant.
Het is overigens niet uitgesloten dat Van Ostaijen nog betrokken is geweest
42
Respectievelijk in 7 Arts,
bij de voorbereidingen van de eerste tentoonstellingen in de nieuwe Vierge
jg. 4, nr. 3 en nr. 24,
Poupine, daar deze doorgaans enkele maanden tevoren getroffen werden. Zo
Bruxelles, 1 november
valt het op dat hij met Schirren op 15 maart juist een contract had afgesloten en 1925 en 4 april 1926.
dat onder zijn nagelaten papieren zich een ongedateerd, zetklaar en ondertekend
43
artikel over de Luikse schilder Mambour bevindt, dat de indruk wekt voor een
43
tentoonstellingscatalogus te zijn geschreven. In dit artikel - waarin hij, ditmaal
Dit artikel zal worden
zonder bronvermelding, dezelfde uitspraak van Nietzsche, ‘geruime tijd in dezelfde opgenomen in de tweede
richting gehoorzamen’, gebruikt die hij ook in zijn studie over Oscar Jespers van druk van VW IV.
december 1924 aanhaalde - is echter zowel van schilderijen als van ‘polychrome
44
tekeningen’ sprake. In de Vierge Poupine hingen echter, volgens Sélection , alleen
44
45
Zie noot 39.
aquarellen van hem , zodat òf inmiddels de plannen gewijzigd waren òf de tekst
45
46
Dit was eveneens het
betrekking had op een kort daarvoor gehouden tentoonstelling in de Cercle
Artistique te Antwerpen, waar behalve deze aquarellen ook schilderijen hebben geval op zijn eerste
tentoonstelling in La
gehangen.
Vierge Poupine van mei
Dat Van Ostaijen, ondanks zijn vertrek bij de Vierge Poupine, met zijn
1925. Zie blz. 642.
particuliere kunsthandel doorging, bewijzen niet alleen een aantal brieven
46

Deze tentoonstelling zou
oorspronkelijk van 17 tot
28 januari 1926 worden
gehouden, doch werd
wegens ziekte van
Mambour uitgesteld tot
11-22 april.
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uit de tweede helft van 1926, maar ook de volgende brief aan Marlier, de eerste die
weer vanuit Antwerpen geschreven werd.
Welk verhaal over Tristan Tzara en Van Ostaijen Marlier verteld had, weet deze
zich niet meer te herinneren. Op de zaterdag, 10 april, waarop Tristan Tzara volgens
Van Ostaijen het schilderij van Max Ernst ontvangen had, was Tzara te gast op een
47
tweede banket van Sélection, ditmaal in Brussel en ter ere van Gustave de Smet
47
. Het is typerend voor de trots van Van Ostaijen, dat hij zich in zijn brief tot
Een verslag hiervan in
Sélection, jg. 5, nr. 7,
tweemaal toe op zakelijke motieven beroept bij zijn tegenspraak van de valse
geruchten en niet op het feit dat hij zich gekrenkt en belachelijk gemaakt voelde. Anvers, april 1926, blz.
172-173.

[Anvers, le 15 avril 1926.]
Mon cher Marlier,
Vous avez raconté hier une histoire, sans doute, amusante, mais, par ailleurs,
inexacte dans tous ses détails.
En effet M. Tristan Tzara ne m'a nullement fait les propositions, que vous lui
mettez dans la bouche. Bien au contraire, il a tout simplement acheté le tableau de
Max Ernst, tableau qui lui a été lìvré samedi et pour lequel il m'a donné un accusé
de réception en règle. (Ces pièces sont, mon cher Marlier, à votre disposition et au
moindre signe de votre part je m'empresserai de vous les faire tenir.)
La vérité est celle-ci: j'ai du [dû] vendre à M. Tzara bon marché, très bon marché,
à cause d'une indiscrétion de M. Mesens, qui d'ailleurs, en matière d'indiscrétion,
est un peu là. En effet, M. Mesens, m'ayant demandé le prix d'ami, je lui ai présenté
la toile de M. Ernst à un prix très bas. Malheureusement M. Mesens n'a pas cru de
voir estimé à sa valeur ce que je lui proposais et il a demandé à Tzara combien se
vendait à Paris un Max Ernst, de telle époque etc. M. Tzara s'est empressé de
m'acheté [acheter] le tableau, tout en citant le prix que j'avais demandé à Mesens.
Il est évident que j'ai fait bonne figure à mauvais jeu et que j'ai accepté.
J'ai envoyé un mot à Mesens l'informant de ce que, suite à son indiscrétion, le
tableau de Max Ernst e[é]tait porté au double de son prix. Et me voilà donc mis en
demeure de m'expliquer sur une chose qui, cependant, devrait échappé [échapper]
à l'esprit critique de mes amis.
En effet, comme il s'agit d'un acte purement commercial, je ne tiens pas à la
circulation de ces légendes assez comiques.
Mais au cas où cependant vous douteriez de ma version, le petit dossier de cette
petite affaire reste intégralement à votre disposition.
Je suis bien au regret d'avoir du [dû] vous entrenir [entretenir] pendant qques
instants d'une aussi ennuyeuse histoire - qui hier cependant a du
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[dû] provoquer bien des rires! -, mais je m'y vois obligé par son côté commercial.
Veuillez m'en excuser et croyez à mes meilleurs sentiments,
votre Paul v. Ostaijen
Al is het niet zeker dat onenigheid met Van Bruaene ertoe geleid heeft, dat Van
Ostaijen zich uit de Vierge Poupine terugtrok - ook de onzekerheid omtrent een
nieuwe huisvesting, zijn gezondheidstoestand, de ervaring dat hij buiten de
tentoonstellingen om meer kon verkopen, de vele tijd die het hem kostte e.d. kunnen
de doorslag hebben gegeven -, het is echter wel duidelijk dat er een conflict tussen
beiden ontstaan is, of dit nu als oorzaak of als gevolg van zijn vertrek beschouwd
moet worden. Er bleek een schuld van 1500 frs. van Van Bruaene aan Van Ostaijen
te bestaan, die zij niet onderling hebben geregeld, maar waarbij, volgens
onderstaande brieven, een advocaat en een secretaresse te pas moesten komen.
De breuk is niet blijvend geweest, althans op 30 november van hetzelfde jaar waren
zij weer wel tot een onderlinge regeling in staat, maar de volgende, zakelijke stukken,
waarvan het tweede in doorslag bewaard is gebleven, betekenden wel de afsluiting
van Van Ostaijens optreden als kunstzaalhouder.

[Bruxelles, le 25.IV.26]
Monsieur René Victor,
avocat
avenue d'Italie, 99,
Anvers.
Monsieur l'avocat,
Votre lettre du 22 courant: v. Ostayen.
Votre client aurait du[dû] me laisser le temps de lui répondre à sa lettre du 18
courant. Ma secrétaire lui dressera son compte qui lui sera réglé pour la fin juillet prochain,
par trois chèques, à un mois d'intervalle et dont le premier, d'un import de cinq cents
francs, valeur 31 mai 1926, vous est remis, sous ce couvert. Les deux autres chèques vous seront envoyés également, pour Monsieur van
Ostayen.
Veuillez agréer, Monsieur l'avocat, mes salutations sincères.
Geert van Bruaene.

annexe: un chèque barré.
Dit bericht gaf Victor als volgt aan zijn vriend door:
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[29 April 1926.]
Van Ostayen C/ Van Bri[u]aene.
Beste Paul,
Ik heb van Mr Bri[u]aene een schrijven ontvangen waarbij deze mij laat weten dat
hetgeen hij U nog verschuldigd is zal voldaan worden in driemaandelijksche
afkortingen van 500 fr waarvan de eerste zal vervallen op 31 Mei aanstaande. Hij
heeft mij bijgaanden chèque gezonden onder bedoelden datum. Kan zulks U
voldoening geven?
Met hartelijke groeten.

3. Het gepubliceerde werk uit de Brusselse periode
Het enige gedicht dat van Van Ostaijen tijdens zijn Brusselse periode gepubliceerd
werd, De profundis, verscheen kort na zijn aankomst, in het oktobernummer van
1
Vlaamsche Arbeid. Het is zijn laatste flamingantische gedicht, waarover De Bock
1
opmerkt, dat het ‘een politieke oorsprong heeft, de geslagenheid van de jonge
Eug. de Bock, De
Vlaamse letterkunde
flaminganten na de oorlog, maar dit gevoel is inderdaad zo sterk omgezet in
sensoriële indrukken dat het tastbaar en zichtbaar geworden is.’ Met dit laatste Antwerpen, Den Haag,
1953, blz. 208.
geeft De Bock als het ware aan
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dat Van Ostaijen erin geslaagd is ‘het politieke een toon te verlenen naar de gamma
2
van dit onderbewuste’, op welk punt hij in zijn opstel Vlaamse dichtkunst juist de
2
politieke dichtkunst meestal te kort vond schieten. Het is dan ook een der
Zie blz. 621.
duidelijkste demonstraties van wat hiervoor het ‘engagement-binnendoor’
genoemd werd.
In De profundis is niet zozeer sprake van een thematische ontwikkeling als wel
van een associatieve opbouw, waarin de betekenisassociatie de overhand heeft,
al speelt in de details ook de klankassociatie een rol. Het gedicht is uit zeven
zinseenheden, die elk met een hoofdletter beginnen, opgebouwd. De eerste hiervan
bevat de constatering van de nederlaag, eindigend op de woorden ‘lage landen
langs de zee’, waarin door de alliteratie ‘bij’ door ‘langs’ vervangen is. De tweede
eenheid heeft het slotwoord van de eerste, de zee, tot onderwerp en behalve dat
het woord ‘zoute’ een schakel is in de stafrijmreeks zee-zoute-zuiver, bepaalt het
door betekenisassociatie mede het slotwoord ‘bitterheid’. In de derde eenheid,
waarvan de inzet een variant is op die van de tweede, verplaatst de aandacht zich
landinwaarts naar ‘plant’ en ‘dieren’. Het laatste woord wordt in de vierde zinseenheid
geconcretiseerd tot ‘paarden’ en ‘schepershonden’, die, zoals enigszins ironisch
wordt geconstateerd, ‘na de schilders de roem van Vlaanderen/ over de grenzen
dragen’. Weer gaat hij op de laatstgenoemde dieren door in de vijfde eenheid, die
de solidariteit der geslagenen in de associatie ‘maatsmaat’ tot kern heeft. Dan keert
het gedicht als het ware terug naar de eerste termen der genoemde dubbeltallen
‘paarden-schepershonden’ en ‘plantdieren’. Want in de voorlaatste eenheid is het
raadselachtig staren der ‘paardenogen’ het uitgangspunt en in de laatste de uit het
gedicht Winter bekende ‘geraniën’ aan de ‘vensters’, die, evenals in het opstel
Heinrich Campendonk ‘laque de garance’ zijn en met hun ‘meekraplakke stemmen’
een schokkend contrast vormen met de immobiliteit en de verstarring van
Vlaanderen.
In hetzelfde nummer van Vlaamsche Arbeid verscheen ook zijn bespreking van
Liederen voor Maria (1924) door August van Cauwelaert. Dit opstel is vooral van
belang door de theoretische opmerkingen over het benaderen van een kunstwerk
door lezers van een volgende generatie. Nadat hij begonnen is vast te stellen dat
deze gedichten voor hem vlak en nietszeggend zijn, zodat hij er ook weinig over
zeggen kan, constateert hij dat ook een oordeel volgens een geobjectiveerd criterium
hem niet tot ‘onpersoonlik genieten’ kan brengen, zoals dit bij de gedichten van
3
pater Mortier het geval was. Van de Woestijne had verklaard te begrijpen dat
3
4
Wiens Grafrijmpjes voor
jongeren aan deze gedichten, die hij zelf waardeerde, voorbij zouden gaan.
Deze opvatting bestrijdt Van Ostaijen. Hij geeft toe dat soms alleen door ‘indenken onze gesneuvelde jongens
in de scheppende ontroering’ de kloof in ‘de vormspraak tussen de scheppende hij in Vlaamsche Arbeid
van maart 1925 besproken
en de genietende ontroering’ is te overbruggen. Dit geldt echter voor oudere
had. Zie blz. 620-621.
4
In de Nieuwe
Rotterdamsche Courant
van 10 januari 1925,
herdrukt in Karel van de
Woestijne, Verzameld
werk 5, Bussum, 1949,
blz. 545: ‘Ik geloof dat
men een zekere leeftijd
moet hebben bereikt om
er de schoonheid van te
kunnen smaken.’

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

685
5

literatuur, zoals hij dat zelf ten opzichte van de Mingedichten van Poot ervaren had,
5
maar niet tegenover de tijdgenoot, ‘wiens vormspraak nooit, naar het verleden
Zijn ‘ontdekking’ van
Poot brengt hij ook ter
toe, derwijze bevreemdend kan zijn.’ Wel kan het standpunt tegenover een
eigentijds kunstwerk met de leeftijd veranderen. Het is dan echter niet de indruk sprake in zijn bespreking
van Poèmes door P.G.
van dit werk die verandert, het kritisch te benaderen ‘materiaal der impressie’,
van Hecke in Vlaamsche
maar het zijn de ‘diverse esthetiese interpreteringen bij dezelfde persoon’ van
een gelijk gebleven indruk. Hij licht dit toe door drie opeenvolgende en afwijkende Arbeid van januari 1925
(VW IV, blz. 205) en,
standpunten op verschillende leeftijden ten opzichte van Streuvels' werk te
uitvoeriger, in Marsman of
schetsen, waarbij in geen der stadia van een ‘wezenlik onbegrijpen’ sprake is
vijftig procent, opgenomen
geweest, doordat ze alle drie wel degelijk op dezelfde indruk gebaseerd waren. in Vlaamsche Arbeid van
Hij vermoedt voorts dat Van de Woestijne de gedichten van Cauwelaert door december 1927 (VW IV,
hun ‘vredevolle afgewogenheid’ voor jongeren ontoegankelijk acht. Ook dit bestrijdt blz. 338).
hij, want de jongeren waarderen juist om deze eigenschap de poëzie van Jammes
en wijzen om het ontbreken hiervan het werk van Verhaeren af. Bovendien is deze
afgewogenheid in de gedichten van Van Cauwelaert, die ‘helemaal niet de geringste
indruk opdringen’, afwezig.
In het vervolg van zijn artikel toont hij aan dat Cauwelaerts poëzie zowel in
verbeelding als in woordkunst te kort schiet. Hij stelt hier niet alleen Rilke en Boutens
6
(met wiens erfenis volgens hem ook de begaafd geachte dichter Jos. van Wely O.P.
worstelt) tegenover, maar vindt ook ‘Delfien van Haute, Pater Mortier en nog wel 6Wiens Vader, onze
7
een dozijn west-vlaamse dichters van de ‘Koppen’ [...] honderdmaal meer dichter’. Vader hij in Hollandse
Het feit dat hij terloops een voordracht van Albert Vogel op 7 oktober ter sprake dichters of de zichtbare
brengt, is een aanwijzing dat deze kroniek in Brussel geschreven werd. Omstreeks wegen van de genitief,
opgenomen in Vlaamsche
diezelfde tijd kwam Van Ostaijen ook in een Brussels dagblad aan het woord
Arbeid van mei 1924 (VW
door een hem afgenomen vraaggesprek. In dit reeds vermelde interview, dat
IV, blz. 164), besproken
Jean Laenen in Le XXe Siècle van 18 oktober 1925 publiceerde onder de titel
had.
7
Une heure avec..., beschouwt Van Ostaijen Guido Gezelle als ‘onze grote
Gedoeld wordt op de
voorganger’, zoals de titel luidt die Burssens boven zijn gedeeltelijke vertaling
twee delen Twintig
8
Vlaamsche koppen door
van dit interview plaatste. Verschillende opmerkingen die Van Ostaijen tijdens
dit gesprek maakt, keren korte tijd later terug in de lezingen die hij in Brussel en Hugo Verriest, Roeselare,
1901, waarin o.a. ook
Antwerpen gehouden heeft.
Gezelle is volgens Van Ostaijen een ‘poète de lyrisme pur, dont la poésie toute Delfien van Haute is
behandeld.
dynamique, toute d'instinct et de spontanéité exprime presque la totalité des
8
Zie blz. 650.
mystères de la sensibilité, non pas d'une sensibilité individuelle ou d'une epoque,
mais la sensibilité, toute la sensibilité humaine.’ Voor de werkelijk moderne dichters
‘s'est l'instrumentation qui, seule, constitue le travail technique de la poésie; chaque
mot à part doit contribuer à harmoniser la sonorité de l'ensemble, quoique chaque
mot pris à part doit avoir son accent propre.’
De moderne poëzie in Vlaanderen blijkt voor hem in 1916 begonnen, het
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jaar waarin Music-hall verscheen, al zegt hij er niet bij waarmee deze verandering
is ingezet. De ‘psycho-cerebrale’ dichters, waarvan hij Van de Woestijne de meest
representatieve acht en die bij Van Nu en Straks aansluiten, hebben voor hem iets
kunstmatigs en brengen de werkelijke sensibiliteit niet tot uitdrukking, maar zij zijn
wèl ‘les précurseurs du moderne mouvement actuel de la poésie flamande. Ils ont
ouvert la Flandre à la vraie évolution littéraire.’ De moderne Vlaamse dichters splitst
hij in twee groepen, ‘l'un avec chef de file, Wies Moens. Ces poètes ont des
préoccupations ethniques [ethiques?] ou philosophiques, tandis que ceux de mon
groupe sont des lyriques purs.’
Als ideaal stelt hij ten slotte ‘de sortir de l'étroit régionalisme [...] de tâcher
d'appartenir au grand courant de la sensibilité west-européenne [...] et de créer [...]
une tradition littéraire flamande parallèle...’
De volgende, eveneens franstalige publikatie, opgenomen in 7 Arts van 15
november 1925, is de tekst van zijn op 29 oktober uitgesproken rede voor de
Compagnons de la Lanterne Sourde. Zoals reeds werd opgemerkt, vormde deze
lezing over Le renouveau lyrique en Belgique de grondslag voor zijn latere, meer
uitgebreide lezing, die hij onder de titel Gebruiksaanwijzing der lyriek heeft
gepubliceerd.
Van Ostaijen was zijn spreekbeurt in La Lanterne Sourde begonnen met een in
raillerende toon gestelde inleiding van zes alinea's over de vraag wat kunst en wel
speciaal dichtkunst is en hoe deze benaderd kan worden. Hij brengt hierbij zowel
9
de door hem op dertienjarige leeftijd gelezen Tolstoi , als Poil de carotte (1894) van
9
10
Nl. diens Qu'est-ce que
Jules Renard en de - kennelijk uit het hoofd geciteerde - eerste regel van
l'art
?, vertaald door E.
Apollinaire's La dame uit de bundel Alcools ter sprake. Over de dichter als
Halpérine-Kaminsky,
11
gelijktijdig lezer, waarbij hij, evenals in zijn opstel over Burssens' Piano en in

waarvan de vijfde druk in
1898 te Parijs was
verschenen. Van Ostaijen
maakt tevens melding van
de hiertegen gerichte
publikatie van de
Rozenkruiser J. ‘Sâr’
Péladan, La décadence
esthétique, Réponse à
Tolstoï, Paris, 1898.
10
De tekst ‘Toc, toc, elle
est venue frapper à ma
porte’ in Van Ostaijens
publikatie, luidt bij
Apollinaire: ‘Toc toc Il a
fermé sa porte’.
11
VW IV, blz. 219:
‘dichterschap behoort tot
de biologie van sommige
geesten’.
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Gebruiksaanwijzing der lyriek , op diens biologische bepaaldheid wijst, merkt hij
het volgende op: ‘C'est un Monsieur qui écrit lui-même des poésies à sa mesure.
Il joue à la fois client et tailleur, étant tailleur précisément parce qu'il est également
client. En peut-il au surplus si la coupe plaît encore à d'autres personnes? C'est
un accident. D'ailleurs ni le tailleur, ni le poète ne relèvent d'une vocation, mais
celui-ci a sur celui-là l'avantage - si avantage il y a - d'une nécessité biologique.’
Als hij vervolgens over de lezer als dichter spreekt, herhaalt hij zijn opvatting uit
13
Over de typografie van Bezette stad , dat het in de poëzie om het gesproken
woord gaat: ‘voulant lire des poèmes, - et évidemment vous les lirez à haute voix,
puisqu'il s'agit de sons et de sonorités, - vous vous êtes mis à en composer’. Na
14
de aan Cocteau ontleende uitspraak ‘Il n'y a qu'une chose difficile en poésie:
trouver et garder l'équilibre dans le facile’, komt hij tot de constatering dat ‘si les
mots sont des signes, il est également vrai que les signes, les phénomènes, sont
des mots.’ De bewering ‘que le mot ne vaut que par le son’ noemt hij een ‘erreur
louable’, die corrigerend
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VW IV, blz. 314: ‘Een
voorlopige konkluzie als
deze dat men eerder van
de biologie dan wel van de
ethiek uit de dichter moet
trachten te verklaren,
brengt mij, als een
hypothese die van alle de
minst slechte is, een
ogenblik verpozen.’
13
VW IV, blz. en 108.
14
Volgens A.T.W.
Bellemans, Poëtiek van
Paul van Ostaijen,
Antwerpen, 1939, blz. 23
(zonder bronvermelding)
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werkt op ‘cette autre erreur que les mots sont seulement des signes’, op welk punt
15
hij later weer aan zal sluiten met zijn opmerking in Gebruiksaanwijzing der lyriek :
15
‘noch de zin, noch de klankwaarde alleen kan men als uitsluitend algemeen
VW IV, blz. 317.
geldende waarde aanvaarden’.
Vervolgens komt hij met zijn ‘premier aspect théorique’, nl. ‘la poésie, comme tout
autre art, est de la matière sensibilisée’, tot de kern van zijn betoog. Deze kern
verwerkte hij later grotendeels, ten dele zelfs door letterlijk te vertalen, in
Gebruiksaanwijzing der lyriek, bij de bespreking waarvan ze in breder verband ter
sprake zal worden gebracht. De voornaamste gedeelten in Le renouveau lyrique
en Belgique die later niet overgenomen werden, zijn de volgende drie. In de eerste
plaats een waarschuwing tegen ‘une certaine tendance de la poésie moderne que
j'appelle idolâtre’ met haar ‘amour exalté pour la vitesse’, waardoor men niet aan
de ‘méditation métaphysique’ toekomt. Hetzelfde bezwaar, dat hij bij zijn afwijzing
16
van het vrije vers herhaalt, had hij in zijn recensie over Van Duyns De verlaten stad
ook reeds geopperd tegen de ‘dolledans-voorstelling’, die de moderne ‘katholieke 16Zie blz. 619.
techniek’ in de Nederlandse poëzie kenmerkt. In de tweede plaats wijst hij erop
dat de literatuurhistorici ten onrechte de mystieke geschriften buiten de handboeken
hebben gehouden, waarbij hij de namen noemt van Jeanne Marie Bouvier de la
Mothe Guyon voor Frankrijk, San Juan de la Cruz voor Spanje en Mechthild von
Magdeburg, Meister Eckehart, Jacob Böhme, Johannes Tauler en Angelus Silesius
voor Duitsland. Het derde en belangrijkste gedeelte in zijn Franstalige toespraak
dat in Gebruiksaanwijzing der lyriek kwam te vervallen, is een uitwerking van het
slot van zijn in september 1925 gehouden lezing, Proeve van parallellen tussen
moderne beeldende kunst en moderne dichtkunst, waarin hij zijn gedicht Melopee
als voorbeeld van ‘zuiver formeel-thematiese ontwikkeling’ voorlas. Ook ditmaal
kondigt hij aan Melopee voor te zullen lezen, maar hij verschaft er eerst de volgende
toelichtende gegevens over, die het mogelijk maken vanaf het begin de thematische
o

ontwikkeling in dit gedicht te volgen: ‘1 allure générale déterminée par l'intention
o

d'écrire une mélopée; 2 la première phrase - la phrase prémisse - devra, cette
o

fois-ci, être la plus positive de toutes [Onder de maan schuift de lange rivier]; 3 les
phrases suivantes s'en iront de plus en plus dans le vague et j'essaierai d'y atteindre
en tirant la phrase prémisse en longueur par l'addition d'un nouveau sujet ou d'un
complément indirect [Over de lange rivier schuift moede de maan / Onder de maan
o

op de lange rivier schuift de kano naar zee]; 4 il sera probablement nécessaire de
syncoper quelque part pour donner plus de distance, plus de lointain à ce qui suivra
[Langs het hoogriet / langs de laagwei]. - Voilà donc, rapidement montré dans les
détails du point de départ, un exemple de ce que j'appelle une poésie à thème.
Nous ne sommes pas loin de l'axiome de Verlaine: ‘De la musique avant toute
chose.’ Mais il se peut que je le défende avec une rigueur
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trop sévère.’
Van Ostaijen beëindigde zijn betoog voor de Compagnons de la Lanterne Sourde
met een alinea waarin hij - aansluitend bij ‘Voorlopig is stijl slechts als persoonlike
17
discipline gegeven’ uit Proeve van parallellen - over zijn veranderd inzicht opmerkt:
‘Devant moi, qui suis parti du postulat de la communion des efforts, après douze 17VW IV, blz. 227.
ans, se dessine de plus en plus la nécessité de proposer d'autres expériences
si nous voulons créer des aspirations collectives. Aussi je me retire dans une
discipline personelle dont le but est de trouver les moyens qui pourraient devenir
collectifs.’
Ter afsluiting illustreert hij zijn verandering van standpunt door na Luther de figuur
18
van Hamlet te plaatsen (‘Après Wittenberg, il y a Elseneur’), welke ‘daadloze’ prins
18
Van Ostaijen steeds bezig gehouden heeft, vanaf zijn artikelen in Ons Land uit
Zie: Het bosje, het
19
eerste
der Vier proza's,
1917 tot aan zijn brief van 7 januari 1928, waarin hij aan Du Perron schrijft :
VW
III,
blz. 113.
‘‘Hamlet’ is een der grootste scheppingen omdat hier het stukje waarheid groter 19
Zie blz. 979.
is dan elders. (De waarheid van de noodzakelikheid der uiteindelike nederlaag
van de mens).’
Van Ostaijens laatste publikatie in 1925 was een bespreking van de in eigen
beheer uitgegeven bundel De dichter en zijn schaduw door Maurice Gilliams, welke
recensie onder de kroniektitel Vlaamse poëzie in het novembernummer van
Vlaamsche Arbeid werd opgenomen.
Voor Van Ostaijen is Gilliams op grond van zijn sensibiliteit, intuïtie en ‘fiziese
drang’ zonder twijfel een ‘geboren dichter’, maar zijn gedichten zijn ordeloos en
onbeholpen als gevolg van een ‘verwarring in het gedachtelike’. Hij licht dit toe door
te wijzen op zijn ‘onkennis van dit lyries aksioom dat alle abstracta in poëzie de
allures van het allerkonkreetste moeten aannemen’. Deze ‘onkennis’, dit gebrek
aan theoretisch inzicht, doet Gilliams niet alleen de juiste verhouding tussen het
abstracte en het concrete, tussen het verhevene en het nederige uit het oog
verliezen, maar is er zelfs de oorzaak van dat hij zich er niet van bewust is
herhaaldelijk het Antwerps dialect te gebruiken. Van Ostaijen is van oordeel dat
Gilliams een te grote literaire tegenover een te geringe buiten-literaire belangstelling
heeft en hij noemt deze ‘diskrepans zijner beschavingselementen’ een ‘specifies
vlaams verschijnsel’ dat ‘tot een te grote en een te geringe kennis’ voert. Voortdurend
komt hij op de in dit opzicht fnuikende invloed van het Vlaamse milieu terug en hij
vraagt zich daarbij af: ‘waarom is er in Vlaanderen zoveel begaafdheid en zo weinig
kennis?’
Als ‘verdediger van de Invloed’, zoals Du Perron hem in zijn brief van 19 maart
20
1926 genoemd heeft , merkt Van Ostaijen op, dat ‘Gilliams zijn invloeden met smaak
20
weet te kiezen - ook dit moment zag ik gaarne door de jonge heren kritici in
Zie blz. 677.
Vlaanderen geschat’. Verder betrekt hij ook zijn eigen werk in het betoog bij de
constatering dat Gilliams binnen zijn ‘beinvloeding een zekere maat houdt’. De
eerste maal - evenals in zijn inter-
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view voor Le XXe Siècle zonder Music-hall en Het sienjaal te noemen - als hij schrijft:
‘De tendens van sommige zijner beelden b.v. stamt uit de vlaamse poëzie, die rond
1916 ontstond en die nu, met Wies Moens en Marnix Gijsen aan het hoofd, een
maatgevende beweging (vooral voor Holland maatgevend!) is geworden.’ De tweede
keer expliciet als hij de beelden van Gilliams niet ‘invers-pedant’ noemt en daar de
volgende noot aan toevoegt: ‘Invers-pedant slaat niet speciaal terug op 't beeld van
21
Marnix Gijsen . Ik had net zo goed metaforen en beelden van mezelf uit ‘het Sienjaal’
kunnen citeren daartoe. - Er zijn twee kategorieën dichters: zij die zich wel en zij 21Hij had ‘banaan van
die zich nooit vergissen. Ik behoor tot de eerste kategorie. Urbain van de Voorde zoete vergiffenis’
genoemd, welk beeld
b.v. bepaald tot de tweede.’
Gijsen in de eerste
Of en in hoeverre Van Ostaijen zijn lezing van 29 oktober voor La Lanterne
publikatie van de
Sourde gebruikt en uitgewerkt heeft voor zijn tweede lezing in Brussel, die hij
eind 1925 voor de Vlaamsche Club in het Nederlands heeft uitgesproken, is niet Lof-litanie van den H.
Franciscus van Assisië (in
bekend, daar alleen het begin van deze lezing in handschrift - op briefpapier van
Ruimte, jg. 1, nr. 4-5,
22
het Cabinet Maldoror - bewaard is gebleven . Hieruit blijkt echter dat hij in ieder Antwerpen, 1920, blz. 58,
geval een nieuwe inleiding heeft geschreven. Door de aankondiging op de
regel 16) had gebruikt. Bij
de derde druk van de
invitatiekaart dat hij ‘een voordracht zou geven over richtingen in de moderne
Loflitanie in zijn bundel
poëzie’, voelt hij zich ditmaal gedwongen deze richtingen ook - zij het
Het huis, Utrecht,
spottenderwijs - ter sprake te brengen. Overigens heeft hij vrede met de
onvolledigheid van de aankondiging, aangezien deze ‘even onvolledig mijn eigen Antwerpen, 1925, blz. 59,
had Gijsen deze regel
onvolledigheid, d.i. mijn skepse inzake de mogelikheid ener bepaling van het
laten vervallen.
lyriese, nabij komt.’ De moeilijkheid om tot een dergelijke bepaling te komen wil 22
Gepubliceerd onder de
hij trachten op te lossen door zijn ‘opvatting van de dichtkunst gaandeweg te
titel Het geval van
omsingelen, telkens met een nieuwe formule weer van een andere zijde naderbij ex-koning Nikita van
te komen, in de kennis dat slechts door een bij intuïtie gemaakte som van deze Montenegro in Maatstaf,
verscheidene, ja soms bijna kontradiktories schijnende bepalingen, mijn begrip jg. 15, nr. 5, Den Haag,
van poëzie vastere vorm kan krijgen.’
augustus 1967, blz.
Al blijkt uit het bewaard gebleven beginfragment een overeenkomst in opbouw 278-284.
Uit het summiere verslag
tussen deze toespraak en die welke hij daarvoor in Brussel en daarna in
van deze lezing in Het
Antwerpen heeft gehouden, nl. het beginnen met een speelse, ietwat
Laatste Nieuws van 9
desoriënterende inzet, toch is deze tekst persoonlijker dan de beide andere
inleidingen. Zijn spot geldt niet alleen de ‘heren der logika’ en de secretaris van december 1925 blijkt wel
een grote overeenkomst
de Vlaamsche Club, Toussaint van Boelaere, die kort tevoren, op 22 november,
met zijn lezing voor La
23
Johan de Meester had gehuldigd , maar evenzeer zijn eigen standpunt en zijn
Lanterne Sourde en met
eigen situatie als dichter. De reeds gesignaleerde taktiek van het relativeren der Gebruiksaanwijzing der
eigen opvattingen, van het overrompelen door tegenstellingen en ernstig
lyriek.
23
gemeende humor, beschermt ook hier zijn kwetsbaarheid als ‘out-sider’ en zijn
Na een
ochtendvergadering heeft
de Vereeniging van
Vlaamsche Letterkundigen
's middags in de
Vlaamsche Club en 's
avonds aan een banket in
de Taverne Royale De
Meester grootscheeps
gehuldigd. Op de
middagreceptie spraken
August Vermeylen,
Toussaint van Boelaere en
Julius Hoste De Meester
toe.
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pessimisme, dat als ‘optimisme à la koning Nikita’ wordt voorgesteld om te
voorkomen dat men ‘achter deze verklaring tragiek zoeken’ gaat.
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Nikita of Nikola, geboren
in 1841, van 1860-1910
vorst en van 1910-1918
koning van Montenegro,
streed in de eerste
wereldoorlog aan
geallieerde zijde. In
1915-1916 werd hij totaal
verslagen. Hij sloot hierop
een wapenstilstand, die hij
onder geallieerde druk
moest herroepen, waarna
hij uitweek. In 1918 werd
hij afgezet. Op 1 maart
1921 stierf hij te Antibes.
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Behalve persoonlijker is de toon van zijn Brusselse inleiding ook veel uitdagender.
Zo verklaart hij eerst ‘dat ik vroeger zeer veel over richtingen heb gesproken en
geschreven en dat ik nu deze boel feitelik zat ben. Het doet me steeds een waar
genoegen te mogen konstateren dat ik ongelijk heb gehad. Gelijk en ongelijk zijn
geen volstrekte waarden. Op souplesse komt het ten slotte aan.’ Maar enige regels
verder laat hij hierop volgen: ‘Sektair zal ik steeds blijven omdat ik een zekere liefde
heb mij als boeman te verkleden en de mensen van het zogenaamde objektieve
oordeel te verschrikken. Want natuurlik, wanneer ik zeg dat ik niet meer zoveel
waarde leg op het situeren der richtingen, dan spruit deze mening alleen voort uit
mijn overtuiging dat mijn richting inderdaad de goede is.’ Ook kondigt hij aan dat hij
‘naar vermogen zal doen om gene richtingen, die niet de mijne zijn, af te maken.’
En ten slotte waarschuwt hij degenen die niet op hem als out-sider in de wedren
der fraaie letteren wedden: ‘past op, indien ik het haal. Jullie spelen niet op mij, à
la bonheur, doch verliezen jullie, dan krijgen jullie ook geen dag krediet. Nu dan,
deze idealistiese perspektieve eenmaal met de schuldbekentenis te kunnen komen
aanzetten verklaart voldoende mijn optimisme à la koning Nikita.’
Van de derde redevoering die Van Ostaijen over zijn eigen lyriek gehouden heeft
op 29 januari 1926 in Antwerpen, staat - anders dan bij zijn toespraak van eind 1925
te Brussel - wèl vast dat zij een uitwerking is van zijn eerste spreekbeurt over dit
onderwerp voor La Lanterne Sourde, doordat de tekst hiervan eveneens is
gepubliceerd. In hoeverre hij zijn tekst nog bewerkt heeft voor de publikatie, die pas
ruim een jaar later, in april 1927, plaats vond, is niet bekend. Enerzijds doet een
uitlating in de gepubliceerde tekst als ‘Indien men mij hier te Antwerpen vier jaar
geleden had uitgenodigd’ vermoeden dat hij geen wijzigingen meer heeft
aangebracht. Anderzijds wijkt de titel van zijn publikatie, Gebruiksaanwijzing der
lyriek, af van die van zijn voordracht, in het dagblad De Schelde opgegeven als
Alledaagse waarheden. Doordat niet achterhaald kon worden of Van Ostaijen de
formulering ‘gebruiksaanwijzing der lyriek’ al eerder in gesprekken gebezigd had,
blijft het voorlopig een onuitgemaakte zaak of Van Ostaijen reeds in december 1925
Du Perron geïnspireerd heeft tot de formulering in de slotregels van diens gedicht
uit Windstilte: ‘zend mij lankmoedig een komplete/ gebruiksaanwijzing der lyriek’,
of dat, andersom, deze regels, die voor het eerst in de bundel Bij gebrek aan ernst
van februari 1926 gepubliceerd werden, Van Ostaijen tot zijn definitieve titel hebben
gebracht.
In Gebruiksaanwijziging der lyriek heeft Van Ostaijen als ‘zich-verklarend dichter’
de opvattingen over dichtkunst, die in zijn kritische opstellen van de voorafgaande
jaren verspreid voorkomen, het meest uitvoerig en systematisch samengevat en
25
daarmee - zoals hij in december 1920 al noodzakelijk achtte - ‘theoretiese klaarheid’
25
geschapen.
In het slot van Eind goed
alles goed, VW IV, blz.
102.
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Ook deze laatste, zeer volledige, maar toch op de essentie geconcentreerde
formulering van zijn lyrisch credo begint Van Ostaijen met een in ironische toon
gestelde inleiding, waarin hij duidelijk maakt dat men een dichter en zijn werk alleen
door diens gedichten kan benaderen.
Men vergt van de dichter meer moed dan van een wielrenner en acht deze
eigenschap een ‘inhaerente verplichting [die] bij het dichterschap hoort’. Juist op dit
punt verklaart Van Ostaijen over zichzelf: ‘Indien men mij hier te Antwerpen vier jaar
geleden had uitgenodigd, zo zou ik waarschijnlik moediger met wat ik toen voor
apodiktiese beginselen van de poëzie hield zijn voor de dag gekomen; bij het
ontbreken van deze manifestatie van moed verliest u echter niets daar die [dat]
apodiktiese waarschijnlik niet meer zou geweest zijn dan een allegaartje van het
aller arbitrairste. [...] Dus, vier jaren terug, zou ik gezegd hebben: poëzie is ten eerste
dit, ten tweede dat, ten derde en punt. Niet alleen alzo maar ook: deze verklaring
zou ik hebben afgelegd met dat pathos waarin de mensen sedert eeuwen de zedelike
courage plegen te ontdekken.’
Als hij de lokale variaties schetst in de voorstelling die men zich van een dichter
maakt, verwijst hij naar zijn, voor zover bekend, ongepubliceerde groteske Het
beroep van dichter met de woorden: ‘In mijn schets over hun leven, heb ik over de
atupaalse dichters vrij volledig bericht gegeven.’ Vervolgens vat hij de inhoud hiervan
als volgt samen: ‘hoe namelik, in het gezegende land Atupal, gedichten helemaal
niet gelezen worden, maar hoe integendeel, de biografie, ook van de levende
dichters, met een, ik zou haast zeggen, angstwekkende belangstelling wordt genoten;
verder hoe deze belangstelling is georiënteerd in de zin van een buitengewoon
interesse voor het beproefd-zijn van de dichters en hoe dit beproefd-zijn met de
lyriek kortweg wordt geïdentificeerd’.
Hij komt dan tot de conclusie: ‘Overal dus stelt men de dichters zonderlinge, van
het standpunt der lyriek gezien, extravagante eisen.’ Zo stelt men eisen van ethische
en morele aard en verwacht men van een dichter dat hij tevens een wielrenner of
een politicus is, maar ‘de lyricus, de dichter is alleen door zijn lyriek te situeren.’
Bovendien berust het willen benaderen van de dichter doorgaans op een
misverstand, want ‘de meeste mensen kunnen er maar niet toe besluiten te verklaren
dat lyriek ze helemaal niet interesseert.’ De absolute betekenis die de lyriek voor
hem heeft, beschermt hij ook hier door in de relativering ervan de buitenstaander
te overtroeven. De lyriek, geeft hij toe, is ‘feitelik niets, absoluut niets, tenzij men
luttele woorden van een blinde man [...] voor een tastbaarheid zou houden.’ Maar
Ali-Baba, de ingewijde, ‘weet dat in het lied van deze man, zonder hoe of waarom,
de herinnering klinkt van en het heimwee naar zulke zuivere wet die, in de schoot
van deze aarde, ook de kristallen vormt.’ Ook uit andere opmerkingen blijkt zijn
eigen visie op de ‘ziekte van de dichter’ die de lyriek is,
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zoals: ‘De geschreven gedichten moet men lezen afhankelik van een gansheid, die
nooit zichtbaar of op enig andere wijze toegankelik werd; ook moet men ze lezen
met de kennis dat zij slechts zijn het slechtste van de lyriek des dichters. Want de
dichter is, in tegenstelling met de rederijker, iemand die zeer moeilik spreekt, en
wanneer hij spreekt is het niet uit zijn volheid - in de ogenblikken van volmaakte
volheid dicht hij niet - doch wel uit zijn verlangen naar deze volheid.’ En enkele
regels verder: ‘Het is bijzakelik welke aspiraties peter staan bij de geboorte van de
lyriese ontroering, wanneer maar deze ontroering het geschouwde transcendente
dat haar tot oorzaak was, zichtbaar maakt.’
In zijn betoog brengt hij behalve de ‘dadaïstiese auteur Shakespeare’ en ‘die
andere surrealistiese auteur, die Andersen heet’ ook nog Dirk Coster ter sprake,
die de ‘lyriese werkelikheid’ vanuit een ander standpunt dan de lyriek tracht te
benaderen en daardoor ‘in een moeras van woorden’ terecht komt.
Ten slotte waarschuwt hij nog tegen de ‘humanitaire verlangens’ als aspiratie en
tegen de Nederlandse ‘ernst’ en ‘waardigheid’. Hij besluit dit ‘hoofdstuk dat [hij]
lokaal optimisme zou kunnen noemen’ met woorden die parallel lopen aan het slot
26
van zijn later opstel Wies Moens en ik en waaruit - zoals op meer plaatsen in zijn
26
27
VW IV, blz. 361.
artikelen van de laatste jaren - de teleurstelling over het gebrek aan weerklank
27
en erkenning spreekt: ‘heeft aanvankelik het besef van mijn eenzaamheid mij
Vergelijk b.v. ‘Daarom,
du
Perron en Burssens, is
even verbaasd - pijnlijk verbaasd, zouden de ethicisten zeggen - zo meen ik tans
het
goed te weten dat ons
dit te kunnen waarnemen dat ik de werkelikheid van de diskrepans tussen wat
geval
in de Nederlandse
ik kan bieden - absoluut onserieuse lyriek - en wat mijn vlaamse en ook mijn
letteren
hopeloos is.’ VW
nederlandse tijdgenoten gaarne hebben, dat is een serieus gemijmer over de
IV, blz. 374.
mensen en over de kosmos, dat ik dus deze werkelikheid aanvaard en langs
deze zijde zachtjes maar zeker vrede neem met de hopeloosheid van mijn
experiment.’ Op deze uitvoerige inleiding over de dichter en zijn werk, gezien vanuit
het standpunt van de lezer, volgt een geconcentreerd betoog, waarin hij de zuivere
lyriek van binnen uit benadert. Hij doet dit door eerst de achtergrond der lyriek, de
motieven en de houding van de dichter, te bespreken en zich vervolgens op de
lyriek zelf, de opbouw, de materie en de techniek van het gedicht, te richten.
De reeds in zijn jeugd geconstateerde spanning tussen zijn ‘eenheidsbehoefte’
28
en ‘begeerte naar extremiteiten’, waarbij hij de uitersten niet ter wille van de eenheid
wilde opheffen of zelfs maar verzwakken, doch integendeel in hun volle intensiteit 28Zie blz. 41.
wenste te beleven, blijkt ook in 1925 nog aan zijn opvatting over poëzie ten
grondslag te liggen. De poëzie ontstaat voor hem uit de schok van de demonie, het
in het transcendente doordringen van het woord als affirmatief element, met het
negatieve ‘bewustzijn om de hopeloosheid van elke menselike poging naar het
zich-veruiterliken’.
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Deze ‘antinomiese elementen’ zijn voor hem ‘ars metafysies beginsel’ gegeven,
zodat ‘een eenzijdige oplossing, waarbij men ofwel de affirmatieve daemonie ofwel
de pessimistiese voorstelling zou kunnen opgeven’ uitgesloten wordt geacht. Zijn
behoefte aan eenheid met gelijktijdige handhaving van de polaire uitersten vindt
haar bevrediging door en in de poëzie, die immers juist als een eenheid uit de
‘dubbele oorzaak van verlangen en machteloosheid’ voortspruit en die ook andere
polaire tegenstellingen tegelijkertijd handhaaft en opheft. De absolute betekenis die
de poëzie hierdoor voor hem heeft, sluit echter ook haar tegenpool, het besef van
de relatieve waarde ervan, niet uit, maar incorporeert deze. Vooral ook door dit
dichten ‘spijts alles’ herkende hij, na het verschijnen van Piano, in Burssens een
29
verwante figuur.
29
Het tekortschieten van de dichter heeft zelfs twee oorzaken, nl. ‘dat het
Zie blz. 624.
voorstellingsfantasma een wanhopige poging is van de subjektieve ziel naar
objektieve algemeen-geldigheid en verder dat de lyriese uitdrukking noodzakelik
deeszijds de kracht van de voorstelling moet blijven.’ Dit laatste had hij reeds duidelijk
gemaakt door - weer aan de hand van het reeds meermalen gebruikte basiswoord
- te schrijven dat ‘geen enkel gedicht rond het fenomeen ‘vis’ mij ooit machtiger zou
kunnen zijn dan dit woord ‘vis’ zelf.’ Ten slotte blijkt uit dit gedeelte dat hij nog steeds
het idealistische standpunt, in filosofische zin, inneemt als hij de ‘sedert Van Nu en
Straks afgelegde weg’ beschrijft ‘die van het individu over de gemeenschap heen
weer naar het subjekt voert, van Stirner over de gemeenschap naar een idealistiese
wijsbegeerte, van waaruit alleen de sprong naar de aandacht, naar het
zichverliezen-in-God, naar de ekstase kan worden gewaagd.’
Voordat hij enige overeenkomsten tussen de dichter en de extaticus aangeeft,
30
zoals de ‘tegenstrijdigheid in de bewegingen van het verlangen’, het
30
‘vervuld-zijn-door-het-onzegbare’ en de absolute bezetenheid door één thema,
Nl. zoals het uitdrukken
van de extase de negatie
één verlangen, wijst hij op de eigen bijdragen die hij aan de ontwikkeling der
inzichten op het punt van moderne poëzie geleverd heeft. Want reeds lang voordat is van het passieve
31
uitstromen in God, zo is de
abbé H. Bremond La poésie pure publiceerde , was hij in zijn opstel Over de
lyrische emotie een
typografie van Bezette stad van 1922 begonnen de zuivere lyriek te verdedigen
negatie van de haar
voedende pessimistische
wereldvoorstelling. VW IV,
blz. 317.
31
Deze op 24 oktober
1924 uitgesproken rede
verscheen eerst in een
bibliofiele uitgave bij de
Éditions des Amis
d'Edouard en vervolgens,
in 1926, bij Grasset te
Parijs. Van oktober 1925
tot januari 1926
publiceerde Bremond in
Les Nouvelles Littéraires
wekelijks zijn
‘éclaircissements’ op deze
rede.
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en te verkondigen dat de extase de hoogste vorm van kunst is . Het gebrek aan
erkenning noopte hem tot deze constatering van de eigen verdienste, zoals
impliciet duidelijk wordt uit de zin: ‘De propaganda en de voorstelling waren beide
binnen de moderne lyriese opvattingen oorspronkelik, hetgeen overigens een
meer dan afdoende reden was, opdat men in onze tijd van vliegtuigen en
humanitaire polyandrie van beide geen notitie zou nemen.’
Vervolgens komt hij tot de theoretische uiteenzetting van wat hij onder zuivere
lyriek verstaat.
Als de ‘feitelik lyriese taak’ ziet hij het naar de oppervlakte brengen van de
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Zie VW IV, blz. 106-107.
In het ongepubliceerde Et
voilà van 1920-1921
schreef hij ook reeds dat
de extase de hoogste
vorm van kunst is; zie VW
IV, blz. 84.

694
resonantie van het woord in het onderbewustzijn, waarbij het, met uitsluiting van de
momenten die niet ‘boven het subjektieve’ uitkomen, gaat om datgene wat van
archetypische, ‘algemeen geldende waarde’ is. Deze opvatting, die hij zelf in zijn
Proeve van parallellen... als een kenmerk van het organisch expressionisme
33
beschouwt, kan achteraf ook als kenmerkend voor een geontindividualiseerd
33
surrealisme gelden.
VW IV, blz. 236.
De resonantie van het woord wordt noch alleen door zijn betekenis, noch alleen
door zijn klankwaarde bepaald, maar ‘zij ligt tussen de zin [betekenis] en de
klankwaarde, met het aksent op deze of gene en vaak nog medebepaald door
begeleidende momenten van de meest diverse herinneringswaarden’. Indien de zin
en de klankwaarde beide functioneel zijn in de betrekking tussen twee woorden,
spreekt hij van ‘volle sonoriteit’, indien slechts één van beide functioneel is van
‘eenzijdige sonoriteit’. Alvorens een praktisch en persoonlijk voorbeeld van het
aanvoelen der sonoriteit te geven, omschrijft hij de sonoriteit als ‘het trillen der
waarden tot elkaar, het imponderabele dat in de spanning ligt tussen twee woorden,
spanning, die door geen teken verbeeld, toch de essentiële trilling is.’
Met laatstgenoemd gedeelte begint de aansluiting van deze lezing bij de eerste,
Franse versie hiervan, welke aansluiting vervolgens, tot aan de twee afsluitende
alinea's toe, zeer hecht blijft. Evenals hij in Le renouveau lyrique en Belgique
verklaarde: ‘Et me voici arrivé par un petit détour à énoncer un premier aspect
théorique: la poésie, comme tout autre art, est de la matière sensibilisée [etc.]’,
waagt hij op deze plaats in Gebruiksaanwijzing der lyriek een - letterlijk met de
Franse tekst overeenkomende - ‘eerste - zeker voorlopige - formulering’, die hij in
zijn lezing verder toelicht en aanvult, maar niet door een definitieve zal vervangen:
‘dichtkunst, als alle kunst, is gesensibiliseerde stof. Maar stof is het woord met al
zijn mogelikheden van onderbewuste affektering, met al zijn sensibiliteitsmomenten.
In dit verband verwerp ik alle andere zorg dan deze van het gevoelig-maken van
de stof, omdat ik elk andere zorg als een vreemd lichaam in de poëzie aanvoel.’ De
‘metafysiese bekommernis van de dichter’ laat hem niet toe ‘de woorden enkel als
beelden van de fenomenen te gebruiken’, maar ‘moet zich geheel oplossen in de
sensibilisering van het woord door de keus van de plaats in het gedicht, door zijn
akties en reakties, door zijn vriendschapsbanden en zijn vijandschap, door zijn
keusverwantschappen. De woorden moeten de specifiese onderbewuste som die
zich in de dichter om een gebeuren vormt naar de oppervlakte stoten.’ Het thema
van het ‘voor de eerste maal zien’ uit Modernistiese dichters, maar ook - ondanks
het herstel van de syntaxis in zijn gedichten - van de suprematie van het woord over
de zin [frase], keert terug in zijn toelichting: ‘Het is door de nieuwheid van deze som
dat de dichter ons raakt. Het is het woord en niet de zin in zijn intellektuële
opeenvolging en betekenis die bij machte is ons het transcendente hoorbaar te
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maken. Niet het verstand van de hoorder dient geraakt, maar wel, het verstand
doorbrekend, het onder-bewustzijn. Het is door de mededeling van onbekende
resonansen dat de dichter nieuw is en ons de dingen toont als splinternieuwe munt.’
Na deze ‘voorlopige formulering’ heldert hij een drietal mogelijke misverstanden
op. In de eerste plaats dat zijn visie erop neer zou komen dat de poëzie een bewuste
exploitatie van het onderbewuste zou betekenen. Evenals in Over de typografie van
Bezette stad maakt hij hier een onderscheid tussen de gewilde poëzie en de
34
‘niet-gewilde poëzie dewelke Logos-de zin zoekt en poëzie vindt’ van de mystici,
waarvan hij in deze lezing Hadewych, Katherina Vetter, Mechtild von Magdeburg 34VW IV, blz. 107.
en Angelus Silesius met name noemt. Uit de extase, die geen verschil tussen
opbouw en stof kent, resulteert de onderbewust geïnspireerde poëzie, welke ‘hoogste
mogelikheid’ echter voor de letterkunde onbereikbaar blijft. Maar ‘in de gewilde
dichtkunst is het zo dat het gedicht zich bewust opbouwt uit een onderbewuste stof.’
Een tweede verwijt zou kunnen zijn dat hij zich zonder religiositeit op de extase
en dus de mystiek, die op het schorsen der dualiteit van God en creatuur gericht
35
is, beroept. Aansluitend op zijn vroegere uitspraak ‘Kunst: verlangen naar
35
36
VW IV, blz. 317.
completisering van de kennis’, antwoordt hij hier in de eerste plaats op ‘dat, in
36
onze voorstelling, een mysticisme rond de kennis van de fenomenen voorlopig
Over de typografie van
Bezette stad, VW IV, blz.
- als schetsmatige en primitieve toestand - het mysticisme in God vervangt’,
107.
hetgeen op een ‘aards’ gerichte variant van de ‘hemelse’ mystiek neerkomt.
Verder merkt hij op dat ‘anderzijds het mysticisme in God [...] zich juist bij middel
van een realistiese mystiek uitdrukt, die het alledaagse in de sfeer van het vizioenaire
verplaatst; deze laatste handeling van God tot de dingen is de omgekeerde weg
van de onze, geestelik gesproken, doch literair beschouwd, zijn deze middelen
identies.’ Extase en zuivere dichtkunst raken elkaar in ‘een mystiek der fenomenen’
en in het gebruik ‘van dezelfde middelen van subjektieve introspektie [...] om tot het
fantasmatiese, dit is de geheimzinnige zijde van de dingen door te dringen.’ Maar
‘wat de zuivere lyriek, als tak van de volontaire letterkunde, van de ekstase scheidt
is, dat hetgeen hier middel bleef ginds doel wordt, doch de verrukking in de
mogelikheden van de uitdrukking van de subjektiefste resonans doet ons, bij alle
onderscheid van middel en doel, de mystiek vervoegen.’
37
Precies dezelfde twee punten waarin de dichter, zoals hij kort tevoren vaststelde,
37
tekort schiet, blijken de ‘verrukking’ uit te maken, die ‘het uitsluitend thema der
Zie blz. 693.
zuivere lyriek’ is, waaruit nogmaals blijkt dat door en in de poëzie voor hem het
onmogelijke, de aardse ‘unio mystica’ met de alledaagse dingen, mogelijk wordt.
Want, schrijft hij, ‘juist deze verrukking in de mogelikheid van de veruiterliking, juist
deze alleen laat mij toe uit te drukken die andere verrukking om het fantasma der
intuïtieve kennis van
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het ding. In de processus van het woord wordt de ontwikkeling van het fantasma
van het ding gered. En doordat deze fantasmatiek van de kennis weldra wordt een
fantasmatiek van het woord, treed ik, rationeel, in het bovenwerkelike.’
Ten slotte komt hij tot zijn laatste rechtzetting, nl. van het misverstand dat hij met
‘het herscheppen van het fantasma van het gebeuren door het fantasma van het
woord’ een bepaalde gebeurtenis zou trachten te vertalen en zijn poëzie dus een
onderwerp zou behandelen. Uitdrukkelijk stelt hij vast te streven ‘naar een gedicht
zonder onderwerp, een reinthematiese dichtkunst’. De fenomenale gebeurtenissen
38
worden - zoals hij dit b.v. ook in zijn bespreking van Pijnenburgs bundel Apostel
38
ten opzichte van politieke ervaringen en op andere plaatsen ten opzichte van
Zie blz. 621.
ethische opvattingen noodzaak achtte - in het mengvat van het onderbewuste
verwerkt en ‘uit het hars, dat door deze opeenhoping ontstaat’ procedeert zijn
‘lyrisme’. Het gaat hem uitsluitend om dit lyrisme en voor buiten-lyrische onderwerpen
of voor ‘iets a-priories kompositieoneels’ blijft geen plaats. ‘Het gedicht heeft geen
subjekt, het is zelve subjekt.’ Ook de dichter moet zich ontledigen, moet terugtreden
voor het zich organisch ontwikkelend gedicht: ‘indien ik dicht dan is het, omdat ik
daarop vertrouw, niets, maar absoluut niets te zeggen te hebben.’ Want, ‘niet de
dichter is gewichtig, wel het gedicht. Het Ik blijft het hoogste goed, doch niet het Ik
van de dichter, maar wel het Ik van het gedicht.’ Met dit laatste varieerde hij zijn
tegen Roel Houwink gemaakte opmerking: ‘Niet de lyricus, wel de lyriek is zich-zelf
39
doel’. Dit wil niet zeggen dat de dichter geen rol speelt en het gedicht zich
mechanisch zou ontwikkelen. Uitgangspunt is immers een ervaring of voorstelling 39In Dichters, VW IV, blz.
van de dichter, voorts levert zijn onderbewustzijn de stof, de repercussies op de 174. Zie ook blz. 559.
premissezin, waarmee het gedicht zich organisch ontwikkelt en ten slotte is het ‘de
lyriese taak van het bewustzijn [...] grenswacht te zijn en daarop te letten dat de
repercussiezinnen niet de grens van de praemisse overschrijden.’ De dichter van
zuivere lyriek weet echter niet ‘wat het gedicht zal worden’, hij dient de repercussies
af te wachten en het gedicht blijft ‘louter esoteries-bepaald’, waarbij dan de esoteriek
‘de techniek zelve is geworden’.
Voortgaande op de techniek brengt hij vervolgens het - ook reeds in zijn bespreking
40
41
van Van Hecke's Poèmes en in Proeve van parallellen... behandelde - verschil
40
tussen het vrije vers en zijn eigen prosodie ter sprake. Hij wijst er nogmaals op
VW IV, blz. 204-205.
dat de ‘kontinueerlike kadans’ van het vrije vers de woorden niet als zelfstandige 41VW IV, blz. 239 en
243-244.
organen aan bod laat komen, zodat er minder gelegenheid blijft ze te
sensibiliseren of naar hun kern te begrenzen. Tegenover het mechanische vrije vers
stelt hij de organische prosodie, die een ‘geïnstrumenteerd’ gedicht oplevert, waarin
wèl, zoals hij dat in Proeve van parallellen... genoemd had, gelegenheid tot
42
‘contrapunkteren’
42

VW IV, blz. 239.
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geboden wordt. De formele onafhankelijkheid, de ‘aseïteit’ van de organen hierin,
acht hij ‘het beste middel de voortschrijdende ontroering vast te houden’ en de
afgerondheid van het organisme dat uit deze organen wordt opgebouwd, blijkt uit
de omschrijving die hij van organische prosodie geeft: ‘in zich-zelf gave zinnen of
woordereeksen, een logiese ontwikkeling uit de praemisse en een konkluzie die het
stellen van de praemisse lyries-logies motiveert.’
Na een alinea over de onbruikbaarheid van het vergelijkende beeld voor de lyriek
43
44
- welk onderwerp hij in Modernistiese dichters en Proeve van parallellen... reeds
uitvoeriger had behandeld -, verwerpt hij ook de ‘poëzie van de gemoedstoestand’. 43VW IV, blz. 129-131.
44
Deze afwijzing van de bekentenis-poëzie, die in tegenstelling tot de
VW IV, blz. 244-245.
sensibiliteitspoëzie niet naar eigen waarden is te controleren, berust vooral op
het inzicht dat ‘al de toestanden [...] als lyriese fenomenen voor de dichter op
hetzelfde plan’ liggen. Voor de tweede maal op zijn eigen aandeel in de ontwikkeling
van nieuwe theoretische opvattingen wijzend, voegt hij hieraan toe: ‘Dit is een van
45
onze biezonderste ontdekkingen. Ons standpunt is kriticisties en wij releveren niet
45
in eerste instans van de ethiek, doch wel van de kennistheorie.’
releveren van = relever
de, afhangen van, uitgaan
Voordat hij zijn lezing afsluit met een satirische tirade tegen alle ethische en
humanitaire bekommernissen, tegen de cultus van de moderne techniek, tegen van.
de ernstige literatuur, de ‘costers’ en ‘de andere dominee's’, komt hij nog eens terug
op de relatieve betekenis van het afzonderlijke gedicht. Uit deze woorden wordt
duidelijk dat de autonomie van het gedicht voor hem geenszins een isolement
impliceert: ‘Niet het geschrevene gedicht heeft belang - het is een pis-aller, maar
wel het niet geschrevene, de gansheid van de dichter als voorstellend subjekt. Men
moet het geschrevene gedicht slechts betrachten en fonction van het niet
geschrevene geheel.’
Na Van Ostaijens artikel in het novembernummer van Vlaamsche Arbeid over
Maurice Gilliams, verscheen het volgende, ditmaal onder de kroniektitel Nederlandse
poëzie, zoals reeds vermeld, pas vijf maanden later in het aprilnummer 1926 van
Vlaamsche Arbeid, dus geheel aan het eind van Van Ostaijens Brusselse periode
of mogelijk zelfs toen hij al naar Antwerpen was teruggekeerd. In deze tijd heeft hij,
kennelijk te zeer door zijn kunsthandel en zijn lezingen in beslag genomen, evenmin
aan andere tijdschriften meegewerkt en zich, wat zijn letterkundige publikaties betreft,
beperkt tot het gereed maken van het vijfde deel der Cahiers van De Driehoek, dat
Het bordeel van Ika Loch bevatte en eind januari of begin februari 1926 van de pers
kwam.
In deze laatste Brusselse kroniek besprak hij Karel van den Oevers bundel
Schaduw der vleugelen, die reeds in 1923 verschenen was. Karel van de Woestijne
had Van den Oever, die zich na de oorlog met zijn bundels Het open
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luik (1922) en Schaduw der vleugelen bij het expressionisme had aangesloten, een
46
47
48
‘overloper’ genoemd, wat door Wies Moens en Marnix Gijsen werd bestreden,
maar waar Van Ostaijen het mee eens was. Al beschouwt hij Van den Oever als 46In Jongere Vlaamsche
een ‘beduidend schrijver’ in zijn prozawerk Het inwendig leven van Paul (1923), letteren, N.R.C., 30 juli
1921. Zie: Karel van de
hij kan in hem geen dichter, laat staan een expressionistisch dichter zien. Van
Woestijne, Verzameld
den Oever heeft zich in zijn ogen als ‘volgeling’ ‘blind gestaard op de grofste
werk 5, Bussum, 1949,
uiterlikheden, namelik op de mogelikheden van het beeld, het eliptiese en de
blz. 433.
nomenclatuur van roepvolzinnen.’ Uit de zin die hij, na een voorbeeld gegeven
47
In Pogen, jg. 2, Gent,
te hebben, hieraan toevoegt, blijkt welke plaats hij nog steeds aan Stramm
1924, blz. 31-32.
49
toekent, ondanks zijn bezwaren tegen diens ‘parademarsjkadans’ en bovendien 48
Zie ook: Marnix Gijsen,
duikt hier voor de zesde maal in zijn kritisch proza het basiswoord ‘vis’ weer op: Karel van den Oever,
‘De grootste ontdekking van het expressionisme, deze van Aug. Stramm, de
1879-1926, Monografieën
hernieuwer van de germaanse poëzie, moest aan v.d. Oever als ‘Spielerei’
over Vlaamse letterkunde
50
(waarachtig dit noemen de ethicisten ‘Spielerei’ : de grondeloze diepte van het 8, Brussel, 1958, blz. 12.
49
Zie blz. 367.
woord; ‘vis’!!) voorbijgaan omdat hij ten slotte technies te zwak is, een zeer arm
50
Hiermee doelt Van
kunstenaar van het woord.’
Ostaijen op Wies Moens,
Impliciet maakt Van Ostaijen in het begin van zijn artikel duidelijk dat een
51
theoretisch standpunt, het zich bewust zijn van de essentiële principes, alleen die in een interview met
G.H. Pannekoek jr.,
zin heeft indien dit onderbewust verwerkt wordt en niet als het leidt tot de bewuste
gepubliceerd in Den
toepassing van een systeem. Over Van den Oevers bundel merkt hij nl. op: ‘Niets Gulden Winckel, jg. 25, nr.
is zo oud als systematiese kunst tien jaar na de toepassing van het systeem’ en 1, Baarn, 20 januari 1926,
even verder noemt hij hem, in afwijzende zin, ‘de meest uitsluitend-systematiese blz. 1-5, Van Ostaijen
onder de vlaamse expressionisten’.
rekende tot ‘hen die, na
Aansluitend bij wat hij aan het slot van Gebruiksaanwijzing der lyriek over de een korte periode van
52
eerlijkheid van de dichters had gezegd, wijst hij erop dat de katholieke eerlijkheid geloof, van ópflakkerende
van Van den Oever - die A. de Ridder in twijfel had getrokken en Marnix Gijsen geestdrift voor het Goede,
terug zijn gevallen in
53
had verdedigd - hem als criticus niet aangaat en hij verklaart: ‘Het verband, in vertwijfeling, in ironie, en
Costerlike zin, tussen de eerlikheid van de dichter en lyriek ontsnapt mij volkomen.’ sensualistische
Alleen het onderzoek naar de eerlijkheid van de uitdrukking acht hij voor de
Spielereien verkiezen
criticus van belang en op dit punt merkt hij vrij fel op: ‘Zijn uitdrukking is onoprecht. boven het scherp of
K.v.d. Oever is geen expressionist. En wanneer hij zich van deze uitdrukkingswijze krachtig uitzeggen van
diepe, zuivere
nochtans bedient, liegt hij, liegt hij dat hij zwart ziet en wellicht ook, zoals men
menschelijkheid!’
anderzijds pleegt te zeggen, dat hij het zelf gelooft.’
51
Zie het slot van Eind
Een voorbeeld van de souplesse waarmee Van Ostaijen zijn kritische methode
goed
alles goed, VW IV,
- nl. het onderzoeken van de voorstelling en de techniek van een werk, uitsluitend
blz. 103.
op grond van dit werk - aanvult, is de wijze waarop hij duidelijk maakt dat de
52
VW IV, blz. 323.
dichter Van den Oever een ‘sentimentele impressioneerbaarheid’ bezit en zijn
53
In het voorwoord bij
gemis aan ‘reaktieve, korrigerende persoonlikheid’ tracht op te heffen door ‘een
Karel van den Oevers
zekere flap-uit brutaliteit in de uitdrukking’. Want al resulteert deze ‘voorstelling
Godvruchtige maanrijmen,
van de personaliteit van v.d. Oever
Antwerpen, 1923, tweede,
gemoderniseerde druk van
Godvruchtighe
maen-rymen, 1911.
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August Stramm.
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[...] uit de kennis van zijn lyriek’, hij licht dit daaruit niet nader toe, maar adstrueert
het ‘van bezijde’ door erop te wijzen dat Van den Oever in zijn poëzie eerst de koning
der Belgen heeft bejubeld en daarna even oprechte Vlaams-nationalistische,
anti-Belgische gedichten publiceerde, uit welke politieke omzwaai hij tot genoemde
‘sentimentele impressioneerbaarheid’ besluit.
Ten slotte is het opmerkelijk dat hij, bij het aantonen van het gebrek aan organische
samenhang tussen Van den Oevers ‘allerkonkreetste beelden’ en diens
‘transcendente religiositeit’, onmiddellijk op dit laatste laat volgen ‘deze a-mystiese
ervaring van het goddelike’, zonder echter daarbij zijn voorkeur voor de monistische
mystiek boven de dualistische transcendente religiositeit uit te spreken.
Het enige proza dat Van Ostaijen tijdens zijn Brusselse periode gepubliceerd
54
heeft, is zijn ‘maskerade op het logiese denken’ Het bordeel van Ika Loch. Deze
allegorische groteske hekelt het gezag, de beperktheid en de frustrerende werking 54Zie zijn brief aan Alkema
van de logica in de persoon van de autoritair optredende hoerewaardin Ika Loch, van 9
november 1925, blz. 655.
die voor haar klanten uitmaakt welke sexuele partner het meest geschikt voor
hen is en daarbij geen tegenspraak duldt.
De kenmerken van de logica zijn in de denk- en handelwijze van Ika Loch duidelijk
getypeerd. Zo is het driftleven Ika Loch, wier eierstokken operatief werden verwijderd
toen zij nog heel jong was, volkomen vreemd, evenals iedere twijfel aan zichzelf.
Verder is zij gesteld op orde en kritiekloze naleving der bestaande wetten en ook
blijkt zij sterk bijziende, zodat ze nooit een geheel kan waarnemen, doch dit altijd
uit de waargenomen details moet opbouwen. Ze mist ieder gevoel voor relativiteit,
haar werkwijze bij het koppelen is uiterst snel en geheel bepaald door een schema
dat van alle nuance ontbloot en op grove tegenstellingen - zoals zwaarlijvig-slank,
jongoud, blond-zwart enz. - gebaseerd is. De geleidelijke onderwerping van de
spontane mens aan het gezag van de logica wordt in het gedrag van de
bordeelbezoekers weergegeven. Aanvankelijk verzetten de klanten zich tegen het
autoritaire optreden van Ika Loch, doch doordat niemand inzake zijn onderbewuste
sexuele impulsen zeker van zichzelf is, zwichten er steeds meer voor de
onwankelbare zekerheid van Ika Loch, aan wie geen bekrompenheid, maar
integendeel een groot psycho-analytisch inzicht wordt toegeschreven. Na een
lustmoord in het bordeel, waarvan de draagwijdte Ika Loch volkomen ontgaat, maar
welk verschijnsel zij als een term aanvaardt, blijft zij even autoritair in haar optreden,
waarmee zij het pleit geheel gewonnen heeft. De klanten gaan hun wensen als
oppervlakkig beschouwen, leggen zich neer bij ‘het seksueel-cerebrale
geslachtsleven’ in het ‘wetenschappelik-strenge bordeel’ en Ika Loch is er ‘zonder
dat zij daaraan schuld had’ in geslaagd het meesterstuk te volbrengen ‘de wezenlike
55
wens uit te schakelen, in het driftleven de drift te smachten ; anderzijds een zelfs
55
niet
= smoren.

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

701
oppervlakkige, wel een niet existerende wens als existent op te dringen.’ De groteske,
die in nog sterkere mate dan De trust der vaderlandsliefde betogend is, wordt verteld
door een ik-figuur, die echter sterk op de achtergrond blijft en geen rol in het verhaal
speelt. Nadat door een detail - de vanzelfsprekendheid waarmee zij haar succes
accepteert - Ika Loch in één alinea geïntroduceerd is, volgt in het tweede en langste
deel van het verhaal een uiteenzetting over haar werkmethode en de aanvankelijke
reacties daarop. Alleen in het daarop volgende kerngedeelte van de groteske staat
een gebeurtenis centraal, nl. de voorgeschiedenis en de ontdekking van de lustmoord
in het bordeel. De handeling wordt uiterst summier in enkele hoogtepunten, meer
suggererend dan beschrijvend en met lange uitweidingen die de voortgang
onderbreken, weergegeven op de, door Van Ostaijen in zijn proza meer toegepaste,
wijze van een volksballade. Deze handeling bestaat uit het voorstellen van de
‘pensionnaire’ Promethea aan een dronken zeekapitein, haar schaking door een
onverwacht binnentredend, onbekend blijvend, heer en ten slotte, drie uur later, de
ontdekking van de lustmoord. Er wordt echter met geen woord gerept over het
kardinale punt, de moord zelf, waarvan de gevolgen voor de verdere ontwikkeling
van het verhaal bepalend zijn en die door het schokeffect dat juist deze verzwijging
teweeg brengt, een extra dimensie krijgt.
Het uitvoerigst in dit middengedeelte is de uitweiding over de schoonheid van
Promethea, die op een ‘harmonie van zwakgetoonde dingen’ berust. Dit blijkt niet
alleen uit de eenvoud van het enige sieraad dat zij draagt en uit het feit dat zij geen
enkele make-up nodig heeft, maar vooral uit de lichamelijke kenmerken van dit
schoonheidsidool. Ze heeft asblond haar, een mond die ‘niet wondscherp’ is en zich
‘om een mysterie van woordeloze konkupiscens’ sluit, zwak-ronde lichaamslijnen
en een vlakke buik. De enige spanning zit in de scherpe sikkelboog van haar benen,
die onder de lichte last van het smalle lichaam toch tot het uiterste gespannen is.
Dit herhaalde beeld van de sikkelbenen had Van Ostaijen ook reeds gebruikt in
56
57
58
Vers 2 en Vers 4 uit De feesten van angst en pijn en in zijn Zelfbiografie merkt
hij ironisch op: ‘Eindelik fatsoenlike plaats door voorspraak van een vooraanstaand 56VW I, blz. 209: ‘het wilde
kunstkritieker: verkoper in een schoenmagazijn, afdeling dames. Vandaar sterke snijden van haar
sikkelbeen/ in mijn
beïnvloeding. Zie: ‘sikkelbeen’, ‘sideriese slinger’ = invloed schoenmagazijn
begeerte’ en
afdeling D.’
Uit de regels over de aard van Promethea's schoonheid wordt tevens de keuze ‘canaque-zijde
sikkelbeen’.
van haar naam duidelijk: ‘Prometheus had haar hersenen weggenomen, haar
57
VW I, blz. 226 en 227:
gans volmaakte schoonheid te vormen. Hoogste klassiek van de soort die uit
‘Sikkelbeen door dwarst
zichzelf haar idool schept. Zó in zich gesloten en stom was haar schoonheid dat
mij’.
de moederschap haar ampere heupen niet beroerde. Van de zijde der
58
VW IV, blz. 5.
vruchtbaarheid reeds geslachtloos. Een einde was zij.’ Ook na haar dood blijkt
nog het absolute karakter van haar schoonheid:
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‘Promethea's roerloosheid in de dood was haar gesloten rust in het leven gelijk.’
Nadat in het vierde deel de uitwerking van de lustmoord op het gedrag der klanten
beschreven is, treedt de schrijver in het voorlaatste gedeelte meer op de voorgrond
met opmerkingen over het verhaal zelf, dat meer ‘de reaktie dan de aktie’ heeft
gegeven en Ika Loch meer ‘van buiten uit’ dan ‘uit haar eigen bepaaldheid’ benaderd
heeft. Als excuus, waarbij de ‘maskerade op het logiese denken’ weer duidelijk
wordt, voert hij aan: ‘Verder zou ik het bijna toch wagen te verklaren dat Ika Loch's
wezen slechts indirekt is nabij te komen. Haar autoriteit daargelaten, treedt zij zo
weinig op het voorplan dat, ware niet dáár de reaktie om tot de aktie te besluiten,
men zou kunnen aannemen zij zou slechts voorstelling zijn, - als hoerewaardin
seksuele waanvoorstelling.’ Ook in de daarop volgende bijzonderheden over Ika
Loch, haar frigiditeit en bijziendheid, blijft het allegorisch karakter van het verhaal
gehandhaafd.
Met het laatste deel, evenals het begin slechts in één alinea bestaande, wordt
het verhaal niet zozeer afgesloten, maar houdt het zonder meer op. Als toelichting
op Ika Loch's organisatietalent, wordt een beschrijving van de meubilering der
verschillende vertrekken in het bordeel gegeven. Wanneer de lezer hierbij ten slotte
in de luxe-kamer is binnengeleid, wordt hij als het ware door de schrijver voor een
‘nachtvaas met een diep rode roos’ en met de informatie ‘deze kamer bleef hoge
gasten gereserveerd’ alleen achtergelaten.
Doordat Het bordeel van Ika Loch ongedateerd is, het handschrift verloren is
geraakt en het verhaal zelf - in tegenstelling tot De trust der vaderlandsliefde - geen
aanwijzingen verschaft, kon niet worden achterhaald wanneer Van Ostaijen deze
groteske geschreven heeft.
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X. terug in antwerpen, 1926-1927
1. Activiteiten en correspondentie in 1926
Gedurende zijn laatste verblijf in Antwerpen namen de tijdschriftpublikaties van Van
Ostaijen weer sterk toe. Vooral aan de kronieken van Vlaamsche Arbeid werkte hij
regelmatig mee, zodat er, vanaf het aprilnummer van 1926 tot en met het
mei-juninummer van 1927, geen enkele aflevering verschenen is, die niet ten minste
één, dikwijls vrij uitvoerige, boekbespreking van zijn hand bevatte. Ook plaatste hij
elf gedichten in vijf van de tien in deze periode verschenen afleveringen van dit
tijdschrift en in één hiervan publiceerde hij de eerste reeks van zijn prozaschetsen
Diergaarde voor kinderen van nu. In het begin werkte hij bovendien, telkens voor
één keer, aan een drietal Franstalige tijdschriften mee en kort voordat hij Antwerpen
in de zomer van 1927 verliet, publiceerde hij voor de derde en laatste maal in een
Noordnederlands tijdschrift.
Naast deze verhoogde literaire activiteit of althans hogere frequentie in het
publiceren, zette hij zijn particuliere kunsthandel voort, zoals uit zijn correspondentie
blijkt en ging hij weer regelmatig met zijn Antwerpse vrienden om. Juist over de
haast dagelijkse ontmoetingen, zoals die met Burssens en de oude bekenden uit
De Hulstkamp, zijn weinig bijzonderheden bekend en is ook waarschijnlijk weinig
bijzonders te vermelden, maar over de onderwerpen en vooral de toon der
gesprekken in zijn stamcafé wordt men achteraf nog enigszins geïnformeerd door
de brieven die hij na zijn vertrek uit Antwerpen met Tine Ceulemans gewisseld heeft.
Ook de anecdote die
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De doorgescheurde foto van ‘Doris’.
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1

Burssens over hun gestoord schaakspel heeft verteld , speelde zich in De Hulstkamp
1
af.
Gaston Burssens, Paul
Hoewel Van Ostaijen, die weer alleen met zijn inmiddels vier en zeventig jaar van Ostaijen zoals hij was
en is, Wilrijk-Antwerpen,
geworden vader het ouderlijk huis bewoonde, bijzonder op deze dagelijkse
1933, blz. 19.
omgang met enkele goede bekenden gesteld was, handhaafde hij toch ook
tegenover hen inzake particuliere aangelegenheden steeds een zekere geslotenheid.
Indien het b.v. juist is dat Van Ostaijen, behalve zijn partijtje schaak of domino in
2
De Hulstkamp, gedurende 1927, zoals Tralbaut vermeldt , ook meermalen met Floris
2
3
Mark Edo Tralbaut, Van
Jespers , de zwager van zijn broer Stan en een bevriend echtpaar bij één van
Goghreflekties
op Van
hen aan huis tot diep in de nacht poker ging spelen, is het typerend dat Burssens
Ostaijen, Deurne, z.j., blz.
4
hier nooit iets van geweten heeft . Zo heeft ook geen der vrienden er iets meer
30, 53 en 123.
dan ten hoogste een vage indruk van, dat Van Ostaijen in deze tijd een verhouding 3
Die echter meende dat
met een zekere Doris gehad zou hebben, die een klein jongensachtig figuur had dit in 1923 was, zoals hij
en, gekleed in een lichte regenjas, hem enkele malen bij De Hulstkamp kwam
tijdens een gesprek met
afhalen. Het enige concrete dat hierover bekend is, bestaat in een bewaard
Burssens en Borgers op
gebleven foto van haar, op de achterzijde beschreven met de woorden ‘Le
26 mei 1961 meedeelde.
bonheur est un songe/L'amour un mensonge/Doris’, die op zijn bureau stond en 4Zoals bleek bij
na zijn dood door zijn schoonzuster verscheurd werd met de woorden ‘Die vrouw bovengenoemd gesprek.
5
heeft hem veel onrecht gedaan’.
5
Was hij al zeer gesloten tegenover zijn meest intieme vrienden over zijn
De foto werd hierna door
zijn neef Goris, die bij
liefdeservaringen in 't algemeen, over sexuele aangelegenheden die hem zelf
deze gebeurtenis
betroffen, liet hij zich in 't geheel niet uit. Al meenden zowel Floris Jespers als
aanwezig was, uit de
Burssens dat hij, althans de laatste jaren, last had van voortijdige ejaculaties,
prullemand gehaald en
deze veronderstelling berustte uitsluitend op indirecte aanwijzingen, zoals ook
door hem bewaard.
6
blijkt uit wat Burssens hierover schreef : ‘Van Ostaijen was trouwens geen
6
erotomaan in de eigenlike zin van het woord. De perversiteit in de liefde
In de onder noot 1
genoemde uitgave, blz.
interesseerde hem meer theoreties dan prakties, en uit een avontuurtje dat ik
29.
met hem op enige afstand meemaakte, heb ik onthouden dat zijn zwak gestel
hem belette het spel van de liefde volgens al de regelen van de kunst te spelen.’
Dat deze toestand met zijn ziekte samenhing, zoals ook Jespers meende, blijft
onbewezen. In ieder geval verklaarde Emmeke dat zij in Berlijn, dus vòòr zijn ziekte,
een normaal sexueel leven hebben geleid.
Door deze geslotenheid kan ook moeilijk met zekerheid worden vastgesteld of
hij na zijn Berlijnse tijd nog cocaïne gebruikte, al ontbreekt iedere aanwijzing in deze
richting en waren de vrienden overtuigd dat dit niet het geval was. Maar ook de
7
mededeling van Burssens over zijn cocaïneverslaving: ‘Het is waar dat hij tijdens
7
de oorlog gedurende een paar maanden aan het gebruik van cocaïne was
In de onder noot 1
genoemde
uitgave, blz.
verslaafd geraakt, maar een liaison met een vrouw, van wie hij veel heeft
28.
gehouden [bedoeld werd Emmeke], bracht alles weer terecht’ bleek achteraf in
strijd met de inhoud van Van Ostaijens Berlijnse brieven aan Peter Baeyens.
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Ook over zijn gezondheidstoestand, die in deze tijd langzaam achteruit ging, was
hij weinig mededeelzaam. Pas later zal hij hierover in zijn brief aan Dr. Juliane
8
Gabriëls van 8 augustus 1927 schrijven: ‘Wat mijn physiese toestand betreft, vermits
u er naar vraagt, het is werkelik geen interessant onderwerp. Ik zal trachten kort 8Zie blz. 820.
te zijn. [...] Midden 1926 inspuitingen Denis kleine dosis. Vanaf zomer 1926 stijgen
van de koorts’. En zijn nicht Marieke, die in zijn jeugd met hem in Rekem gelogeerd
9
had en inmiddels verpleegster geworden was, herinnert zich een bezoek dat zij in
9
1926 aan het huis van haar oom en haar neef in de Albertstraat bracht. Vader
Tijdens een gesprek op
Van Ostaijen zei tegen haar: ‘Paul ligt boven ziek te rusten op een chaise longue’, 31 mei 1961.
maar verder werd er - ook door Van Ostaijen zelf, die haar, na haar bezoek naar
de tram bracht - met geen woord meer over deze ziekte gerept.
‘Ergste wansmaak’ noemde Van Ostaijen dan ook de exploitatie van Alice Nahons
tuberculose door de inleider van haar bundel Keurgedichten, Dr. C. Tazelaar, welke
bloemlezing hij onder de kroniektitel Nederlandse poëzie in het meinummer 1926
van Vlaamsche Arbeid heeft besproken. Hij doet dit met de woorden: ‘Men kan
vermoeden dat er nog andere auteurs in Vlaanderen en Nederland in een dergelike
toestand, als deze waarover Dr. Tazelaar het heeft, zich bevinden. Na al deze
roerigheid leert men het appreciëren dat alleen en hoogstens hun intieme vrienden
daarvan kennis hebben. Want al is het zo dat deze toestand wel een determinerende
invloed op hun gedichten zal uitoefenen, een causerie-onderwerp dient hij geenszins
te worden, wil men zich niet aan de ergste wansmaak blootstellen.’
Het meinummer van Vlaamsche Arbeid bevatte voorts nog de twee gedichten die
hij in zijn lezingen Proeve van parallellen..., Le renouveau lyrique en Belgique en
Gebruiksaanwijzing der lyriek als voorbeelden van ‘formeelthematiese ontwikkeling’
en ‘afwegen van verwantschappen’ had laten horen, nl. Melopee en Spleen pour
rire.
In dezelfde maand publiceerde de Brusselse ‘revue mensuelle d'arts et de lettres’.
10
La Nervie , die onder directie stond van Emile Lecomte en waaraan o.a. ook Pierre
10
Bourgeois en Flouquet meewerkten, Van Ostaijens overzicht van de
IIIe série, 7e année, nr.
‘manifestations d'avant-garde pendant l'année 1925’ in Vlaanderen onder de titel 5, Bruxelles,
Braine-le-Comte, mei
Quelques notes sur la situation artistique en Flandre.
1926, blz. 1-4.
Ten slotte bevatte het meinummer van Sélection onder de 46 afgedrukte
reacties op de, in het maartnummer aangekondigde, Enquête sur la jeune peinture
11
française ook nog een antwoord van Van Ostaijen.
Een maand later verscheen Van Ostaijens laatste bijdrage aan een Franstalig 115me année, nouvelle
tijdschrift, die evenals zijn bijdrage aan La Nervie, nog een gevolg was van zijn série, tome II, blz.
contacten met het Brusselse milieu van jonge kunstenaars. Het was het gedicht 194-196.
12
13
Thématique , dat geplaatst werd in het eerste nummer van Marie , ‘journal
12
bimensuel pour la belle jeunesse’, onder directie van E.L. T. Mesens. Aan dit
Deze tekst zal worden
opgenomen in de tweede
nummer werkten o.a. ook René Magritte en Gaston
druk van VW IV.
13

er

Gedateerd: 1 Juin
1926.
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Burssens mee, welke laatste er als enige Nederlandstalige bijdrage een bespreking
van Het bordeel van Ika Loch in publiceerde.
De Luikse dichter Hubert Dubois, die Van Ostaijen eveneens in Brussel had leren
kennen, zond hem begin juni zijn zojuist als uitgave van Sélection verschenen
gedicht Pour atteindre à la mort toe, welke bundel met vier tekeningen van Auguste
Mambour geïllustreerd was. Dubois had enkele fragmenten van dit gedicht in het
14
Sélectionnummer van januari 1926 gepubliceerd en in een eerder nummer, van
14
15
5me année, nouvelle
oktober 1925 , was ook reeds het gedicht Et cela dure... van hem opgenomen.
série, tome I, blz. 261-262.
Van Ostaijen reageerde op de toezending met de volgende brief:
15

Idem, blz. 36.

[Anvers, le 9-6-26.]
Cher Hubert Dubois,
J'ai bien reçu votre livre ‘pour atteindre’. Je vous remercie vivement de l'envoi et
je vous félicite de sa présentation.
Je n'ai pas encore eu le temps de lire votre poème, dont, après le poème que
vous avez publié en dernier lieu d[a]ns ‘Sélection’ et qui m'a très ému, j'attends
beaucoup.
Etant chroniqueur pour la poésie à la revue flamande ‘Vlaamse Arbeid’, j'essaierai
d'écrire qque chose, une chronique qui ne soit pas trop lourde à exprimer la
transparence de votre poésie.
Bien à vous,
Paul v. Ostaijen.
Van Ostaijen heeft Pour atteindre à la mort inderdaad voor Vlaamsche Arbeid
besproken, welk artikel in het nummer van oktober 1926 werd opgenomen. Dubois
zond hem het volgende antwoord:

[Vendredi, 11 juin 1926]
Merci, Van Ostayen, de la confiance que vous accordez à mon poème avant que
de l'avoir entièrement ouvert. Puissent l'orage et l'amour qui s'y logent ne point vous
décevoir demain. Dès que vous en aurez parlé, ne manquez point de m'adresser
la revue qui vous abritera [,] vous et la danse de vos mots dont je ne doute point
qu'ils seront sans tache, ni de leur probité.
Ne manquez pas d'ici là de m'écrire.
Amicalement
Hubert Dubois
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Bij het naderen van de tweede jaarvergadering na de reorganisatie van de
Vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen besloot Van Ostaijen zich niet alleen
als bestuurslid, maar ook als lid uit deze vereniging terug te trekken. Hij had in
januari 1925 - na zijn aanvankelijke weigering - het bestuurslidmaatschap vooral
op aandringen van Muls, die een vernieuwing van de vereniging nastreefde,
aanvaard, maar was zich in dit gezelschap, waarin hij naar zijn mening als schrijver
nauwelijks meetelde, nooit thuis gaan voelen. Dit blijkt duidelijk uit wat Du Perron
16
hierover in zijn herdenkingsartikel Bijdrage nummer zoveel schreef: ‘Hij was lid
16
van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, maar vond het onaangenaam
Vandaag, jg. 1, nr. 4,
17
Brussel,
1 april 1929, blz.
de kontributie daarvan te betalen; hij wilde toen van het lidmaatschap afzien ,
81.
maar ‘men’, zei hij, wilde hem dan desnoods voor niets, en hield hem aan. - Maar 17
Op de vergadering van
waarom ter wereld, vroeg ik hem, zijn ze daar zo op je gesteld? - Ik zie er maar
5
september
1925 bleek
één reden voor, zei hij. Ze denken: ‘Je kunt nooit weten; àls die kerel nu later
hij - volgens een artikel in
toch een groot man blijkt, kunnen ze van óns tenminste niet zeggen dat wij hem
Het Laatste Nieuws van
hebben verguisd.’’
19 april 1934 - zijn ontslag
Toen hij voor een aanmoedigingspremie van de provincie Brabant door een
te hebben genomen, maar
jury onder voorzitterschap van Herman Teirlinck - tevens een der invloedrijke
op de bestuursvergadering
‘Brusselaars’ uit het bestuur der V.v.V.L. - gepasseerd werd, was dit voor hem
van 13 februari 1926 was
de aanleiding radicaal met dat gezelschap te breken. Hij schreef onderstaande hij weer aanwezig.
brief aan de secretaris, Paul Kenis, welke brief hier wordt weergegeven in de vorm
waarin een latere secretaris, Albert van Hoogenbemt, deze in 1934 gepubliceerd
18
heeft . Of Van Ostaijen met zijn opmerking dat hij er niet voor voelde ‘kosteloos de
maskerende poesjenel’ te spelen, ook op de poesjevoorstelling voor de V.v.V.L. 18In De Morgenpost en in
19
Het Laatste Nieuws van
in de zomer van 1925 zinspeelde, is niet duidelijk.

[Antwerpen, 22-6-26.]

19 april 1934,
overgenomen in De
Volksgazet van 22 april
1934.
19
Zie blz. 593.

Waarde Sekretaris,
Als gevolg op uw postkaart van 21 dezer en met het oog daarop dat wel spoedig
nu nieuwe verkiezingen voor het bestuur van de V.V.v.L. te verwachten zijn, verleden jaar werden die immers in Juni gehouden? - bied ik u mijn ontslag als lid
der Vereniging aan. Ik bid u, waarde sekretaris, voor u en voor mij, niets te doen
om mij op dit besluit te doen terugkomen. Het is best dat u er zonder meer akte van
neemt.
Van langs om meer ben ik tot de overtuiging gekomen dat geen belang mij met
de V.L. bindt. Ik beschouw haar als een andermalige groepering van ten eerste
Van-Nu-en-Straksers en hun volgelingen, ten tweede Brusselaars. Het is onnodig,
meen ik, dat diegenen die niet tot een dezer beide groepen horen, kosteloos de
maskerende poesjenel zouden spelen.
Van wat Brusselaars zich zo al kunnen permitteren is de laatste uitspraak
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van des heren Teirlinck's jury van Brabant mij een laatste bewijs, ook daarvoor dat
wij, jongeren van mijn soort, enkel in afzondering een houding kunnen vinden. Niet
in het geringste dat ik aanspraak zou maken op een prijs; neen, dat weet ik reeds
lang dat zo iets niet voor ons is. Dit echter, vond ik, een minimum dat men ook mij,
zelfs mij, verschuldigd was; in zo ver ik in 1925 insgeliks heb gepubliceerd
(‘Vaderlandsliefde’): dat men mij de ‘aanmoedigende’ premie zou hebben toegekend,
net als aan al de anderen. Indien men zulke elementaire dingen vergeet, u goed,
mij goed. Adieu, niet vlaamse letterkunde, maar vlaamse letterkundigen.
Hoogachtend en met beste groeten
20

Ook uit deze brief spreekt weer duidelijk wat Burssens als volgt formuleerde : ‘Hij
20
was alleen gevoelig en wilde het ook alleen zijn aan de uitgedrukte erkenning
Gaston Burssens, Paul
van Ostaijen zoals hij was
van zijn werk.’
Evenals een jaar tevoren had Van Ostaijen in een verloren gegane brief weer en is, Wilrijk-Antwerpen,
1933, blz. 17.
contact met Stuckenberg opgenomen. Uit diens antwoord is op te maken dat
Van Ostaijen een tekening van hem ontvangen had om te reproduceren. In de eerste
plaats wijst dit erop dat er meer contact tussen hen is geweest dan de
briefwisselingen in mei 1925 en juni 1926 en de toezending door Van Ostaijen van
21
zijn beide boekjes De trust der vaderlandsliefde en Het bordeel van Ika Loch, op
welk laatste Stuckenberg in zijn brief reageert. In de tweede plaats is het mogelijk 21Zie blz. 598.
dat Van Ostaijen aanvankelijk een tekening van Stuckenberg in Het bordeel van
Ika Loch had willen opnemen en zich eerst later hiervoor tot Magritte heeft gewend.
Met Caillaux, die Stuckenberg aan het slot van zijn brief ter sprake brengt, doelt
hij op de Franse politicus Joseph Caillaux, die in 1925 weer minister van financiën
in het tweede kabinet-Painlevé was geworden en zich toen voor bezuinigingen
beijverde.

[Delmenhorst, d. 24.6.26.]
Mein lieber Paul,
Herzlichen Dank für Dein Lebenszeichen. Es ist gut, dass die Zeichnung die ich
Dir geschickt hatte, nicht reproduziert werden konnte, denn ich fand nachher, dass
sie slecht war. Sei bitte so freundlich und vernichte sie. Den Inhalt Deines kl. Buches
habe ich verstanden. Es ist ein echter P.v.O.! Es hat mir viel Spass gemacht.
Die Valuta! Ja das ist böse. Aber wir haben werden [während?] der Inflation noch
manchmal etwas verkauft, jetzt bei dem hohen Markstande hat alles Kaufen
aufgehört. Sophie u. ich sind jetzt völlig auf die Gnade
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meiner Maman angewiesen. Wir überlegen uns ob Sophie nicht nach Amerika gehen
soll und Dollar machen. ‘Beziehungen’ sind alle eingeschlafen - ich bin gänzlich
einsam in der deutschen Wüste.
Wenn Du auf einer Reise nach Deutschland mich in meinem Atelier besuchen
willst, wirst Du Sophie u. mich beglücken; dass hier ausserhalb meiner Bude alles
verzweifelt ‘Bourgeois’ und, was noch schlimmer, Linoleum ist, wirst Du über Dich
ergehen lassen müssen. Sehr gespannt wäre ich zu hören was Du zu meinen neuen
Arbeiten sagst.
Wird uns Caillaux einen Aufenthalt in Paris ermöglichen?
Sophie u. ich umarmen Dich herzlich.
Ton vieux
Reno.
[P.S.] Walden hat im Juni 11 Aquarelle von mir ausgestellt.
Nadat Van Ostaijen het, kennelijk over tijd verschenen, meinummer van La Nervie
met zijn bijdrage Quelques notes sur la situation artistique en Flandre ontvangen
had, schreef hij de volgende briefkaart aan Du Perron. Het poststempel vermeldt
de datum 29 VI 1926 en de kaart met Du Perrons adres in Brussel was doorgestuurd
naar Gistoux bij Waver in Waals Brabant, waar Du Perrons ouders een ‘chateau’
hadden betrokken.
22
Het boozige boekje van Du Perron was typografisch verzorgd door A.A.M. Stols
en werd volgens het colofon in april 1926 op kosten van de schrijver bij Boosten 22Dit is het eerste boek
van Du Perron dat Stols,
en Stols te Maastricht gedrukt in een oplage van vijftig genummerde en
die op 3 november 1925
gesigneerde exemplaren.
in Brussel Du Perron had
leren kennen, verzorgd
heeft.

Mijn Waarde du Perron,
Het nummer van ‘La Nervie’ waarin ik jouw werk even bespreek, als behorende
tot de ‘on-serieuse’ literatuur in Vlaanderen, is verschenen. Het is het mei-nummer
V. Men heeft mij slechts éen enkel exemplaar gestuurd. Interesseert het jou zó vin-je
wel een nummer aan een brusselse kiosk of in de galerie de la Reine.

Nu ik je schrijf, denk ik er aan: bedankte ik je reeds voor je ‘Bozige boekje’? - Nee?
Nu dan, kortom, het is heel plezierig. In zijn bedoeling, meen ik, volkomen geslaagd.
Het is, natuurlik als poëzie die geen poëzie is, als prosodie zonder poëzie - maar 't
spreekt vanzelf poëzie is ook niet bedoeld, - in zijn ironie ‘meeslepend’ amusant.
Alleen heb ik iets tegen de tietel, tegen het bijvoeglik naamwoord ‘Bozig’. Een
bijvoeglik naamwoord voor een ‘moderne’ hollandse roman. Er is boos en er is
boosaardig. Het ‘boosaardige boekje’ drukt uit wat je wil, niet, en je mijdt
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dat hollandse romancières woord: bozig. - Met de verzorging mag je tevreden zijn.
Met beste groeten
je Paul v. Ostaijen
In het juni-julinummer van Vlaamsche Arbeid was Van Ostaijen niet alleen met proza
en poëzie vertegenwoordigd, maar ook nog met een uitgebreide kroniek en een
korte bijdrage aan de rubriek Bibliographie. Zowel het proza, de eerste reeks van
de Diergaarde voor kinderen van nu, als het gedicht, Guido Gezelle, had hij reeds
geruime tijd in portefeuille: op 21 januari 1925 schreef hij al aan Muls dat hij aan
‘kleine schetsen van dieren en pseudo-dieren’ werkte en op 22 mei 1925 had hij
Emmeke zijn gedicht toegestuurd. Al besprak hij ook in zijn opstel Henri Bruning en
Albert Kuyle twee bundels die reeds in 1924 verschenen waren - en waarvan hij er
één, die van Bruning, zelfs al in Het Overzicht van februari 1925 behandeld had -,
toch is het waarschijnlijk dat dit artikel van recente datum was, evenals uiteraard
de korte beoordeling van de in 1926 verschenen bundel Zwart en goud door Marc.
R. Breyne.
Aan het eind van juli had hij weer een uitvoerig opstel voor Vlaamsche Arbeid
voltooid, dat hij naar aanleiding van Die Zeichnungen Pieter Bruegels (München,
1925) door Karl Tolnai, geschreven had. In de brief waarmee hij zijn kopij instuurde,
richt hij zich in de eerste plaats tot Muls als conservator van het Antwerps Museum
voor Schoone Kunsten.

[Antwerpen, 28-VII-26]
Waarde vriend,
Zou het u niet mogelik zijn daarvoor te zorgen dat ik, op grond van bezigheid als
kunstkriticus (puisque il faut l'appeler enz...), een toegangskaart voor het museum
krijg? - Ik las in een interpellatie in de gemeenteraad, voor enkele tijd gehouden,
dat dergelike kaarten voor studie-aangelegenheden bezorgd worden.
Het is me werkelik onmogelik telkens wanneer ik het museum wil binnenlopen
(dat ten slotte een konsultatie-centrale is als de bibliotheek) drie frank te spenderen.
Soms komt ge enkel voor één werk!
Met beste groeten en bij voorbaat dank,
Uw dwe Paul v. Ostaijen
P.S. Deze kroniek is iets lang geworden, doch het is ook een der
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alleraktueelste thema's en het gaat meer over Breugel dan over het gerecenseerde
boek. Ditmaal werd Van Ostaijens bijdrage vrijwel onmiddellijk gepubliceerd. Ook Muls
was blijkbaar van oordeel dat het artikel Breugel meer dan een gewone
boekbespreking was, want het werd door hem niet in de rubriek Kronieken geplaatst,
maar hij opende er het augustusnummer van Vlaamsche Arbeid mee.
Intussen had Van Ostaijen het gedicht Pour atteindre à la mort van Dubois, dat
zijn aanvankelijke verwachtingen nog overtrof, gelezen en zelfs enkele malen
23
herlezen. Hij reageerde met een voor hem uitzonderlijk enthousiaste brief, welk
enthousiasme ook uit zijn twee maanden later gepubliceerde bespreking van dit 23Ook in zijn bespreking
boek blijkt, al is het daarin minder persoonlijk. Uit de volgende woorden spreekt van Gilliams' De dichter en
duidelijk hoe intens Van Ostaijen ook als lezer de ‘kunstontroering’ kon beleven. zijn schaduw, VW IV, blz.
247, begint hij met
terloops op te merken dat
hij deze gedichten
herlezen heeft.

[Anvers, le 1-8-26.]

Cher Dubois,
J'ai lu votre poème. Quelle surprise. Cela peut-il suffire que je vous dise qu'il m'a
ému au delà de toutes les limites, que, cependant, j'avais posées loin, après vous
avoir lu dans ‘Se[é]lection’.
Une émotion qu'on n'a forcée en aucun point, on s'est laissé faire, elle vous vient
comme une lumière et elle croît, avec chaque nouvelle lecture, - la quatrième à
présent - comme cette lumière grandit dans la connaissance croissante de sa clarté.
Comme votre poème est beau à celui - je pense - qui a découvert qu'il ne faut
pas subir la lumière, étant soi-même du côté ombre, mais en se plaçant dans la
clarté même. Il faut subir votre émotion en partant avec elle avec le premier mot.
Et puis encore: comme le second voyage diffère du premier. J'ai peine à croire
qu'une lumière sur un même paysage peut, d'un voyage à l'autre, ainsi changer les
choses. Maintenant votre poème est ce beau paysage que je découvre chaque jour
tout autre.
Je [ne] suis pas parti d'un élan dans ce que j'ose appeler - sans perdre le sens
des mots - mon admiration sans réserves. Les réserves sont tombées une à une.
Je ne sais pas si je suis devenu fou; sinon: votre livre est d'une clarté merveilleuse.
Je vous remercie
votre, Paul v. Ostaijen
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Op 6 augustus was Van Ostaijen aanwezig bij de plechtige uitvaart in de parochiale
kerk van de H. Augustinus te Antwerpen van de op 31 juli overleden moeder van
24
Jozef Muls. Op de achterzijde van het overlijdensbericht had hij zijn prozaschets
De uitvaart genoteerd, waarin hij zijn ervaringen van deze morgen verwerkt heeft. 24Zie VW III,
Vervolgens zijn er twee documenten bewaard die meer naar zijn zakelijke kant Verantwoording, blz. 350.
verwijzen. Het eerste, een gezegelde kwitantie van de schilder Schirren, geschreven
in de hand van Van Ostaijen, maar door Schirren ondertekend, getuigt bovendien
van zijn voortgezette activiteiten als kunsthandelaar.

[Anvers, le 10 août 1926]
Reçu de Mr. v. Ostaijen la somme de 500 (cinq cents) francs comme payement de
la mensualité, pre[é]vue par notre contrat du 15 mars 1926, et ceci pour la mois
d'août
F. Schirren
Uit het tweede, een briefje aan Dr. Juliane Gabriëls, die hij, zoals reeds werd gemeld,
door het echtpaar Ceulemans had leren kennen, spreekt zijn zorg om zijn bibliotheek
25
intact te houden, zoals ook reeds in zijn brief van 3 augustus 1923 aan De Troyer
25
het geval was.
Zie blz. 508.

[Antwerpen, 24-VIII-26]
Zeer geachte mevrouw,
lieve mevrouw, met het uitlenen van boeken, dat weet u, heb ik geen geluk. Dat
is niet uw schuld, niet de mijne, maar 't spreekt van zelf de omstandigheden zijn de
schuldigen.
Wil u nu eens de goedheid hebben eenvoudig de boeken gereed te leggen en
mij te melden: dan en dan kunt ge die boeken afhalen. Dat is toch een zeer
eenvoudig middel.
Doet u het eens, a.u.b. Ik ware u zeer dankbaar.
Met de uitdrukking van mijn volmaakte hoogachting en met de hartelikste groeten,
uw dwe,
P. van Ostaijen
Het septembernummer van Vlaamsche Arbeid bevat van alle afleveringen uit deze
periode het minste werk van Van Ostaijen en wel uitsluitend een korte bespreking
van de bundel Kattestaart door Jozef Simons in de rubriek Bibliographie.
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In augustus had Van Ostaijen bezoek gehad van Campendonk, die in deze maand
via Brussel en Antwerpen voor enige dagen naar de Belgische kust was geweest.
Campendonk was toen juist benoemd tot professor van de monumentale schilderklas
aan de akademie van Dusseldorp en had een uitnodiging ontvangen in de Verenigde
Staten van Amerika te komen exposeren, welke tentoonstelling in verschillende
plaatsen, zoals New York en Philadelphia, veel succes heeft gehad.
Na dit weerzien had Campendonk een brief aan Van Ostaijen geschreven, die
weliswaar verloren is gegaan, maar waarin hij o.m. melding moet hebben gemaakt
van de opdracht die hij gekregen had om voor het nieuwe gebouw van de Spaarbank
in zijn woonplaats Krefeld, een groot paneel van zes bij negen meter te schilderen.
Door Van Ostaijens antwoord worden nog enkele gegevens over de zomer van
1926 bekend. Zo blijkt hij in deze tijd weer contact met Emmeke te hebben gehad,
die haar vakantie in de Ardennen had doorgebracht. Ook had hij met Campendonk
over zijn kunsthandel gesproken, die er op dat moment minder goed voor gestaan
moet hebben maar zich juist weer enigszins begon te herstellen toen hij zijn brief
schreef, o.a. door de verkoop van een schilderij van Juan Miro. Campendonk had
26
daarbij toegezegd voor hem naar enkele kopers onder zijn relaties uit te zullen zien
26
, wat blijkens de verdere briefwisseling wel enig succes heeft opgeleverd. Van
Mededeling van
Ostaijen zond zijn vriend waarschijnlijk het novembernummer 1924 van Sélection Campendonk.
toe, waarin o.m. de tekening La montée au calvaire (1924) van Ensor staat afgebeeld,
27
die hij dus in zijn bezit zou hebben gehad. Ook kondigt hij aan binnenkort een foto
gereed te hebben van een landschap van Juan Gris, welk schilderij waarschijnlijk 27In Sélection, jg. 4, nr. 2,
28
hetzelfde is dat hij in februari 1926 van Paul Eluard had gekocht . Over de kwestie Anvers, november 1924,
tussen de met Campendonk bevriende directeur van het Kaiser Wilhelmmuseum staan drie tekeningen van
te Krefeld, Dr. Max Creutz en Jespers, waar hij vervolgens over schrijft, zijn geen Ensor afgebeeld zonder
vermelding van de
bijzonderheden bekend.

eigenaar: op blz. 156:
Décor pour le ballet ‘La
Gamme d'amour’ le Acte,
op blz. 157: idem, 2e Acte
en op blz. 158: La montée
du calvaire, 1924. Verder
had Sélection tot
september 1926 alleen in
de eerste jaargang
reprodukties van Ensors
werk opgenomen en wel
in nr. 1 van 1 augustus
1920 Le christ et les
docteurs (1920) en in nr.
6 van 15 januari 1921 de
tekening Décor du ballet
‘La Gamme d'amour’ en
de etsen La bataille des
éperons d'or en Les bains
à Ostende.
28
Zie de brief van Max
Ernst van 12 februari
1926, blz. 671.
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De wens om aan het eind van het jaar naar Parijs te gaan, die hij in de voorlaatste
29
alinea van onderstaande brief uitspreekt, is niet vervuld.
29

[Antwerpen, 16.IX.26.]

Op 12 september 1927
schrijft hij vanuit Miavoye
aan Du Perron: ‘Ik ben
nog nooit te Parijs
geweest, vanwege manco
aan money.’ Zie blz. 846.

Mein lieber Heinrich,
Vielen Dank für Deinen lieben Brief vom 9.d.M. - Ich bin Dir auch wirklich sehr
dankbar für die Mühe die Du Dich[r] gibst[,] etwas - im kunsthändlerischen Sinne für mich zu erreichen. Aber zuerst: ich gratuliere Dich[r] herzlichst zu Deinem
doppelten Erfolg! Das[s] der Krefelder Auftrag noch hinzukom[m]t ist wirklich
fabelhaft! Und ich will hoffen[,] dass Du nun auch endlich von Deiner - gestatte, wohl
ein bis[s]chen übertriebener[n] - Angst um ‘Morgen’ erlöst bist. Du hast es
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ja auch verdient, Deines Ernstes wegen. Die gewissenhafte Beschäftigung mit der
Sache die man vor hat, ist die einzige Situation aus der etwas werden kann. Im
Gegensatz zu: ‘Jetz gibt es nur noch...’ - Diesen Ernst hattest Du [,] und den zu
empfinden, das was sehr schön.
Gestern ging ein Se[é]lection-heft mit einer Reproduktion meines Ensors an Dich
ab. Sollte der Betreffende sich so interessieren dass er noch eine grössere Photo
brauche[t], so könnte ich die dann noch machen lassen.
Der Juan Gris wird nächste Woche fertig sein.
Den Juan Miro habe ich inzwischen, auch weil ich einen gut[en] Preis dafür bekam
und weil ich mich[r] doch Geld zu weiteren Geschäften machen müsste, verkauft.
Es fängt jetz auch wieder an ein bis[s]chen besser zu gehen - geschäftlich. Emmecke verbringt ihre Ferien in den belgischen Ardennen. Da sie am 20.9. in
Düsseldorf sein muss, möchte sie gern - wenn auch [nur] auf eine halbe Stunde zu Euch [kommen].
Von Creutz habe ich noch nichts erhalten, Brief, noch Meldung. Auch Jespers
nicht - und der war in der Angelegenheit noch gestern bei mir. Ich habe ihm gesagt
- denn mir wird die Sache zu viel - er soll sich persönlich in Verbindung setzen mit
Creutz. Dass aber ein Museums-direktor derweise unbeherrscht handelt, kann doch
nicht verteidigt werden. Nun... wenn der liebe Gott ein bis[s]chen hilft, so fahren wir
doch e[E]nde des Jahres nach Paris.
Allen: Adda, Herbert, Katinka einen schönen Gruss, und sei Du auch herzlichst
gegrüsst, stets in Freundschaft, von
Deinem Paul
Als eerste deeltje van de reeks ‘Der Besten Het Best’, uitgegeven bij W.N. Dinger
te Bussum en gedrukt door A. Breuer in Brussel, was in september 1926 een
bloemlezing Minne-dichten door P.C. Hooft verschenen, die Du Perron samengesteld
en aan Van Ostaijen toegezonden had.
Het eerste stuk van Du Perrons vertelling, waar Van Ostaijen in zijn dankbrief
voor de toezending der Minne-dichten over schrijft, is het begin van Zo leeg een
bestaan. Dit fragment was gepubliceerd in het derde nummer van het
‘twee-maandelijksch kunsttijdschrift’ Het Woord, dat onder leiding van Jean Demets
en Jan de Vries in september 1926 te Den Haag-Kijkduin verschenen was.

[Antwerpen, 28-9-26]
Mijn beste du Perron,
Dat is een uitstekende idee van je geweest Hooft uit te geven zodanig
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dat je - als lezer - niet verplicht bent die vervelende uitgaven met voetnota's voor
lief te nemen. En de uitvoering is zeer goed. Ik wens je geluk daarmee en dank je
hartelikst om het toegezonden exemplaar. Ik heb er mijn ‘helle Freude’ aan gehad
zo op 't onverwachts - en juist in deze wonderlike nazomer - weer Hooft te reciteren.
Je hebt me uit een moeilikheid geholpen. Reeds zolang wilde ik wèl Hooft, maar
niet in het ‘letterkundig Pantheon’ of zo. En nu heb ik Hooft en is deze moeilikheid
weer van de baan. Dies dank.
Ik las ook het eerste stuk van je vertelling in ‘Het Woord’ en ik blijf bij mijn mening,
die ik je reeds eens meedeelde, dat jij verdomd amusant vertelt. Dat is niet
gemakkelik, zolang men anderzijds ook niet wil horen van hetgeen men in Holland
een ‘vlotte vertelling’ noemt.
Ik wil, voor mij, maar hopen dat je deze ‘conste verder pleegt’.
Met hartelikste groeten
steeds uw Paul v Ostaijen
Een dag later vervolgde Van Ostaijen zijn correspondentie met Campendonk door
hem onderstaande briefkaart te zenden. Hoewel hij in het begin van november een
nieuw paspoort heeft aangevraagd, is het niet waarschijnlijk dat hij toen naar Krefeld
is gegaan, aangezien Campendonk hem eind december voorstelde: ‘Wollen wir
einmal die Osterferien für Deine Reise hierher in Aussicht nehmen? - Dann ist es
30
auch nicht mehr so saukalt!’
30

Zie blz. 729.

[29.IX.26.]
Mein lieber Heinrich,
Heute schickte ich Dir die Photo der Landschaft von Juan Gris. Das Bild ist 0.90
m. hoch auf 0.60 m. breit. Der Preis ist 240 R.M. ab Antwerpen, d.h. Transport käme
hinzu, dies[der] ist allerdings nicht hoch.
Der Ensor ist 0.80 m. hoch auf 1 m. breit. Der Preis wie gesagt.
Die Photo habe ich auf dem Bilde geprüft: sie ist recht gut. Wenn Du was erreichen
kannst, in[m] besondere[n] mit dem Ensor, was mir eine Reise nach Krefeld
ermöglichen würde, dann würde ich sehr zufrieden und Dir dankbar sein. ‘Zeer
tevreden’ sagt man jenseits Cleve.
Mit besten Grüss[en] für Adda, His, Gerda,
Herzlichst Dein,
Paul
[P.S.] Du fängst wohl bald mit Deinem Unterricht in D. an?
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De brief die Du Perron begin oktober aan Van Ostaijen geschreven heeft en waarin
hij deze op de hoogte bracht van de zelfmoord van zijn vader en de toestand waarin
hij en zijn moeder achterbleven, is niet teruggevonden. In zijn uitvoerige antwoordbrief
biedt Van Ostaijen aan de hulp van zijn broer, de ‘finansman’ Constant, in te roepen
om voor Du Perron de verwarde en ontredderde financiële nalatenschap te regelen,
op welk aanbod Du Perron echter niet is ingegaan.
De ‘2e strofe van pag. 54’ in Hoofts Minne-dichten, waar Du Perron hem speciaal
op gewezen had, is uit het gedicht Het liedt dat jck te claeghe laet gaen... en luidt:
En van mijn jeuchd, men vallen siet nu
Den laeten avondstondt;
Noch word mijn stem haer schallen niet schuw
Of singens moe mijn mondt,
Des swemmen strandewaert, en neurien mee,
De Meereminnen van de Zuijder Zee.

Op zijn beurt maakt Van Ostaijen Du Perron attent op de afwijzende recensie die
Wies Moens in het septembernummer van Boekzaal geschreven had over diens
31
Kwartier per dag , waarbij echter de illustrator gespaard bleef. Kwartier per dag
was in november 1924 als eerste uitgave van Peeters' uitgeverij De Driehoek
verschenen met ‘typografiese schikking en verluchting van Jozef Peeters’.
Het ter sprake gebrachte plan om de serie ‘Der Besten Het Best’ voort te zetten,
is nooit verwezenlijkt, zodat het bij het eerste deeltje met Hoofts Minne-dichten
gebleven is.
Ten slotte is het zinnetje tegen het eind van Van Ostaijens brief, ‘met jou en
Burssens ben ik steeds bereid iets te ondernemen’, als een eerste begin van het
in februari 1928 verschenen tijdschrift Avontuur te beschouwen, waarvan
Burssens, Du Perron en Van Ostaijen de zuidelijke redactie vormden.

Boekzaal der Geheele
Wereld, geïllustreerd
internationaal
maandschrift voor
bibliografie, jg. 2, nr. 9,
Tilburg, september 1926,
blz. 266. Moens, die ook
deel van de redactieraad
uitmaakte, schreef hierin:
‘Wij beklagen de artiest,
die zijn talent als
verluchter heeft vergooid
aan dit prul.’

[Antwerpen, 7-10-26]
Mijn beste du Perron,
Ik was een drietal dagen uit Antwerpen afwezig, vandaar deze lichte vertraging
van mijn antwoord op je hartelike brief, voor dewelke dank. Van uws vaders overlijden
wist ik niets, neem me niet kwalik dat ik je zo laat mijn deelnemen in je rouw betuig.
Naar je brief te oordelen en dat wat je, spaarzaam, daaromtrent vroeger zei, moet
de toestand voor jou en je moeder nu wel een erg ingewikkelde zijn. Ik weet niet of
je nog
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in betrekking met mijn broer bent en of deze relatie je enigermate zou kunnen helpen.
Mocht dit laatste waar zijn, het eerste echter niet, zo ben ik steeds gaarne tot
bemiddelen bereid. Dat de zaken, die je tans af te handelen krijgt, je misschien
boven het hoofd groeien, zie ik best in en dat deze bezigheid niet van de
aangenaamste is.
Wat Hooft betreft, ik heb nu ten dele je keuze vergeleken bij een meer omvattende
uitgave als deze van het Pantheon en ik mag je zeggen dat je werkelik zeer goede
gedichten koos. En inderdaad die 2e strofe van pag. 54 die je zo attentievol een
beetje voor mij bestemt, wist mij zeer ‘te behaegen’.
Komt deze uitgave ook naar Antwerpen? Burssens en nog een paar mensen
vroegen daarnaar. Natuurlik zou de prijs belgiese verhoudingen moeten aangepast
worden. Aan de hand van jouw uitgave heb ik in Burssens een nieuwe bewonderaar
van de gelukkige Muyderslotheer gevonden. Natuurlik is het niet het mooiste van
zijn geschiedenis - hij is toch een nederlands dichter - dat hij zo zijn voorvâren
ignoreert.
Peeters integendeel, daarover ondervraagd, of hij ook dit boek had ontvangen,
zei aan Burssens: ‘Neen. Dat is trouwens begrijpelik. Aan mij (klemtoon op mij) durft
du Perron dat ding niet sturen. Hij weet dat ik er eens flink zou mee lachen.’
- Je ziet, mijn beste du Perron, dat de modernisten in Vlaanderen zijn zeer serieuse
mensen, dewijl zij zich zelve zeer ‘au se[é]rieux’ nemen. Dat is toch al dat.
Verder kan ik je nog meedelen dat er in het tijdschrift ‘Boekenzaal’, een R.K.
bibliotheek-gids, een recensie over ‘Kwartier per dag’ verscheen. Schoon zij slechts
enkele regels groot is, werd zij toch met ten volle de naam van de recensent - Wies
Moens - getekend. Dat hoort zo bij de deemoed. Ik verkies alleszins de minder
diepzinnige modestie. Moens nu schrijft over je boek dat ‘het jammer is om het
mooie talent van de illustrator, verplicht dit onding te illustreren.’ W.M. brouilleert
zich niet gaarne met J. Peeters, kapitein van de bende der moderne konstruktivisten.
32
Met verlangen zie ik naar het aangekondigde bezoek van je uit. In elk geval trof
32
ik je graag: hier of te Gistoux. Het is niet bekend of dit
Je plan de serie, in geval van sukses met nummer een, voor[t] te zetten, vind doorgang heeft gevonden.
ik gelukkig. Indien het jou interesseert, zoals je schrijft, ben ik gaarne tot medewerken
bereid. En het anonymaat daarbij is ook ‘seer geschickt mij te behaegen’. Maar Cats
moet je beslist er uit houen! Misschien kon men na de 17e en 18e eeuw teruggrijpen
tot Hadewych. Ik hoop dat je literaire gekonstipeerdheid aan de omstandigheden
mag toegeschreven worden en dat je weldra weer op de plank zult verschijnen. Met
jou en Burssens, ben ik steeds bereid iets te ondernemen.
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Burssens maakt kleine prozadingen. Jammer dat zijn tijd zo erg door zaken in beslag
genomen is. Vandaar een ietsje slordig.
Ik hou me nog steeds met schilderijen bezig, zoals je juist vermoed. Dat gaat zó
als het gaat.
Nou dan, tot binnenkort en met hartelike groet
Je Paul v.O.
Zijdelings werd Van Ostaijen in deze dagen nog betrokken bij een protestactie tegen
de opvoering in Brussel van een avant-gardistisch stuk Tam-tam, welke opvoering
33
georganiseerd was door de Groupe Libre onder leiding van Raymond Rouleau en
33
Geo Norge. Naar aanleiding hiervan werd het volgende pamflet verspreid, dat
Deze Groupe Libre, die
zich ten doel stelde
opgesteld was door jonge kunstenaars waarvan een aantal behoorde tot de
medewerkers aan het blaadje Marie en tot de ‘Société du Mystère’ rondom René onuitgegeven of
34
Magritte, zoals Patrick Waldberg deze vriendenkring van Brusselse surrealisten onbekende stukken aan
het publiek bekend te
noemt.

maken, had op 9 mei 1925
zijn eerste opvoering
gegeven.
34
Patrick Waldberg, René
Magritte, Bruxelles, 1965,
blz. 31.

[6 Octobre 1926]

Quelques turpitudes de Monsieur Geo Norge, de Monsieur Raymond Rouleau
ou de Monsieur Baugniet ne sauraient nous émouvoir.
Il conviendrait cependant de les mettre en garde.
35
Nous leur abandonnons bien volontiers Messieurs Jean Cocteau et Michel de
35
Ghelderode.
In Groupe Libre, nr. 2,
Mais pour Apollinaire, Tzara, Ribemont-Dessaignes et Aragon, pour Odilon-Jean Bruxelles, 25 oktober
1926, werd aangekondigd
Périer, ils sont des nôtres, Messieurs
DEFIEZ-VOUS

Gaston Burssens.. Camille Goemans.. Eric de Haulleville.. Paul Hooreman..
René Magritte.. E.L.T. Mesens.. Paul Nougé.. Paul van Ostayen... André Souris

dat de groep Mariés de la
Tour Eiffel van Jean
Cocteau en een
onuitgegeven stuk van
Georges
Ribemont-Dessaignes zou
gaan opvoeren.

Over het feit dat dit pamflet buiten zijn voorkennis mede door hem was
ondertekend, schreef Van Ostaijen onderstaande brief aan Norge. Deze publiceerde
de brief, om de mentaliteit van de protesterende groep aan te tonen, in het tweede
nummer van Groupe Libre, dat op 25 oktober verscheen.
Wie degene is geweest die namens Van Ostaijen diens handtekening onder het
36
pamflet liet afdrukken, kon niet worden achterhaald en ook Burssens meende dat
36
hij niet tevoren was geraadpleegd.
Mondelinge mededeling.
De brief wordt weergegeven zoals hij in Groupe Libre is afgedrukt.
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Anvers 12-10-26.
Mon cher Norge,
Je ne suis pour rien dans la publication du tract ‘Défiez-vous’. J'en eus
connaissance pour la première fois vendredi seulement, deux jours après la
distribution.
Toutefois, j'écarterai la mauvaise foi de la part de celui qui a signé pour moi. Il a
37
cru connaître mon point de vue: il s'est trompé et a agi à la légère.
37
Toute l'affaire n'a pas grande importance, mais je vous devais un mot
Alleen al het feit dat de
opstellers van het pamflet
m'excusant. Bien à vous
Cocteau laten vallen moet
voor Van Ostaijen, die in
deze tijd (VW IV, blz. 367)
Cocteau zijn ‘model’
noemt, onaanvaardbaar
geweest zijn.

P. van Ostayen

Dat Van Ostaijen er nog steeds prijs op stelde in zijn vroegere betrekking terug
te keren, bewijst de volgende brief aan het Antwerps stadsbestuur. Hierbij beriep
hij zich op andere herbenoemingen, zoals die van de bibliothecaris Emanuel de
Bom, de archivaris Jan Denucé en A. van den Bosch, die evenals Van Ostaijen
klerk was geweest. De herbenoeming van Van den Bosch was tegelijk met die van
Van Ostaijen en een derde candidaat door het college van B. en S. op twee
vergaderingen van 16 december 1925 en 9 februari 1926 behandeld, waarbij besloten
werd zich aan te sluiten bij het voorstel van de ‘amnistiecommissie’ om ‘den eerste
zoo spoedig mogelijk te herbenoemen en aan de twee andere te melden dat zij bij
38
de eerste gelegenheid in dienst zullen kunnen treden’. Op de vergadering van 9
38
februari 1926 werd definitief besloten ‘den heer P. Van Ostayen voor een
Beraadslaging 39
Proces-verbaal
van 16
benoeming in aanmerking te nemen, zoodra er klerken zullen te benoemen zijn.’

[Antwerpen, 16 oktober 1926 44, Alberstr.]

december 1925,
Gemeentearchief,
Antwerpen.
39
Beraadslaging Proces-verbaal van 9
februari 1926,
Gemeentearchief,
Antwerpen.

Hooggeachte Heeren,
In verband met uw schrijven van 21 december 1925, voorwerp: stadspersoneel,
herbenoeming, en mijn antwoord daarop van begin Januari 1926, neem ik
eerbiedig de vrijheid op den inhoud deze[r] briefwisseling opnieuw uwe aandacht
te vestigen.
Ik durf hopen dat ook op mij weldra dezelfde maatregel, d.i. de herbenoeming,
zal toegepast worden, waardoor anderzijds stadsbedienden, die in een identisch
geval als het mijne verkeerden, weer werden in dienst genomen. Ik verwijs naar de
heeren E. de Bom, J. Denucé, Van den Bosch, Gilson en verscheidene onderwijzers.
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Aanvaardt, Hooggeachte heeren, de verzekering mijner gevoelens van hoogachting.
P. van Ostaijen.
Na de bescheiden medewerking aan het septembernummer van Vlaamsche Arbeid,
namen Van Ostaijens publikaties in dit tijdschrift weer toe. Het oktobernummer
opende met een reeks van Vijf gedichten, die bestond uit Geologie, Mythos, Facture
baroque, Stilleven en Loreley. Verder bevatte het onder de kroniektitel Franse poëzie
de reeds genoemde bespreking van Dubois' Pour atteindre à la mort en ditmaal
werd de rubriek Bibliographie geheel door hem gevuld met een drietal korte
recensies.
De vele tijd die zijn kronieken hem kostten en de weinige voldoening die hem de
publikatie hiervan verschafte, bracht hem er aan het eind van 1926 weer toe, zoals
dit ook in het begin van 1925 het geval was geweest, te overwegen deze ondankbare
‘vlaamse arbeid’ maar op te geven. Deze keer was het echter niet zozeer uit
teleurstelling over de financiële resultaten, zoals in 1925, maar over het uitblijven
van ieder blijk van waardering, zelfs, naar hij meende, bij zijn hoofdredacteur Muls.
Evenals het niet toekennen van een aanmoedigingspremie door de provincie Brabant
hem duidelijk had gemaakt dat hij bij sommige bestuursleden van de Vereeniging
van Vlaamsche Letterkundigen niet op de geringste erkenning van zijn werk kon
rekenen, was ook de bekroning van A.W. Grauls' dichtbundel De blauwe vaas, die
eerst in 1927 in boekvorm verscheen, met de letterkundige prijs der provincie
Antwerpen een grote desillusie voor hem. En wel voornamelijk doordat Muls deel
van de jury had uitgemaakt en hem niet uitgenodigd had eveneens een bundel in
handschrift in te zenden. Ook tegen de bekroning door de provincie Antwerpen van
Het huis door Marnix Gijsen als reeds in druk verschenen bundel had hij bezwaar,
40
omdat die bundel reeds bekroond was en deze herhaling een excuus vormde om
40
de andere jongeren - afgezien van het nooit bekroonde Bezette stad uit 1921
Nl. enige maanden
tevoren door de
verscheen van hemzelf De trust der vaderlandsliefde, Piano van Burssens en
Koninklijke Vlaamsche
De dwaze rondschouw van Brunclair - te kunnen passeren. Ook het feit dat
Academie voor Taal- en
Vlaamsche Arbeid nooit enige aandacht aan De trust der vaderlandsliefde had
Letterkunde met de Aug.
besteed, was voor hem moeilijk te verwerken.
Beernaertprijs.
Nadat hij - juist in de tijd dat Norge in het openbaar door Brusselse jongeren
was aangevallen - een korte ‘bibliographie’ over diens bundel Plusieurs malentendus
suivis de la double vue had ingestuurd, liet hij zijn inzending van een kroniek over
Zon in den rug door Karel van de Woestijne vergezeld gaan van de volgende brief.
Beide inzendingen werden in het novembernummer van Vlaamsche Arbeid
onmiddellijk opgenomen.
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[Antwerpen, 29-10-26]
Mijn waarde vriend,
Hierbij vindt [u] een recensie-opstel over Woestijne: het laatste opstel dat ik u
toesturen kan.
Ge kunt inderdaad begrijpen dat ik het publiceren zachtjes aan beu word. En de
beslissing van de kommissie, die voor de provincie Antw. uitspraak had te doen,
gaat werkelik een beetje over zijn hout: dat wij er moeten op staan kijken hoe Awetje
Grauls er met een prijs van door gaat! - De flauwe grap dat hij om een handschrift
bekroond werd gaat niet om[p]. Wou éen lid slechts het vermijden dan had hij aan
mogelike tegenkonkurrenten handschriften kunnen vragen. Neen, daarom ging het
niet, maar wel om een modaliteit Grauls er door te halen. Maar ik heb er genoeg
van de dupe van zulke grappen te zijn.
Wat u betreft, ik geloof, waarde vriend, dat u niet genoeg met de vuist op de tafel
slaat. U was de enige letterkundige in de jury en ik ben zeker dat u, bij voldoende
herrie, uw zin had gekregen; zoniet dan had er ten minste de herrie geweest.
Maar wat mij betreft, ik ben die ‘demokratiese gelijkheid’ in de literatuur die voor
de begaafden de grofste ongelijkheid wordt, werkelik beu. En dat Gijsen mij nu, als
bij koninklik besluit, wordt voorgeschoven telkens en telkens, dat hij met zijn één
boek niet één prijs, maar een reeks prijzen wegkaapt, God nog toe het mag zo zijn,
maar ik speel niet meer mee.
Met beste en hartelikste groeten
steeds uw dwe, Paul v Ostaijen
P.S. Over ‘De Trust der Vaderlandsliefde’ die, in Juli 1925, regulier ter recensie
opgestuurd werd, verscheen niets, ook niet in de bibliografie, een vermelding.
Ruim veertien dagen later reageerde Muls pas met onderstaande brief.
Na zijn toelichting op de gang van zaken bij de toekenning der prijzen aan Gijsen
en Grauls, wijst Muls erop dat hij Van Ostaijen het uitvoerigst van alle dichters
behandeld heeft in zijn ‘keurraad’-verslag Driejaarlijksche wedstrijd in de
Nederlandsche letterkunde, XVe tijdvak: 1918-1920, dat zojuist door de Vlaamsche
Academie te Gent was uitgegeven en waarin hij behalve Het sienjaal vooral ook
Bezette stad bespreekt, welke bundel hij ‘het eenig volledig dichtwerk over den
oorlog, monumentaal in zijne gebondenheid’ noemt.
Over de ter sprake gebrachte Van Loon-prijs, schreef Muls later in zijn
41
herdenkingsartikel Paul van Ostayen en de stad : ‘Toen de Van Loon-prijs 41

Jozef Muls, Paul van
Ostaijen en de stad,
Vlaamsche Arbeid, dl. 23,
nr. 3-4, Brussel, 1928, blz.
136.
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door zijn stichter speciaal bestemd voor het werk van jongeren - voor het eerst zou
42
worden toegekend in 1922, meen ik , was ik toevallig lid van den jury en deed mijn
42
best om het werk van P.v.O. te doen bekronen, maar ik stond hopeloos alleen
De Van Loon-prijs is
en noch Buysse, noch Stijn Streuvels, noch Herman Teirlinck, noch Vermeylen voor het eerst pas in 1925
wenschten den dichter van ‘Visé-marsj-Luikmortieren’ au sérieux te nemen. Aan toegekend aan Toussaint
De zilveren Vruchtenschaal van Fernand Toussaint van Boelaere werd toen de van Boelaere voor diens
prozawerken Het gesprek
prijs gegeven. Ik werd sedertdien voorzichtigheidshalve uit den Van Loon-jury
geweerd om de prerogatieven der Brusselsche literatoren voortaan buiten gevaar in Tractoria (1923) en De
zilveren vruchtenschaal
te stellen.’
(1924).
In ditzelfde herdenkingsartikel doelt Muls ook op deze brief en wel speciaal op
43
de voorlaatste alinea daarvan, als hij schrijft : ‘Zijn kronieken waren telkens uitvoerige
studies die steeds met groote belangstelling door onze lezers werden onthaald. 43Zie het onder noot 41
Tot in zijn geringste boekbespreking wist hij iets van zijn zeldzame persoonlijkheid genoemde artikel, blz.
neer te leggen. Wel had hij eens het verlangen om zich van dat regelmatige en 137.
bindende werk te ontlasten, maar toen ik hem schreef dat ik V.A. alleen om zijn
kronieken in stand hield, dan liet hij zich weer dadelijk overhalen.’
Nadat De Vos van de Antwerpse uitgeverij Mercurius te kennen had gegeven
Vlaamsche Arbeid niet langer te willen verzorgen, zoals Muls eveneens in de
voorlaatste alinea van zijn brief meedeelt, was deze erin geslaagd het blad onder
te brengen bij N.V. De Standaard te Brussel, bij welke overgang, die op 15 februari
1927 inging, de maandelijkse verschijning bovendien in een tweemaandelijkse werd
omgezet.

[Antwerpen, den 14/11/26]
Waarde Vriend,
Ik vind nu pas tijd om u te antwoorden op uw brief van 29 oct. Gelief het mij niet
kwalijk te nemen.
Ik moet u zeggen dat ik bij de eindelijke toewijzing van de Provinciale prijzen niet
aanwezig kon zijn omdat ik dienzelfden dag een lezing had in Rotterdam.
Ik heb enkel mijn zienswijze kunnen doen kennen in het drieledig college van
voorafgaand advies. Hier heb ik mijn uiterste best gedaan om Brunclair er tegen
Gijsen door te halen. Jammer genoeg heb ik mijn collega's niet kunnen overtuigen
en op de algemeen vergadering der Provinciale commissie heb ik mijn meening niet
meer kunnen verdedigen. Wat Grauls betreft zijn handschrift was waarlijk het beste
tusschen de velen die ons werden toegezonden. Ik kon niet veronderstellen dat ge
van deze gelegenheid onwetend waart wanneer zij toch in alle bladen vermeld werd
en het feit dat ik geen handschrift van u te zien kreeg mocht mij doen denken dat
ge aan dezen prijskamp niet wenschte deel te nemen.
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Dat ik over uwe boekjes De Trust... en het Bordeel... nog niet sprak in Vl. Ar. ligt
enkel aan het feit dat ik er mij niet met een bibliografische nota wilde van afmaken
maar een opstel aan heel uw thans verschenen oeuvre wilde wijden. Drukke
44
bezigheden en de droeve gebeurtenis van den laatsten tijd hebben er mij van
afgehouden. Wat ik over Het Sienjaal en De Bezette Stad denk staat te lezen in 44Muls doelt hier op het
overlijden van zijn moeder
het Verslag van Driej. wedstr 1918-1920 dat door de Vl-acad werd uitgegeven.
Geen dichter werd zoo uitvoerig behandeld dan gij. Ik heb nadien ook te Brussel op 31 juli 1926.
gepoogd om u den Van Loon prijs van 500 fl. te doen toekennen. Toussaint werd
toen bekroond en ik heb mijn heftigheid om voor een jongere in de bres te springen
bekocht met mijn uitwijzing uit den Van Loon-jury. Thans kunnen de Heeren van
Brussel ongestoord hun eigen keuken doen. En dat ze die keuken naar hun zin
weten te doen heb ik zelf ondervonden dit jaar wanneer de essay prijs moest worden
toegekend. Ik ga zoo ver niet van te beweren dat die essay prijs aan mij toekwam
maar dat noch Het Rijk der Stilte, noch Het levende oud-Antwerpen, noch P. Breughel
een oogenblik in aanmerking werden genomen en de juryleden alleen stilstonden
voor werk van Sabbe, Verschaeve, Streuvels, Walgrave, Van Tichelen, Persijn, Pols
en de Bock en geheel onwetend zijn gebleven van wat ik in het tijdvak 1918-1925
liet verschijnen, dat is toch al te bar.
Wees nu niet te bitter omdat ge ook eens over het hoofd werd gezien. Ge zijt nog
jong.
In 1927 ben ik 25 jaar werkzaam in de Vl literatuur maar ik moet mijn eerste prijs
nog krijgen. Ik verdiende zelfs niet een klein prijsje van Brabant dat nog ieder reeds
te beurt viel. De eenige prijzen die ik ooit voor literair werk kreeg waren deze die
mij op het St Jan Berchmans college werden toegekend en dat was heusch
onverdiend want K.v.d. Oever zat toen in mijn klas en die schreef heel wat beter
dan ik maar de professor kon hem niet luchten, hij wist te veel.
Gaat ge mij nu heusch laten zitten met Vl. Ar.? Ge hebt er wellicht nooit om
gedacht dat ik dit tijdschrift recht houd om uwe medewerking. Denk er nog eens
om. Ik heb me weer zooveel moeite getroost om een nieuwen uitgever te zoeken
want De Vos wil niet meer. Zonder u gaat het niet.
Ik dank u voor het opstel over V d Woestijne. Kunt ge mij niet wat schrijven over
V d. Oever?
Hartelijk uw Jozef Muls
Inderdaad liet Van Ostaijen zich weer overhalen, want de bijdrage over Karel van
den Oever die Muls hem vroeg, heeft hij vrij spoedig daarna in-
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geleverd: een uitvoerige bespreking van de laatste bundel die tijdens het leven van
Van den Oever is verschenen, De heilige berg. Of Van Ostaijen daarbij van Muls'
plan op de hoogte was het decembernummer van Vlaamsche Arbeid vrijwel geheel
aan de nagedachtenis van de op 6 oktober 1926 overleden Van den Oever te wijden,
is niet bekend, maar het ongetemperd afwijzend standpunt in Van Ostaijens kritiek
valt ten opzichte van de daaraan voorafgaande herdenkingsartikelen wel uit de toon.
Intussen was hem op 9 november 1926 een paspoort uitgereikt, geldig voor ‘Alle
landen inbegrepen het bezet gebied (Rijnlanden)’. Het is niet waarschijnlijk dat hij
zelf de gegevens hiervoor verschaft heeft, niet zozeer doordat als zijn beroep-evenals
45
in zijn militair zakboekje van 1921 - ‘Journaliste’ ingevuld staat , maar aangezien
45
als woonplaats opgegeven wordt: ‘Anvers rue Conscience 63’, het adres waar
Dit gaf hij ook een jaar
later weer als zijn beroep
hij tijdens de bezettingsjaren gewoond had en waarvandaan zijn ouders reeds
op, zie blz. 812.
in oktober 1919 naar Mortsel vertrokken waren. Daar in- of uitreisstempels op
het paspoort ontbreken en in zijn correspondentie - uit de maand november is geen
enkele brief van zijn hand bewaard - alleen van plannen om naar Parijs en Krefeld
te gaan sprake is, kan niet worden vastgesteld of hij er ooit gebruik van gemaakt
46
heeft, al is bekend dat er van een reis naar Parijs niets is gekomen. Naar aanleiding
46
van zijn een maand tevoren verzonden verzoek tot spoedige herbenoeming als
Zie blz. 714, noot 29.
klerk, werd door het college van B. en S. op zijn vergadering van 17 november
beslist, zich te houden aan het besluit van 9 februari 1926, hem ‘voor een benoeming
in aanmerking te nemen, zoodra er klerken zullen te benoemen zijn.’ Dit kwam dus
neer op een voorlopige afwijzing, die hem de volgende dag reeds werd meegedeeld.

[Antwerpen, den 18n November 1926]
Mijnheer,
In antwoord op uw schrijven van 16n October ll., hebben wij de eer u te melden
dat gij voor een aanstelling als klerk in aanmerking zult komen zoodra zich daartoe
de gelegenheid zal aanbieden.
Aanvaard, Mijnheer, onze achtingsvolle groeten.
Namens het College van Burgemeester en Schepenen:
Bij verordening:
De Secretaris,
[onleesbaar]
De Burgemeester,
[onleesbaar]
Blijkens een bewaard gebleven verklaring had Van Ostaijen een aantal schilderijen
uit zijn bezit aan Van Bruaene in depot gegeven om deze in de Vierge Poupine te
verkopen of, wat het ‘onverkoopbaar’ genoemde doek
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Paspoort van Van Ostaijen uit 1926.
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Pasfoto, 1926
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van Mambour betreft, tentoon te stellen. Deze schilderijen - althans zes hiervan waren waarschijnlijk reeds in oktober uit Van Ostaijens huis naar de Vierge Poupine
overgebracht, zoals op 29 mei 1927 door de Antwerpse transporteur Claessens
47
verklaard werd , toen Van Ostaijen bewijzen nodig had om deze schilderijen terug
47
te krijgen uit de in beslag genomen inboedel van de failliet verklaarde Van
Zie blz. 806.
Bruaene. Onder deze schilderijen bevonden zich twee doeken waar in zijn
Berlijnse tijd al sprake van was: Femme Y-grec van Joostens, waar hij in zijn brief
48
van 30 augustus 1920 aan Peter Baeyens over schreef en Erotisches Stilleben
48
49
Zie blz. 363.
van Stuckenberg, dat Mortier zich uit begin 1919 wist te herinneren.
49
De door Van Bruaene met de hand ondertekende verklaring was getikt op
Zie blz. 204. Qua
papier met het gedrukte briefhoofd: ‘A la vierge poupine/Expositions, 32, Ave-/nue voorstelling zou het ook
het schilderij van 1925 uit
Louise, 32.’

[Bruxelles, le 30 novembre 1926]

Ischia kunnen zijn, dat
later in het bezit van
Burssens kwam (zie blz.
642, noot 13).

Lyst van de schilderyen, toehorende aan M.P. van Ostayen, in depot - als kommissie
te verkopen - by de heer G. van Bruaene. Lyst op 30 nov. 1926.
1. Floris Jespers: Vissersvrouw. Glasschildery. Verkoopprys: 1500 frs daarvan
33% voor de verkoper.
2. Paul Joostens: Femme Y-grec. doek. 900 frs. 30% kommissie.
3. Mambour: Conte. Doek. onverkoopbaar.
4. Irène Lagut: L'auteur préféré. Doek. 1400 frs. 25% id.
5. Creixams: Adolescent. Doek (20 français). 1500 frs. 25% id.
6. id.: Gosse. id. (10 français). 1000 frs. 30% id.
7. Stuckenberg: Erotisch[es] Stilleben. 2200 frs. 30% id.
8. Verschueren: Stilleven met peer en kruik, pastel. 300 frs net, verkoopprys
volgens de verkoper.

G. van Bruaene
Behalve deze verklaring en de schildersnamen onder een ongedateerde brief van
50
Floris Jespers is er ten slotte nog een dergelijke lijst met namen, die ook de indruk
van een globale inventarisatie maakt. Deze opsomming staat met paars potlood 50Zie blz. 675.
genoteerd op het handschrift van de prozaschets Dit is helemaal niet geestig,
51
die in de zomer van 1926 of daarna geschreven moet zijn. Alle namen die onder
de brief van Jespers staan, keren hierin terug op Ensor, Ernst, Isaïas en De Smet 51Zie VW III,
na. Aan de andere kant bevat deze laatste lijst nog zestien namen meer dan de Verantwoording, blz. 350.
eerste, waarvan er twee, Joostens en Mambour, ook op de verklaring van Van
Bruaene voorkomen. Van de overige veertien, Oscar Jespers, Grosz, Topp, Schirren,
Gilmont, Gris, Beguin,
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Dexel, Molzahn, Uzarski, Goerg, Paerels, Modigliani en Klee, zijn de eerste vijf
figuren met werk in Van Ostaijens nalatenschap vertegenwoordigd. Van Gris heeft
hij blijkens de correspondentie een doek via Campendonk verkocht en Beguin
exposeerde bij hem in de Vierge Poupine. Verder had hij reeds in Duitsland contact
52
met Dexel en Molzahn , zodat als nieuwe namen van schilders waar hij
52
hoogstwaarschijnlijk werk van in zijn bezit gehad heeft behalve deze twee ook
Bij het verschijnen van
53
54
Bezette
stad had Van
nog Uzarski, Goerg , Paerels , Modigliani en Klee aan de lijst kunnen worden
Ostaijen
exemplaar nr. 46
toegevoegd.
aan
Molzahn
toegestuurd.
Ook de laatst bewaard gebleven brief aan De Troyer heeft betrekking op zijn
53
Edouard
Goerg
had in
kunsthandel en werd met paars potlood geschreven op papier met een gedrukt
januari 1926 geëxposeerd
briefhoofd van het ‘Palace Hôtel/Place Rogier, Gare du Nord’.

[Bruxelles, le 4 december 1926]
Waarde de Troyer,
Uw Brief ontvangen. Vandaag doe ik een mandaat met het bedrag van 500 fr.
verzenden. Ik bid u zeer mij de vertraging niet al te kwalik te nemen.
Les bons comptes niet waar!

in de Galerie Centaure te
Brussel.
54
Willem Paerels had in
december 1925 eveneens
in Galerie Centaure
tentoongesteld.

Wel aan u Paul v. Ostaijen
Aan het eind van het jaar 1926 ontving Van Ostaijen de volgende ongedateerde
kaart van Campendonk als antwoord op een verloren gegane brief, waaruit blijkt
dat het schilderij van Gris aan een tot nu toe onbekende Dr. R. verkocht was.
Mein lieber Paul! - Soeben kam Dein 1. Brief vom 24ten. - Schon vor mehreren
Wochen erzählte mir Dr. R., dass er den Juan Gris bekommen habe. - Aber bitte
ihn doch trotzdem um Bestätigung, vielleicht zahlt er dann auch schneller. - Die
Leute haben alle ein tolles Benehmen! Wollen wir einmal die Osterferien für Deine Reise hierher in Aussicht nehmen? Dann ist es auch nicht mehr so saukalt! - Die Kinder waren nun über ein Jahr nicht
mehr krank, aber am Weihnachtsabend bekam Herbert plötzlich nach der Feier über
o

40 Fieber. - Heute spielt er aber schon wieder sehr vergnügt mit seinen Geschenken.
- Eben fällt mir ein, dass ich noch einige belgische Geldscheine habe. - Ich stecke
deshalb die Karte in ein Couvert, vielleicht bekommst Du einige Tassen bei
Hulstkamp dafür.
1000 gute Wünsche für 1927 von uns allen stets in tr. Freundschaft
Dein Heinrich
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Heinrich Campendonk met zijn zoon Herbert, augustus 1925.
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2. Het dichtwerk uit 1926
Na zijn terugkeer uit Brussel publiceerde Van Ostaijen gedurende het jaar 1926
negen gedichten. De eerste twee, Melopee en Spleen pour rire, had hij al eerder
openbaar gemaakt door ze als voorbeelden in zijn lezingen te gebruiken. Bij de
publikatie ervan in het meinummer van Vlaamsche Arbeid werden ze resp. aan
Burssens en het echtpaar Stuckenberg opgedragen.
Op de structuur van Melopee gaf hij in Le renouveau lyrique en Belgique de reeds
1
vermelde toelichting en over het thema van dit gedicht, dat onbestemd op een
vragende regel naar het ‘waarom’ van het opgeroepen gebeuren eindigt, schreef 1Zie blz. 687.
2
hij later aan Du Perron : ‘de oneindige moeheid wordt in ‘Melopee’ niet
2
uitgesproken, niet geavoueerd; zij klinkt er alleen in.’
In zijn brief van 30
december
1927, zie blz.
Ondanks zijn uitspraak in Le renouveau lyrique en Belgique: ‘C'est le mot et
966.
non la phrase dans sa composition intellectuelle qui doit nous révéler le
3
4
transcendant’ , wijst Albert Westerlinck er terecht op , dat - zoals ook reeds bij een
3
5
In Gebruiksaanwijzing
aantal in 1924 en 1925 gepubliceerde gedichten werd geconstateerd - dit gedicht
der
lyriek, VW IV, blz. 319,
‘niet opgebouwd [is] op grond van belangstelling voor het geisoleerde woord
luidde
deze zin: ‘Het is het
maar voor de woordgroep’ en weer ‘het syntactische verband in de taal’ eerbiedigt.
woord
en niet de zin in zijn
Hij voegt hieraan toe: ‘Is het woord-vers van Paul van Ostayen meer cubistisch,
intellectuele opeenvolging
dan gaat het thematische woordgroep-vers meer naar de surrealistische verskunst
en betekenis die bij
toe’ en: ‘Zoekt men buitenlandse verwantschap met deze poëzie dan vindt men machte is ons het
er geen in de Duitse literatuur, noch bij Stramm en de Sturm-groep noch elders, transcendente hoorbaar te
maar wel in Frankrijk. Vooral de thematische verskunst van Guillaume Apollinaire, maken.’
in enkele muzikale, dromerige, in taal en stemming zo mysterieuze gedichten
Verderop in beide lezingen
6
spreekt hij echter van een
als Chanson du Mal-Aimé, Nuit Rhénane, Claire de Lune en dgl., heeft hem
zeker diep beinvloed.’ De tegenstelling tussen cubistisch en surrealistisch is hier ‘praemissezin’ resp. een
‘phrase prémisse’.
echter wat vreemd gebruikt, temeer daar op de verwantschap met Apollinaire,
4
Albert Westerlinck, Een
de cubistische voorloper van de surrealisten, gewezen wordt. Het onderscheid
visie op Paul van Ostayen,
wordt scherper door Van Ostaijen geformuleerd, waar hij schrijft: ‘Het germaanse
Dietsche Warande en
7
spel met het woord wordt de Fransman noodzakelik spelen met de frase’ , hetgeen Belfort, jg. 1953, nr. 4 en
erop neer zou komen dat Van Ostaijen in deze gedichten formeel sterker Frans 5, Antwerpen, april-mei en
8
juni 1953, blz. 293. Een
georiënteerd was, wat hij in De literatuurkenner verder aan het woord zelf ook
analyse van Melopee, die
constateert.
van de premissezin
Zoals Van Ostaijen zijn Melopee gebruikte als voorbeeld van ‘zuiver
uitgaat, maar op het
formeelthematiese ontwikkeling’, las hij Spleen pour rire voor als ‘een gedicht
kernwoord ‘schuiven’ de
9
dat alleen met het afwegen van zulke verwantschappen is vervuld’ , waarmee
aandacht vestigt, gaf H.
hij doelde op de woordverwantschappen die hetzij op de klank, hetzij op de
Uyttersprot in Uit Paul van
betekenis der woorden (‘eenzijdige sonoriteiten’) kunnen berusten of op beide
Ostaijens lyriek, Reeks
10
tegelijk (‘volle sonoriteit’). E. de Bock wijst erop dat in dit geval meer sprake is Levende Talen, nr. 59,
z.pl., z.j., blz. 3-14.
van een eenzijdige sonoriteit: ‘Zijn gedicht ‘Spleen pour rire’ is in ieder geval
5
Zie blz. 610.
minder klank dan beeld en geest, en zou ook bij zijn verhalend
6

Alle uit de bundel
Alcools, zie ook blz. 608.
7
VW IV, blz. 222.
8
VW IV, blz. 366-367.
9
VW IV, blz. 318.
10
Eug. de Bock, De
Vlaamse letterkunde,
Antwerpen, Den Haag,
1953, blz. 208.
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proza kunnen staan, al is het om zijn concentratie en densiteit wel degelijk een
gedicht te noemen.’ Spleen pour rire bestaat ook niet zozeer in een
formeelthematische doorwerking van een premissezin, als wel uit twee reeksen van
voorstellingsassociaties, die zich naar aanleiding van de met variaties herhaalde
uitgangszin ‘het meisje dat te Pampelune geboren tans te Honoloeloe woont’
ontwikkelen. De eerste maal betreft de uitweiding over dit exotische meisje haar
papegaai in een kooi, waarbij de primaire kleuren rood, blauw en geel als
verbindende schakels fungeren, de tweede maal haar uiterlijk, dat met de ‘purperen
anemonen’, ‘haar opalen borst’, de ‘kleine barokkoralen’ en ‘haar dunne dijen’ doet
denken aan Promethea's ‘harmonie van zwakgetoonde dingen’ en de ‘dunne
draagkracht van haar sikkelbenen’ uit Het bordeel van Ika Loch. Na de laatste
11
herhaling breekt ten slotte de ‘arabesken’-stroom af en keert de dichter abrupt uit
zijn speelse dagdroom terug in de regels ‘dit pampeluner meisje dat te Honoloeloe 11Zie Tussen vuur en
woont/ken ik niet’. Het gedicht wordt dan door twee, als een afzonderlijke strofe water, VW III, blz.
toegevoegde, regels afgesloten, die een variant zijn op het slot van Paul Verlaines 188-194.
Gaspard Hauser chante, het gedicht dat hij reeds in Hove voor zijn vrienden
12
reciteerde . Met deze regels richt hij zich als het ware tot zijn francofiele vriend
12
Stuckenberg - en tot de lezer in 't algemeen - om op ironische wijze diens
Zie blz. 64. Het slot van
dit gedicht luidt: ‘Bien que
medeleven met de lichtvoetige zwaarmoedigheid, het spleen pour rire, van de
sans patrie et sans roi / Et
dichterfantast op te wekken.
très brave ne l'étant guère,
Eveneens naar aanleiding van dit gedicht is op Van Ostaijens aansluiting bij
de Franse cubisten gewezen. Zowel in het gedicht Gravé sur un manche à balai / J'ai voulu mourir à la
guerre: / La mort n'a pas
13
14
van André Salmon als in Sérénade van Max Jacob trof Paul de Vree een
voulu de moi. / Suis-je né
aantal woorden (o.a. ‘perroquet bleu’ en ‘Pampelune’), die ook in Spleen pour
trop tôt ou trop tard? /
rire en het daarvoor gepubliceerde De profundis verwerkt zijn. In dezelfde studie Qu'est-ce que je fais en ce
somt De Vree ook een reeks fragmenten uit Apollinaires Calligrammes op, waaruit monde? / O vous tous, ma
woorden en beelden de ‘eigen structuren’ in Van Ostaijens Bezette stad zouden peine est profonde. / Priez
pour le pauvre Gaspard!’
hebben opgeroepen. Hoewel reeds ter sprake kwam dat dit geenszins in strijd
13
Beide gedichten werden
is met Van Ostaijens werkwijze, die ook voor zichzelf ‘zijn invloeden met smaak
15
opgenomen
in de
weet te kiezen’ en gevoelig was voor woorden en zinnen met ‘ontsluierende
Anthologie de la nouvelle
16
kracht’ , toch bieden deze geïsoleerde gevallen weinig houvast, temeer daar in poésie française, waarvan
het literaire klimaat van een tijd en binnen bepaalde stromingen al gauw een
de eerste druk in 1924 bij
gemeenschappelijke voorkeur voor zekere woorden en beelden kan ontstaan.
Kra te Parijs verscheen.
Zo brengt De Vree de voorlaatste regel van Spleen pour rire in verband met een 14Paul de Vree, Paul van
regel uit Chant de l'horizon en Champagne, een gedicht dat in de afdeling Lueurs Ostaijen in de school van
des tirs van Calligrammes is opgenomen: ‘Priez pour moi Bon Dieu je suis le
de literaire kubisten, De
pauvre Pierre’, hoewel Van Ostaijens allusie op Verlaines Gaspard Hauser chante Tafelronde, jg. 5, nr. 1,
heel wat waarschijnlijker is en er inzake de regels van Apollinaire en Van Ostaijen Antwerpen, september
1958, blz. 27-36. In dit
hoogstens van een gemeenschappelijke bron gesproken kan worden. Voor
artikel geeft De Vree ook
gedetailleerde conclusies, zoals ‘Het valt niet te betwisten dat Bezette Stad
nog overeenkomsten met
andere gedichten, die
echter veel minder
overtuigend zijn.
15
VW IV, blz. 248.
16
Zie blz. 608.
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het resultaat is van [...] de poëtische schok die Van Ostaijen onder de lectuur van
Apollinaires Calligrammes ondervond’, levert De Vree's materiaal nog onvoldoende
bewijzen. Daarentegen is het, gecombineerd met andere gegevens, wel in staat
zijn algemenere uitspraken te ondersteunen, zoals: ‘Van Ostaijen was het Vlaamse
trefpunt van twee kulturen (de Latijnse en de Germaanse)’ en: ‘Aan beide stromingen
[de Sturm en het Frans literair kubisme] heeft Van Ostaijen elementen ontleend om
er een eigen en op zijn beurt weer inspirerend oeuvre mee op te bouwen.’
Op 1 juni verscheen in het tijdschriftje Marie van Mesens en zijn Brusselse
17
vrienden, een volkomen surrealistisch gedicht van Van Ostaijen , dat hij, zoals hij
17
18
Nog niet opgenomen in
meer deed als iets ‘pour rire’ bedoeld was , in het Frans geschreven had. Hierin
het
Verzameld werk. Zie
wordt, zoals de titel Thématique reeds aangeeft, een spel bedreven met de eigen
bijlage
8, blz. 1121.
vondst van de ‘thematische ontwikkeling’. De tussen aanhalingstekens geplaatste 18
Zie ook blz. 552.
uitspraak der functionalisten ‘Seul l'utile est susceptible d'être beau’ fungeert als
‘premissezin’, waarna in de volgende vier regels de woorden ‘utile’, ‘susceptible’ en
‘beau’ steeds van plaats verwisselen. In de daarop aansluitende vier regels worden
de woorden ‘utile’ en ‘beau’ vervangen door ‘Maurice’ en ‘Casteels’, de naam van
een Brusselse schrijver, die o.a. aan Het Overzicht, De Driehoek en 7 Arts had
meegewerkt en wiens roman Sander Meykamp, verschenen bij L'Equerre, de
19
uitgeverij van 7 Arts, door Du Perron is vertaald . Deze gemechaniseerde
19
thematische ontwikkeling wordt afgesloten door een, ondanks het Frans, op
Zie E. du Perron,
klankassociatie berustend woordenspel, dat op een onmiskenbaar surrealistisch Verzameld werk VII,
Amsterdam, 1959, blz.
beeld uitloopt: ‘Seul à Seul/Saule pleureur au lorgnon’.
Dat de thematische ontwikkeling, zoals hij deze aan de hand van zijn Melopee 502. Du Perron, die
Casteels via Peeters had
heeft toegelicht, in de poëtische praktijk door Van Ostaijen geenszins als een
vast systeem werd gehanteerd, maar elk gedicht volgens eigen, zij het daaraan leren kennen, schreef in
een ongedateerde brief
verwante, structuurwetten ontwikkeld werd, blijkt niet alleen uit Spleen pour rire,
aan Burssens, toen deze
maar, op weer geheel andere wijze, ook uit Guido Gezelle. Een globale
in 1928 met de
structuuranalyse van dit gedicht, dat ruim een jaar na zijn ontstaan in het
samenstelling van Van
juni-julinummer van Vlaamsche Arbeid verscheen, toont dit reeds duidelijk aan. Ostaijens Gedichten bezig
20
Er is ditmaal geen premissezin, maar ‘het vertrekpunt tot het scheppen’ van was: ‘In de appendix zou
21
dit gedicht, nl. het werk of de ‘lyriese gansheid’ van Gezelle, roept als repercussie je dus alleen kunnen

zetten de door Constant
v.O. teruggevonden,
ongepubliceerde
gedichten: de twee franse
met die p's; desnoods ook
het kleine franse gedicht
uit ‘Marie’ (tegen Casteels,
maar dat weet niemand)’.

Thématique zou ook
‘tegen M.L. Baugniet’ (zie
blz. 719) opgevat kunnen
worden, die in 7 Arts van
februari 1924 een artikel
Le beau? l'utile? had
gepubliceerd, dat herdrukt
is in L'Effort Moderne, jg.
1924, nr. 4, Paris, april
1924 blz. 13-14.
20
VW IV, blz. 321.
21
VW IV, blz. 314-315.
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een reeks zelfstandige naamwoorden op, ‘plant-fonteinscheut-straal
-tempeest-storm’, waarmee de eerste zes regels beginnen. Wèl is hierbij van
‘tirer en longueur’ sprake, waarover hij in zijn toelichting op Melopee spreekt: de
eerste twee versregels worden uitsluitend uit de eerste twee woorden van de
reeks gevormd, die resp. uit één en twee lettergrepen bestaan. In het volgende
regelpaar treedt een onderling overeenkomende uitbreiding op, waarbij de
toegevoegde werkwoorden zowel door de betekenis als door de alliteratie bepaald
worden. In het derde paar vindt
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In het interview dat in Le
XXe Siècle van 18 oktober
1925 gepubliceerd werd,
zegt hij over Gezelle: ‘Sa
poésie égale une source
jaillie quelque part dans
une campagne de
Flandre.’
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een nog verdergaande uitbreiding plaats, die eveneens onderling gelijk van
constructie is. Op deze zes regels, die bovendien paarsgewijze met één heffing
toenemen, volgen, als de ‘syncope’ in Melopee, twee verzen die tezamen, na de
reeks vocatieven, de enige volzin vormen, welke de essentie van de ervaring
verbeeldt: ‘wilde rozelaars waaien/stemmen van elzekoningen bloot’. Voor het eerst
na de inzet wordt dan een hoofdletter gebruikt aan het begin van de volgende vier
regels, waarvan de eerste uit twee woorden bestaat, die door de tweede in
omgekeerde volgorde herhaald worden. Beide regels drukken met superlatieven
de immense ruimtebeleving uit, de eerste maal naar buiten gericht (‘verte’), de
tweede maal naar binnen (‘diepte’). Deze kentering vormt de inleiding tot de laatste
vier regels, waarin de dichter zichzelf betrekt door het herhaald gebruik van het
bezittelijk voornaamwoord ‘mijn’. Al deze regels bevatten het beeld van een bloem
(‘bloemkelk’, ‘madelief’, ‘klaproos’ en ‘papaver’), waarmee zij weer aansluiten bij de
beginregel ‘Plant’ en bij de ‘wilde rozelaars’ uit het middenstuk. De eerste der laatste
vier regels - de langste in het gedicht - is gebouwd op de herhaling van het woord
‘kelk’ en maakt het thema van het gedicht, Gezelle's poëzie, als het ware tot een
persoonlijk bezit, waarmee de ‘diepte’, de verinniging van de ervaring wordt ingeleid.
Dezelfde herhalingsconstructie èn verinnigingstendens zet zich voort in de volgende
regel (‘lief’-‘madelief’) en vervaagt dan tot een assonance (‘klaproos’-‘rood’), waarmee
de extatische roes inzet, die in de uitroep van de laatste regel - waarin deze
herhalingsconstructie geheel verdwenen is - zijn hoogtepunt vindt.
Hoewel de hoofdletter waarmee de voorlaatste regel begint, de overgang naar
de extase lijkt te markeren, blijft er een sterke binding met het daaraan voorafgaande
vers, doordat de hierin gebruikte vergelijkingsconstructie in de voorlaatste regel met
een omkering terugkeert. De bewaard gebleven versie van het gedicht in de brief
23
aan Emmeke heeft hier echter geen hoofdletter, doch daarentegen wel één aan
23
het begin van de laatste regel. Deze variant zou - indien hier geen leesfout
Zie blz. 590.
24
gemaakt is - te verklaren zijn uit het dooreen vlechten van verbindingen en
24
overgangen in deze regels.
Hoofdletters en kleine
letters
zijn in het
Het oktobernummer van Vlaamsche Arbeid opent met Van Ostaijens Vijf
handschrift
van Van
gedichten, de in aantal uitgebreidste poëtische bijdrage die er ooit van hem in
Ostaijen
soms
moeilijk te
een tijdschrift verschenen is. Of Van Ostaijen zelf deze gedichten tegelijkertijd
onderscheiden.
onder één, zij het neutrale, verzameltitel wenste te publiceren, of dat Muls
verschillende inzendingen van hem had opgespaard, is echter niet bekend.
Het eerste van deze groep, Geologie, wordt door hoofdletters in vier, direct op
elkaar aansluitende, delen gescheiden, die achtereenvolgens uit zes en twintig,
vier, zeven en twee regels bestaan. Vooral in het eerste en langste gedeelte is er
weer duidelijk van een thematische ontwikkeling sprake.

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

735
Hierin wordt het peilen verwoord van de diepte der zee, die even onmetelijk als de
hoogte van de sterrenhemel lijkt, zodat het onzeker wordt of de vaste grond een
‘eiland van de sterren is daarboven [...] of het eiland aan de aardas is’. In het tweede
deel wordt de eindeloosheid van het zoeken op andere wijze gesuggereerd door
de vraag wanneer ooit in deze blauwe onmetelijkheid ‘de groene wier/ en de koraalrif’
25
gevonden zal worden. Dan volgt, als derde stuk, een vrij uitgebreide vergelijking
25
van het zoekend lood met ‘een dier dat door het leven jaagt naar een gedachte
Ook uit het gebruik van
deze vergelijking blijkt Van
vrede’, welk beeld van het dier wordt vermenselijkt doordat het ‘aan zijn blinde
Ostaijens opvatting dat de
vingers vindt/alleen het herhalen van het gedane doen’. Dit min of meer
beschouwende gedeelte, waarvan het betogend karakter ook de eerste versregels noodzakelijke theoretische
inzichten bij het schrijven
in lengte doet toenemen, loopt thematisch parallel aan zijn uitspraak in
slechts hun uitwerking
26
Gebruiksaanwijzing der lyriek : ‘Uit het heimwee naar een vaderland van het
kunnen hebben voor zover
volmaakte weten en uit het besef om de ijdelheid van elk menselike pogen
ze onbewust verwerkt zijn:
daarheen [...] spruit de poëzie.’ Hiermee wordt tevens de parallelliteit tussen het ‘Waar de beelden
gedicht van de dichter en ‘het lood des zeemans’ opgeroepen, dat ‘zoekend zijn voorkomen zijn zij in die
zin niet gewild dat wij ze
eigen zoeken’ is. In de twee slotregels doet het besef der leegte weer denken
27
zouden geweerd hebben,
aan een andere opmerking over de dichter in Gebruiksaanwijzing der lyriek :
‘wanneer hij spreekt is het niet uit zijn volheid - in de ogenblikken van volmaakte indien wij van meet af
hard, zonder op het
28
volheid dicht hij niet - doch wel uit zijn verlangen naar deze volheid.’
verwerken van een
29
Uyttersprot heeft in zijn bespreking van Geologie eveneens het gegeven van bewuste theorie in de
dit gedicht in verband gebracht met het poëtisch scheppingsproces. Aan de hand onderbewuste visie acht
te geven, de theorie
van Gebruiksaanwijzing der lyriek onderscheidt hij hierin twee fazen: eerst het
naprevelen van woorden met ‘ontsluierende kracht’, het op laten komen van de primerend op het
noodzakelike
repercussies die deze woorden in het onderbewuste opwekken en ten tweede
de bewuste opbouw uit deze onderbewuste stof. Nu is volgens Uyttersprot alleen assimileringsproces,
zouden hebben
die eerste fase van het naprevelen direct ‘ver-dicht en verwoord’ in Geologie,
doorgevoerd.’ (VW IV, blz.
maar aan de tweede faze, de ‘eigenlijke verswording’ door het ordenend
130).
bewustzijn komt het niet toe, zodat hij concludeert: ‘Feitelijk heeft hier toch meer 26VW IV, blz. 316-317.
een zoeken, een tasten dan een bereiken plaats’. Is echter Geologie een nog
27
VW IV, blz. 315.
ongeordend naprevelen, een weergave van alle mogelijke repercussies, ook die 28
Mogelijk is deze
30
welke ‘de grens van de premisse overschrijden’? Het gedicht zelf, vooral ‘deze uitspraak een reactie op
middengroep verzen’, waarmee Uyttersprot het eerste en tweede deel na de
de lezing Wat is poëzie?,
zevende regel bedoelt, vertoont echter een zeer uitgebalanceerde thematische die Van de Woestijne in
1925 te Brussel gehouden
ontwikkeling met een hechte structuur en zonder ook maar één
heeft en waarin hij
‘grensoverschrijdend’ woord, zodat hier wel degelijk sprake is van een gedicht
opmerkte: ‘Poëzie is eene
dat zich ‘bewust opbouwt uit een onderbewuste stof’. Voorbeelden van het
tegendeel voert Uyttersprot ook niet aan, hetgeen de indruk versterkt dat hij het kunst, en kunst is uiting
van een te vol aan leven,
gedicht met zijn thema heeft geïdentificeerd. Dit thema is inderdaad het zoeken,
aan onverbruikt of
het trachten het onbereikbare te bereiken en het daarmee gepaard gaande besef onverbruikbaar leven.’
van onmacht en
(Karel van de Woestijne,
Verzameld werk, dl. 5,
Bussum, 1949, blz. 594).
29
H. Uyttersprot, Uit Paul
van Ostaijens lyriek,
Reeks Levende Talen, nr.
59, z. pl., z.j., blz. 26-36.
30
VW IV, blz. 322.
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leegte. Maar met de evocatie van het falen, hoeft eo ipso het gedicht niet ‘ten dele’
gefaald te hebben, zoals hij meent.
31
In dezelfde bespreking merkt Uyttersprot naar aanleiding van de titel Geologie,
31
32
Op blz. 32.
die hij elders ‘bijna parabolisch’ noemt, op: ‘Gelijk de aardkundige, de geoloog
32
van de oppervlakte der aarde naar haar diepe en diepste lagen graaft [...] gelijk
H. Uyttersprot,
Kanttekeningen bij Van
de zeeman [...] met het lood de diepte van de oceaan wil peilen [...] zo wil de
poëet hier boren in zijn materie, in het ‘transcendente van het woord’.’ Door deze Ostaijen en het Verzameld
gelijkstelling van graven en peilen, wordt echter de vraag niet beantwoord waarom werk, Spiegel der
dit gedicht - dat uitsluitend over het peilen van de zee spreekt - niet ‘Oceanologie’ Letteren, jg. 3, nr. 3-4,
Antwerpen, 1959, blz. 240.
getiteld is. Het zoeken is naar de diepte, de bodem gericht en ‘naar de
omgekeerde sterren’, die ‘tweemaal bodemloos’ zijn, hetgeen op een aardse
gerichtheid wijst, evenals het jagen der menselijke dieren ‘naar een gedachte vrede’,
waarmee het zoeken van het peillood vergeleken wordt. Deze gerichtheid loopt
weliswaar evenwijdig aan de hemelse, maar is daaraan tegengesteld, zoals ook de
aardse mystiek van de dichter ‘rond de kennis van de fenomenen voorlopig [...] het
33
mysticisme in God vervangt’ en de dichter en de mysticus met identieke middelen
33
34
VW IV, blz. 319.
een ‘omgekeerde weg’ volgen. Mogelijk heeft dan ook bij de omzetting van
34
oceanologie tot geologie tevens de tegenstelling geologie-theologie een rol
VW IV, blz. 320.
gespeeld en ligt niet alleen het creatieve proces ten grondslag aan het gedicht,
maar ook Van Ostaijens ideaal ‘dat de levensbeschouwing (voor mij een
35
pessimistiese) in het gedicht trilt, zonder dat zij nominaal zij uitgesproken’.
In de volgende twee gedichten, Mythos en Facture baroque is het surrealistisch 35VW IV, blz. 360.
element, in de zin van aandacht voor het onderbewuste, sterk aanwezig. De
‘hoge hand’ in de nacht, waarmee Mythos inzet, wekt reminiscenties op aan het slot
van Stad stilleven uit Bezette stad en de nacht, die alleen ‘gene blauwheid/aan 't
einde van mijn ogen’ is, doet weer denken aan de ontdekking in Winter, beschreven
36
in zijn laatste opstel over Heinrich Campendonk , dat de buitenwereld slechts de
36
veruiterlijking van het waarnemend subject is, dat daardoor zichzelf kan
VW IV, blz. 136-137
waarnemen.
Met sobere toepassing van de bekende technische middelen, zoals alliteratie,
herhaling, uitbreiding en omkering, met een enkel kleurcontrast van wit tegen blauw
en met eenvoudige attributen, een hand, een duif, een haas en een schaal, die door
hun plaatsing een geheimzinnige werking krijgen, wordt de prelogische beklemming
van een mythe overgedragen op de, in de tweede helft rechtstreeks toegesproken,
lezer. Aanleunend tegen het archetypische beeld van de zwarte kat, is het hier een
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overstekende witte haas die een essentiële verandering, een omtovering te weeg
37
kan brengen bij de lezer, die-met een variant op Heine's Loreleilied ‘ich weiss
Het woord ‘zo’ waarmee
de zesde regel begint, zou
nicht was soll es bedeuten’ - niet weet ‘wat dit beduidt’.
als ‘zoals’ of ‘indien’
In tegenstelling tot Mythos is Facture baroque niet zozeer vanuit surreële erkunnen worden
geinterpreteerd. In strijd
met de opzet is in het
Verzameld werk op deze
plaats de versie van het
handschrift (zie noot 24)
en de postume publikatie
gevolgd en niet die van de
publikatie tijdens zijn
leven, waarin deze regel
met een hoofdletter begint.
Dit laatste versterkt de
interpretatie ‘indien’.
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varingen geschreven als wel op deze wereld ‘geenzijds der zinnekim’ gericht. En
zoals in Geologie vooral de nadruk ligt op de negatieve pool van de ‘dubbele oorzaak’
38
39
der poëzie, de machteloosheid of het uitkomstloze , zo overheerst in Facture
38
38
39
VW IV, blz. 316-317.
baroque nog sterker de tegenpool, het verlangen of de lyrische drang , die er
39
VW IV, blz. 222.
soms in slaagt de grens tussen de zintuigelijke en buitenzintuigelijke wereld op
te heffen: ‘Soms dringt de drang de droom tot een gestalte/en wordt het lichaam 38VW IV, blz. 316-317.
39
VW IV, blz. 222.
droom’. Hoewel meestal in het werk van Van Ostaijen het zien der ogen of het
tasten der vingers de zintuigelijke waarnemingen zijn die zichzelf willen overschrijden,
40
is het in dit gedicht de reuk. Ook in Holle haven uit Bezette stad en in de bespreking
40
41
VW II, blz. 54 en 56
van Burssens' Piano is er sprake van de reuk of geur, die echter in beide gevallen
(ongepagineerd).
op de haven betrekking heeft, terwijl hier de reuk ‘openstaat/op wonderlike
41
VW IV, blz. 221.
dieren/en planten’, op een aardse visioenaire wereld dus, die, evenals het eiland
in Geologie, gesitueerd is ‘tussen de blauwheid van de zee en de blauwheid van
de lucht’.
Facture baroque bestaat uit drie zinseenheden, die elk met een hoofdletter
beginnen. De eerste hiervan vertoont een geheel eigen, gelede opbouw. Na de
beginregel, die slechts het woord ‘Soms’ bevat, wordt het gedicht direct onderbroken
door acht tussen streepjes geplaatste regels, die dit ‘Soms’ preciseren. Bovendien
worden zowel dit gedeelte als de daarop volgende negen regels, die met het woord
‘soms’ het afgebroken begin hervatten, nogmaals onderbroken door een aantal
inspringende regels, die op een onmiddellijk voorafgaand detail aansluiten en
daaraan een verdere uitbreiding geven. Op deze wijze ontstaat een vrijwel
symmetrische opbouw uit vier geledingen, waarvan de eerste twee als geheel aan
de volgende twee ondergeschikt zijn en de tweede en vierde op hun beurt weer aan
de eerste en derde.
Het beeld van de zee-kiezende boot in het derde deel, dat aansluit op ‘de boten
van hun zinnen’ uit het begin, wekt reminiscenties aan Lied voor mezelf uit Het
sienjaal en Fatalisties liedje uit De feesten van angst en pijn. En in het vierde
gedeelte, dat zowel naar klank als betekenis een nadere uitwerking geeft van het
daaraan voorafgaande woord ‘waan’, keert het thema terug van het ‘wanen in
duizend duizendjarige cellen’ uit het tegelijk gepubliceerde Geologie. De voorlaatste
regel van dit laatste deel, ‘en uit de scherven walmt de wijn van deze waan’, verwijst
weer zijdelings naar de reuk als de verlokkende waarneming die deze ‘oude waan’
herleven doet.
De tweede, direct hierop aansluitende zinseenheid bestaat slechts uit vier regels,
die meer constaterend dan evocerend zijn. De overgang van ‘Geen’ op ‘geenzijds’
en ‘gene zijde’ vervangt hier als structurele vorm grotendeels de alliteratie, die in
het voorafgaande gedeelte een belangrijke rol was gaan spelen. In de reeds
geciteerde slotregels, die voor de derde maal met het woord ‘Soms’ inzetten en
daarmee weer bij het begin aansluiten, keert na
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deze onderbreking de alliteratie in nog geprononceerder vorm terug.
Ondanks de grote verschillen wat thema en techniek betreft, kan in de opbouw
van Facture baroque uit een lange en sterk evocatieve inzet, een kort en meer
betogend deel en een uit twee regels bestaande afsluiting, waarin de essentie van
het gedicht wordt samengevat, een grote overeenkomst met Geologie worden
geconstateerd.
Het thema van het volgende gedicht, Stilleven, is weer de waarneming, ditmaal
42
de waarneming met het oog, die, zoals Westerlinck het met de in dit gedicht ook
gebruikte woorden uitdrukt, tevens een ‘kennen met de ziel’ is. In de eerste vier 42Albert Westerlinck, Een
regels wordt met een beheerste toepassing van de klankwerking en de herhaling visie op Paul van Ostayen,
van het woord ‘helder’, dat ook in de tweede strofe als bindend element zes maal (Vervolg), Dietsche
Warande en Belfort, jg.
terugkeert, een stilleven voorgesteld. Dan volgt de weergave van de creatieve
1953, nr. 5, Antwerpen,
waarneming, die het object als een veruiterlijking van het voorstellend subject
juni 1953, blz. 296.
43
beleeft. Daarbij geldt hetzelfde wat hij in Heinrich Campendonk over de schilder
43
geschreven had: ‘Le peintre pour qui le criticisme constitue une façon de voir,
VW IV, blz. 136.
aperçoit, en même temps que le soi-disant phénomène objectif, l'acte de recréer
que son imagination vient d'accomplir.’ Zo benadert ook hier de ziel door het oog
‘een gewaand daarbuiten/en schept zij de geschapen dingen/naar eigenwijze wijze’.
Uit de laatste vier regels van deze strofe spreekt de bevrediging die in de ‘verrukking
44
om het fantasma der intuïtieve kennis van het ding’ gelegen is en voert tot ‘een
44
mildheid [...] als fijne mikapoeder die met een blijde schittering/de plaats der
VW IV, blz. 320.
vraag bevult’.
De tweede strofe laat de lezer de concrete ervaring der waarneming van het
stilleven meebeleven als een wonder van steeds verschuivende einders in de elkaar
45
opvolgende doorzichtige wanden, die in het tweede gedeelte ook nog op de laatste
45
wand weerspiegeld worden.
In het bewaard gebleven
Het is opmerkelijk hoe enerzijds vele elementen uit Mythos (‘schuift’, ‘'t einde handschrift begint de
van mijn ogen’ en ‘de blauwe nacht’) en Facture baroque (‘kim’, ‘zeilen’ en ‘ziel’) zesde regel van de
ook in Stilleven voorkomen en hoe anderzijds de spanning tussen de beide polen tweede strofe met een
hoofdletter, zie VW II,
van machteloosheid en verlangen, die in Geologie en Facture baroque zo'n
belangrijke rol spelen, in dit gedicht afwezig is en de ‘realistiese mystiek [...] die Verantwoording, blz. 271.
46
het alledaagse in de sfeer van het visioenaire verplaatst’ tot een milde vorm van
46
extase en een in zijn werk zeldzame evenwichtstoestand heeft geleid.
VW IV, blz. 320.
Evenals in Facture baroque door het beeld van de boot een naklank uit Lied
voor mezelf uit 1918 te beluisteren was, keert ook het Loreleimotief uit dit gedicht
in deze tijd terug, niet alleen in de vage allusie aan het eind van Mythos, maar zelfs
als hoofdmotief van het laatste der Vijf gedichten. In dit lied van de Lorelei klinkt
haar lokstem als een uitnodiging aan de eenzame zich aan hààr eenzaamheid te
spiegelen, want ‘Achter de spiegel die verdrijft/de onbestendigheid der dingen/valt
van uw handen het verlangen’.

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

739
Ook in de hieraan voorafgaande regels is reeds sprake van het spelen der vingers,
zodat ditmaal het verlangen in het tasten is gelokaliseerd.
Formeel heeft Loreley niet het karakter van een lied en vertoont het ten opzichte
van de overige gedichten weer een geheel eigen structuurpatroon, dat voornamelijk
bestaat uit woord- en woordgroepherhalingen in de eerste strofe en in de laatste
drie regels van de tweede. Het begin van de tweede strofe vormt echter een ‘syncope’
in dit patroon. De eerste twee regels hiervan rijmen daarentegen assonerend op de
derde en vijfde regel van de eerste strofe en de derde tot en met zesde regel, welke
laatste ook weer binnen het herhalingspatroon valt, worden vooral door de
klinkerharmonie van de reeks ă-ā-ō-ŏ gekenmerkt.
Onder de gedichten van Van Ostaijen die eerst postuum gepubliceerd zijn, bevindt
zich een viertal dat noch in de bewaard gebleven handschriften noch bij de publikatie
47
kort na zijn dood een titel droeg. Twee hiervan, Mijn ogen zijn... en Snijd van de
47
struik... werden tezamen met het reeds ter sprake gebrachte Is het Lichtmis...
De titels Mijn ogen, De
vaas,
Het doffe lied en
onder de verzameltitel Gedichten in het derde nummer van Avontuur opgenomen.
Rust
in
Paul van Ostaijen,
De twee andere, Nog sloeg niet... en Leg uw hoofd... verschenen, met de
Gedichten
, Antwerpen,
aanduiding Gedicht, in het Van Ostaijen-herdenkingsnummer van Vlaamsche
Utrecht,
1928,
zijn van
Arbeid. Gegevens over een nadere datering ontbreken en ook het
Burssens,
de
verzorger
48
handschriftmateriaal biedt hiertoe bij een onderzoek zonder bijzondere
van deze bundel,
hulpmiddelen onvoldoende aanwijzingen, al vertonen de manuscripten van de
afkomstig naar hij zelf
in Vlaamsche Arbeid gepubliceerde gedichten onderling wel een grote
verklaarde.
48
overeenkomst, wat het waarschijnlijk maakt dat deze omstreeks dezelfde tijd
Zie de beschrijving
geschreven werden. Evenmin is het bekend - en dit geldt vooral voor Mijn ogen hiervan in VW II,
zijn..., waarvan alleen een kladhandschrift in potlood bestaat - of Van Ostaijen
Verantwoording, blz. 272.
van plan was deze gedichten te publiceren.
Mijn ogen zijn... en Snijd van de struik... zijn beide uit twee korte strofen
opgebouwd. De regel ‘Mijn ogen zijn omfloerste tamboerijnen’ opent zowel de eerste,
drieregelige strofe als de volgende, die slechts uit twee regels bestaat. Juist door
de slotregel ‘maar hebt daarmee geen medelijden’, die het tegendeel veronderstelt,
benadert dit gedicht een rechtstreekse uiting van droeve afgekeerdheid der luide
buitenwereld, al wordt deze grens net niet overschreden. Opmerkelijk zijn de
zintuigelijke overgangen in de eerste strofe, waar de ‘klank’ van de ‘ogen’ dof blijft
onder het luide slaan van ‘de hand daarbuiten’ op het trommelvel.
Het motief van Snijd van de struik... wordt aangegeven in de eerste, tweeregelige
strofe, die gedragen wordt door alliteratie en een herhaling van heldere a's in de
slotwoorden ‘aarden vaas’. Aanvankelijk worden deze woorden in de tweede strofe
zowel naar klank en betekenis, vervolgens alleen naar hun betekenis verder
uitgewerkt en ten slotte keren aan het eind dezelfde woorden terug die ook de eerste
strofe afsloten. Het motief uit de eerste
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strofe voert in de tweede tot het thema van de eenheidsbeleving, die zowel in het
verleden als in het komende moment gelegen is, nl. als ‘herinnering’ van de vaas
aan zijn ‘kleien oorsprong’ èn als een ‘verlangen’, dat ‘met het laatste doen van uw
handen’ zijn bevrediging zal vinden in ‘de vereniging van de bloem met de aarden
vaas’.
Een nieuw element in de gedichten uit deze tijd is het herhaaldelijk gebruik van
de tweede-persoonsvorm ‘gij’. Buiten het gedicht Loreley, waarin dit uit het toezingen
van de eenzame voortvloeit, komt het voor in de slotregels van Geologie, in de
tweede helft van Mythos en in Stilleven. Dit ‘gij’ is in deze gevallen onpersoonlijk en
doelt zowel op de schrijver als op de lezer, die hiermee in het gedicht betrokken
wordt. In Snijd van de struik... lijkt ‘gij’ echter persoonlijk gericht en zeer zeker is dit
het geval in de twee gedichten die postuum in Vlaamsche Arbeid gepubliceerd
werden, Nog sloeg niet... en Leg uw hoofd... Bovendien hebben deze, uit één enkele
strofe bestaande, gedichten beide een erotisch karakter, waardoor zij, in tegenstelling
tot alle andere gedichten uit de laatste jaren, rechtstreeks een geliefde of potentiële
geliefde aanspreken.
In Nog sloeg niet... wordt de onrijpheid als geliefde van de toegesprokene
verwoord, aan wie zowel het ‘hardst verlangen’ als de volkomen bevrediging nog
vreemd zijn. Bij dit in zijn werk uitzonderlijke portret is het psychologische
ongescheiden van het lichamelijke, welk laatste aspect eerst in zijn algemeenheid
als ‘lijf’ en in de volgende zinseenheden respectievelijk als ‘mond’, ‘ogen’ en
‘neusvleuges’ wordt opgeroepen. Deze overgang van het algemene naar de details
gaat bovendien gepaard met een overgang van de verleden naar de tegenwoordige
tijd in de werkwoordsvormen.
Voor de ontwikkeling van het gedicht wordt weer gebruik gemaakt van formele
middelen als de woordgroepherhaling (‘Nog sloeg’ - ‘Nog slaan’), de alliteratie en
de assonantie (vooral in de ui-klanken). Door inspringen der versregels wordt aan
het laatste deel en daarbinnen nogmaals aan de laatste woorden een extra reliëf
verleend.
Op een tweetal punten zijn er overeenkomsten tussen Mijn ogen zijn... en Nog
sloeg niet... aan te wijzen. De ‘dof’ blijvende ‘klank’ uit de derde regel van het eerste
gedicht doet denken aan ‘het doffe lied’ waarmee het tweede eindigt en de herhaling
der ui-klanken in de tweede regel van Mijn ogen zijn... komt nog uitgebreider in het
andere gedicht voor. Dit laatste wekt bovendien reminiscenties aan de reeks
ui-assonances, afgesloten door de woorden ‘mijn luie luipaard’, in een erotisch
gedicht uit 1918, Wiegeliedje voor de geliefde.
Nog sterker wordt de herinnering aan dit vroegere gedicht opgeroepen door het
laatste der vier postuum gepubliceerde gedichten, Leg uw hoofd..., dat eveneens
een ‘wiegeliedje voor de geliefde’ is. Juist door de overeenkomst in onderwerp valt
het verschil tussen beide gedichten des te scherper op. Zowel
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in de afbakening van het thema als in de lyrische verwerking is het zuiveringsproces
dat zich in Van Ostaijens poëtische ontwikkeling heeft voltrokken, duidelijk merkbaar.
De ervaring der ontspanning is in het laatste gedicht tot een op zichzelf staand
thema geworden, dat noch als gevolg van het ‘liefdespel’, noch als voorbereiding
op ‘morgen’ wordt voorgesteld, zoals dit expliciet in Wiegeliedje voor de geliefde
het geval is. De versobering, concretisering en intensivering in de uitwerking blijkt
niet alleen uit de reductie der versregels, zowel wat lengte als aantal betreft, maar
vooral uit het ontbreken van beelden, adjectieven en adverbia, die in het vroegere
gedicht rijkelijk aanwezig zijn en hieraan een Oosterse sprookjessfeer à la
Lasker-Schüler verlenen, maar het hoofdthema minder intens overdragen. De
handeling wordt in het latere gedicht beperkt tot het neerleggen van het hoofd, het
49
schuiven van de blik over het gezicht van de geliefde en het bedekken van de
49
mond, waarmee dit gedicht - ook weer in tegenstelling tot het Wiegeliedje voor
Dit ‘schuiven’ speelt ook
een rol in Melopee en, in
de geliefde - binnen het moment en de sfeer van het thema blijft. Buiten de
verband met de ogen, in
abstracta ‘blik’ en ‘rust’, die ten nauwste met het thema verbonden zijn, blijven
Mythos, Stilleven en
de concreta, hoofd, arm, voorhoofd, mond, neus en hand, binnen één
Ogen.
betekenisveld, hetgeen de eenheid en geslotenheid van het gedicht versterkt.
Ook in vergelijking met het herhaalde ‘nu zal je slapen’ en de slotvariant ‘Knijp nu
je ogen dicht’ in het Wiegeliedje voor de geliefde is het herhaalde ‘Leg uw hoofd’
50
concreter en sluit de variant ‘ik leg’ formeel dichter bij de herhaling aan en heeft
anderzijds door de inversie en de verwisseling van subject een groter effect. Ten 50In één der beide
slotte zijn de twee, door inspringen geaccentueerde woorden ‘wees rust’, die Leg bewaard gebleven
handschriften begint deze
uw hoofd... afsluiten, in hun uitwerking directer dan de ‘ongesensibiliseerde’,
regel met een hoofdletter.
rechtstreekse gevoelsuiting ‘Ach du,... du’, waarmee de laatste regel van het
Wiegeliedje voor de geliefde eindigt.

3. Het proza uit 1926
Na het verschijnen van Het bordeel van Ika Loch in het begin van 1926 publiceerde
Van Ostaijen gedurende dat jaar nog slechts één keer verhalend proza en wel de
eerste reeks van Diergaarde voor kinderen van nu, die in het junijulinummer van
Vlaamsche Arbeid werd opgenomen. Reeds in januari 1925 werkte hij aan deze
1
‘kleine schetsen van dieren en pseudo-dieren’, zoals hij in een brief aan Muls
meedeelde. De verzameltitel voor deze schetsen, die toen reeds vaststond, had 1Van 21 januari 1925, zie
hij ontleend aan een negentiende-eeuws ‘mannekensblad’ of ‘centsprent’, waarop blz. 569.
in 25 gekleurde en van korte onderschriften voorziene houtsneden een dierenalfabet
2
stond afgebeeld onder de titel De kleine diergaerde voor kinderen.
2
In totaal zijn er twaalf van deze schetsen bekend, waarvan er zeven in de
Zie blz. 317, noot 11.
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‘eerste reeks’ verschenen, vier eerst na zijn dood in Vlaamsche Arbeid werden
opgenomen en één in handschrift is teruggevonden. Of er nog meer hebben bestaan
is niet te achterhalen, maar in de genoemde brief aan Muls geeft hij enkele titels,
De uil, De fonograaf, De yack en De wolf, die niet in de bewaard gebleven reeks
voorkomen.
De voorkeur die Van Ostaijen in zijn proza aan het betoog, met al zijn
3
mogelijkheden tot ‘een zuiver spel des geestes’ , gaf boven het verhaal, blijkt ook
3
uit de nieuwe vorm waarin hij zijn grotesken ging schrijven. Deze vorm staat
Aldus Uyttersprot in zijn
bespreking van De sirenen
dichter bij de didactische toelichtingen op de centsprent dan bij de dierenfabel.
Want al vertonen de schetsen uit de Diergaarde voor kinderen van nu onderling in: H. Uyttersprot, Uit Paul
grote verschillen, het merendeel hiervan is beschrijvend en niet vertellend. Deze van Ostaijens lyriek,
beschrijvingen bevatten allerlei satirische toespelingen op eigentijdse opvattingen Reeks Levende Talen, nr.
59, z. pl., z.j., blz. 50.
en toestanden, hetgeen ook de actualiserende toevoeging ‘van nu’ aan de titel
verklaart.
Niet alleen de zondagsruiter en de kioskjuffrouw uit de eerste reeks zijn
‘pseudo-dieren’, maar ook de leeuw uit de schets waarmee deze reeks opent, is
dat grotendeels, daar voornamelijk aandacht wordt besteed aan dit dier zoals het
in de heraldiek en de reclame voorkomt. Hiermee verdubbelt Van Ostaijen de
gelegenheid tot het plaatsen van spottende opmerkingen. In de eerste plaats gelden
deze de degenererende uitwerking van de beschaving, die van de wilde leeuw een
decoratief ‘huisdier’ heeft gemaakt. Aan het slot, waar Tartarin de Tarascon (1872)
van de ‘geschiedschrijver’ Alphonse Daudet en de circusdirecteur Karl Hagenbeck
ter sprake worden gebracht, wordt zelfs het bestaan van de ‘wilde variëteit’ in twijfel
getrokken. Dit zelfde thema van de degeneratie van wat natuurlijk, spontaan en
instinctmatig is, speelt ook een rol in De zondagruiter, De mammouth en Het konijn.
Anderzijds geeft vooral de heraldische leeuw gelegenheid tot een satirische
behandeling van verschillende nationale symbolen en eigenschappen. In het gedeelte
over de Vlaamse leeuw trapt hij de romantische Vlaamse nationalisten gevoelig op
de tenen met zijn betoog over de verwarring tussen de leeuw als symbool van de
nationale wielersport en die uit Conscience's De leeuw van Vlaendren en Peene's
nationale hymne over de fiere Vlaamse leeuw. De Nederlandse belachelijke
4
plechtstatigheid en de kunstmatigheid van de jonge Belgische eenheidsstaat zijn
vervolgens het mikpunt in de beschrijvingen van de Nederlandse en de Belgische 4Hierin wordt gezinspeeld
op de machtige
leeuw.
Ook de twee regels waaruit de volgende schets, De kievit bestaat, hebben een tegenstander van de
actuele achtergrond en wel de naoorlogse inflatie in Duitsland en andere landen activisten en verdediger
van de Belgische eenheid,
van Europa. De relatie met politieke stromingen van zijn tijd, met name het
herlevend reactionair nationalisme dat hij ook in De trust der vaderlandsliefde tot het Nationale Hulp- en
Voedings-comité te
onderwerp koos, is het meest direct en openlijk aanwezig in het derde stuk De
Brussel, dat gedurende de
bij, dat niet zozeer over dit dier handelt, als wel over de exploitatie van de
oorlog de verdeling van de
bijenstaat als een door god geschapen bewijsstuk voor de
Amerikaanse
voedselvoorraden in
handen had.
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ideologie der ‘heren van de heretheorie’. Opmerkelijk is het echter dat de reden
waarom deze heren de bijenstaat zo'n ‘uitmuntende schepping’ vinden, nl. als ‘de
concretisering van de idee der orde rond de monarchale kern: de koningin’, wel in
5
het kladhandschrift wordt vermeld, maar bij de publikatie door de minder directe
en meer suggererende uitspraak der heren, ‘Zie zo, zo moet het zijn’ vervangen 5Zie VW III,
werd. Een tweede verschil tussen beide teksten is, dat naast de pangermaan en Verantwoording, blz. 330.
6
racist Houston Stewart Chamberlain in het kladhandschrift sprake is van de in 1923
6
overleden nationalistische schrijver Maurice Barrès, maar bij de publikatie van
Geboren te Portsmouth,
Charles Maurras, een der leiders van de Action Française, die in 1926 met Rome opgevoed en
brak, waar zijn opmerking ‘spijts ik atheïst ben’ een later aangebrachte toespeling genaturaliseerd in
7
op zijn kan. Bij De trust der vaderlandsliefde werd er reeds op gewezen dat de Duitsland, discipel en
schoonzoon van Richard
daarin gebruikte naam Maurice Marrès mogelijk een contaminatie van Charles
Wagner.
Maurras en Maurice Barrès is. Als derde naam werd bij het verschijnen van De
7
Zie blz. 616.
bij in een P.S. nog die van de Belgisch-nationalistische schrijver van historische
werken, Pierre baron Nothomb, gevoegd, welke ‘patriotard’ algemeen-secretaris
van het anti-Vlaamse Comité de Politique Nationale is geweest.
Evenals De bij is ook De zondagruiter een scheppingsverhaal, ditmaal van het
‘opperste juweel’ der volmaakt geordende maatschappij, de zondagsruiter en zijn
tamme paard, die ‘getuigen voor een beschaving die de samenhang met het
ras-barbaarse geheel heeft vergeten’ en ‘aan de antipode van de Kentaur’ staan.
Dit in wezen vitalistisch protest - een voorloper van het huidige onbehagen in de
welvaartsstaat - is verwerkt tot een, in lyrisch proza gestelde, schijnbare lofzang,
waarin de kwetsbare aggressiviteit geheel in ondermijnende ironie is omgezet.
De volgende schets, De kioskjuffrouw, is de eerste die niet op eigentijdse
toestanden betrokken is. Hierin wordt een psychologisch portret van de ‘lelike
kioskjuffrouw’ gegeven, die aan de identificatie met ‘het meisje in badkostuum van
de printkaart’ haar gevoel van eigenwaarde ontleent. De reeds eerder gesignaleerde
aforistische en dikwijls ironische slotopmerking waarmee Van Ostaijen vele van zijn
8
grotesken en kritieken afsloot - bij De zondagruiter was dit eveneens het geval ontbreekt ook hier niet. In de laconieke eindregel krijgt de milde ironie van deze 8Zie blz. 557.
beschrijving plotseling een schrijnend accent.
De mammouth sluit zich nauw aan bij de alinea uit De leeuw over ‘de dubbelleeuw
van ‘Löwenbräu’’, al wordt de voorstelling omgedraaid: niet door de reclame voor
Mammutschokolade is de mammoet in Midden-Europa opnieuw tot leven gekomen,
9
maar omgekeerd heeft zijn terugkeer aan de gevels van snoepwinkels ertoe geleid
9
het dier ‘voor reklamedoeleinden ‘restlos zu verwerten’’.
In het door Van Ostaijen
gebruikte
De laatste schets van de eerste reeks, Het konijn, is weer in hoge mate ‘een
‘snuisterijwinkels’ heeft
‘snuisterij’ niet de
betekenis van kleine,
goedkope sieraden, maar
de verouderde betekenis
van ‘snoepgoed’.
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zuiver spel des geestes’. Uitgaande van het axioma dat het konijn de lach zocht,
maar niet verder kwam dan de verwondering, wordt een quasi dierenpsychologische
verklaring gegeven van de weerloosheid van dit dier tegenover de lichtbak van de
stropers. Eventuele twijfel van de lezer aan het uitgangspunt wordt voorkomen
doordat de schrijver toegeeft: ‘Waarom het de lach zo graag had gekend, weet ik
niet. Zo iets kan men niet weten’, waarmee hij de vraag òf het zo is buiten discussie
stelt. Juist dit fragment, met zijn overgang van ‘ik’ naar ‘men’, is de enige plaats in
deze schetsen waarin de schrijver gebruik maakt van de eerste persoon. In het
hierop volgend betoog komt weer, op ironische wijze, het thema van de funeste
uitwerking der beschaving ter sprake, aangezien het konijn ‘waar licht gloeit in de
nacht’ toegeeft en ten onder gaat aan zijn nieuwsgierigheid, die ‘alreeds een
beschavingsverschijnsel is’ en niet luistert ‘naar de stem van het ras, de vrees’. Het
derde en laatste scheppingsverhaal in de Diergaarde voor kinderen van nu handelt
10
niet over een dier of een pseudo-dier, maar over een boom, de es . Mogelijk is dit
10
er de oorzaak van dat De es niet in de postuum gepubliceerde tweede reeks
De titel van dit verhaal
komt niet voor in het
werd opgenomen. In deze schets over ‘het verlangen naar de sierlikheid van
handschrift en is niet van
kleine, veelvuldig dezelfde dingen’ en naar het ‘eenvoudig spel’, waarbij een
Van Ostaijen, maar werd
zekere overeenkomst met het verlangen als creatief moment van de poëzie te
constateren is, ontbreekt de satirische toon geheel. Uit de eerste zin van De es bij de eerste publikatie in
het VW III door de
blijkt dat Van Ostaijen het scheppen hier opvat als een verplaatsing uit het
samensteller toegevoegd.
‘verzonken-zijn’ in god naar de werkelijkheid, als een emanatie dus.
De volgende twee portretten van De Belg en De Duitser zijn weer sterk satirisch.
Het eerste beschrijft de Belg als ‘een kalkoen die in de waan leeft pauw te zijn’ en
bespot diens pronkzucht en diens trots op zijn bruikbaarheid als slachtoffer van
‘deftige burgers’, waarbij exploiteerbaarheid met nuttigheid geïdentificeerd wordt.
Zijn kwetsbaarheid tegenover de Nederlanders komt tot uiting in zijn ergernis over
het feit ‘dat de luidjes van het neerhof[hoenderhof, maar tevens een toespeling op
Nederland] zozeer daarom lachen’ als hij zijn staart opzet. De Duitser wordt
voorgesteld als een niet nader bepaald ‘zoogdier’ dat omstreeks 25 december een
denneboom naar zijn hol tracht te slepen en mèt deze boom uit ‘solidaire melancholie’
of zònder deze boom uit ‘zeenzoecht’ ieder jaar ten onder gaat, met het gevolg dat
‘de Duitser steeds te jong blijft, zodat je hem niet een enkel verstandig kunststukje
kan bijbrengen.’
In de laatste verhalen, De sirenen en vooral De ezel, is het element van afrekening
met de eigen tijd of tijdgenoten nog nauwelijks aanwezig. Toch is er bij De sirenen
wel van een actualisering sprake, want het verhaal, gebaseerd op de dubbele
betekenis van het titelwoord, stelt de mythische weksters van het noodlottig verlangen
gelijk aan de moderne scheeps- en fabriekssirenes, waarbij het hoofdthema van
het verlangen als verbindende schakel gebruikt
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wordt. In de eerste plaats wordt bij de gevangen sirenen door middel van
papavervocht ‘een onbeschrijfelik verlangen naar ruimte en een grondeloze treurnis’
opgewekt, waardoor zij tot fluiten worden gebracht. Maar ook dit fluiten, dat ter wille
van de overgang van sirenen naar sirenes het luide opschreeuwen vervangt en
evenals de poëzie uit de ‘dubbele oorzaak van verlangen en machteloosheid’
voortspruit, wekt op zijn beurt bij de bewoners van een havenstad een ‘verlangen
naar deze klacht’, dat zij ‘in hun verder leven niet meer bedwingen kunnen’, zodat
zij voorgoed ‘de haven vervallen’ blijven. Dat de fabriekssirenes in het land niet deze
uitwerking hebben, wordt toegeschreven aan het ontbreken van de reuk van het
zeewater, die het vereiste heimwee in stand houdt. In dit poëtisch - ook in de zin
van sterk op de achtergronden van zijn poëzie betrokken - verhaal komen een aantal
motieven voor die Van Ostaijen ook elders in zijn werk gebruikt heeft. In de eerste
plaats is dit het geval met het Lorelei-motief, dat bij de laatst behandelde gedichten
ook reeds ter sprake werd gebracht. Verder doet het sirenegefluit, waarvan twee
maal vermeld wordt dat het ‘boven de stroom en boven de stad’ hangt, denken aan
de ‘volle bries van de stroom [...] een bries die over de stad vaart’ in Februarie uit
Het sienjaal. De uitwerking van het papavervocht roept het papaver-motief in Angst,
een dans uit De feesten van angst en pijn, maar ook de slotregel van Guido Gezelle
in de herinnering, zoals het ‘vervallen’ zijn aan de haven reeds uit het zesde gedicht
van Bezette stad, Holle haven, bekend was. En ten slotte komt de wonderlijke wereld
uit Geologie weer terug bij de beschrijving van de ondergang der matrozen ‘diep in
de diepe zee [...] midden de wonderlikheid van anemonen en wier, schelpen en
koralen’.
Het laatste der quasi-didactische dierverhalen, De ezel, is het enige waarin een
gebeurtenis - de intocht van Jezus op zijn ezel in Jeruzalem - beschreven wordt, zij
het ook dat de volle nadruk op het onbegrip en de achterdocht van de goede, domme
ezel valt, zodat deze kleine legende toch een statisch karakter behoudt. Juist door
het misverstand dat de feestelijke ontvangst hèm zou gelden, blijkt het wantrouwen
van de bescheiden ezel - die hier evenals in Gedichtje van Sint Niklaas en Avond
strand orgel weer Boudewijn heet - nog op een te rooskleurige voorstelling van de
werkelijkheid te berusten. Door dit pessimistisch optimisme is Boudewijn dan ook
11
de tegenvoeter van ‘ex-koning Nikita’ en Van Ostaijen zelf met hun optimistisch
11
beleden pessimisme.
Zie: Paul van Ostaijen,
Onder Van Ostaijens nagelaten werk bevindt zich een prozaschets, die hij kort
na het verschijnen der eerste reeks van de Diergaarde voor kinderen van nu
geschreven heeft. Deze schets is voor het eerst in het Verzameld werk afgedrukt
naar een met potlood geschreven kladhandschrift, waarnaast geen definitievere
versie is teruggevonden. De hierbij gebruikte titel, De uitvaart, staat
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Het geval van ex-koning
Nikita van Montenegro,
Maatstaf, jg. 15, nr. 5, Den
Haag, augustus 1967, blz.
283-284.
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niet in dit handschrift, maar is afkomstig van Burssens, die de schets met het oog
op een niet doorgegane publikatie had overgeschreven. Door het papier dat Van
Ostaijen voor zijn tekst heeft gebruikt, is de directe aanleiding tot het schrijven van
dit proza en de tijd van ontstaan bekend. Het staat nl. geschreven op de achterzijde
van het overlijdensbericht van Jozef Muls' moeder, die op 31 juli 1926 gestorven is.
Het bericht bevat de volgende uitnodiging: ‘Ued. wordt verzocht de plechtige uitvaart
bij te wonen, op Vrijdag 6 Augustus, te 11 uur, in de parochiale kerk van den H.
Augustinus, te Antwerpen’. Niet alleen de genoemde maand augustus en de kerk,
maar zelfs de tijdsaanduiding ‘elf uur’ keren in de prozaschets terug.
De uitvaart is geen groteske en bevat evenmin, in tegenstelling tot de laatst
besproken Diergaarde voor kinderen van nu, groteske elementen. Het is eerder een
fenomenologisch ervaringsverslag te noemen, dat als zodanig bij het vroegere
Tussen vuur en water aansluit, zonder echter in het raam van een vertelling te zijn
gevat. Ook doet het denken aan Akwarel en Merkwaardige aanval uit de in 1924
gepubliceerde Vier korte vertellingen, al zijn deze op de waarneming en niet zozeer
op de totale ervaring betrokken. De grootste overeenkomst echter toont dit voor
Van Ostaijen nieuwe genre proza met de ‘poëmata in proza’ uit Kafka's eerste bundel
Betrachtung, die hij zelf vertaald heeft. Zelfs naar de zinsbouw is hier een sterke
verwantschap, zoals in de lange, door nadere aanduidingen onderbroken, zich
‘immer mehr einschränkende’ perioden en ook in de ‘Wanneer-zo[of dan]’-constructie,
waarmee zowel De uitvaart als De voorbijlopenden en De plotselinge wandeltocht
inzetten.
De eerste, uit waarneming en herinnering opgebouwde, ervaring die in De uitvaart
beschreven wordt, is het zonder uiterlijke aanwijzingen voorvoelen van een nog niet
aangebroken seizoen. Dit speelde ook reeds een rol in zijn gedicht Februarie uit
Het sienjaal en in zijn vroegste groteske, De kudde van Claire van 1919. In De
uitvaart is het echter niet het voorvoelen van de lente in februari, zoals in het
gelijknamige gedicht, maar van de herfst en zijn ‘ontbinding’ op een milde
augustusdag, door welke ervaring de tegenstelling tussen de zomerdag en de bij
te wonen uitvaart niet als zodanig gevoeld wordt.
In deze schets, die symmetrisch uit vier, afwisselend lange en korte, alinea's is
opgebouwd, vindt in de tweede helft een essentiële verschuiving plaats: het licht,
dat aan het slot van de eerste alinea bij de vermelding van de zonnige straat al
terloops met zijn losser-makende, bevrijdende werking ter sprake werd gebracht,
gaat in de derde alinea alles overheersen. Bleek het aanvankelijk nog mogelijk de
milde temperatuur vanuit het doodsbegrip te ervaren, tegenover de beleving van
het licht lukt dit niet langer en wordt het doodsbegrip als een vreemd lichaam
weggespoeld. Deze ervaring beschrijft hij, tot twee maal toe, als nieuw, want
afwijkend van vroeger: ‘het begrip
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van de dood als bittere uiteindelikheid, tegenover deze ervaring van het gelijkmatige
licht geplaatst, beschikt niet meer over deze synthetiese kracht, die, in ons, vroeger
vermocht de fenomenen naar dit meegebrachte begrip te ordenen.’ Aan de andere
12
kant doet deze beleving van het licht aan zijn uitspraken in 1918 denken, zoals:
12
‘Buiten het licht is er inderdaad geen absolute poetiese waarde in het leven’ en
In Eksklusivisme, de
eerste der Kanttekeningen
‘Het licht is de grote zanger boven alle eksklusivisme’.
Ondanks de ‘absolute waarde’ die het licht in de tweede helft van De uitvaart bij diverse onderwerpen,
De Goedendag, jg. 24, nr.
heeft, is hierdoor het pessimisme, althans ‘het begrip van de dood als bittere
uiteindelikheid’, niet tot een overwonnen standpunt geworden. Het doodsbegrip 5, Antwerpen, mei-juni
blijkt alleen in deze nieuwe situatie een onbruikbare conceptie, zodat men ‘met 1918, blz. 50.
het meegebrachte waardeoordeel des doods als met een verrekijker in een kamer’
staat. Daarmee verliest het zijn waarde niet, maar de ‘twee waarden staan abrupt
naast elkaar’. Door het feit dat de waarden ‘naast’ en niet ‘tegenover’ elkaar staan,
levert de onmogelijkheid tot een totalisatie, een eenheidsbeleving te komen geen
spanning op, maar wordt ze eenvoudig geconstateerd. Er wordt ook geen
omgekeerde poging ter sprake gebracht, nl. om het doodsbegrip vanuit de ervaring
van het licht te benaderen. De beide begrippen zijn van een andere orde of - in de
termen van de Gebruiksaanwijzing der lyriek gesproken - de haast extatische,
althans absolute beleving van de klaarte, het opgaan in de kennis van het fenomeen
licht ‘schorst’ elk dualisme, in welk laatste gebied echter het ‘meegebrachte
waardeoordeel des doods’ zijn geldigheid toch behouden kan, zoals een verrekijker
buiten een kamer bruikbaar blijft. De uitvaart is de eerste van een reeks soortgelijke
prozaschetsen, die Van Ostaijen in de loop van 1927 met zijn Vier proza's heeft
voortgezet.
Een ander postuum verschenen prozawerk van Van Ostaijen, De bende van de
Stronk, is, in tegenstelling tot De uitvaart, wel degelijk een groteske en vormt zelfs
door zijn lengte in zekere zin de bekroning van dit genre, dat Van Ostaijen naast
zijn poëmata in proza van de laatste jaren is blijven beoefenen. Het werd in 1932
13
door Gaston Burssens in eigen beheer uitgegeven naar een handschrift dat hij
13
kort na de dood van Van Ostaijen aan het ziekbed van diens broer Constant in
Paul van Ostaijen, De
14
bende
van de Stronk, een
ontvangst had genomen . Na de uitgave is Burssens het handschrift kwijt geraakt
romanties
verhaal van roof
en heeft hij het ondanks vele nasporingen niet meer teruggevonden.
en liefde. Met een
frontispies door Floris
Jespers. Uitgeversbedrijf
Avontuur, Kon. Albertstr.,
57, Wilrijk-Antwerpen,
[1932]. Een gedeelte van
de oplaag verscheen, om
de uitgave in Nederland te
vereenvoudigen, met als
uitgeversadres:
Badhuisweg, 3a,
Scheveningen, het adres
van een vriendin van
Burssens.
14
Mededelingen van
Burssens.
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De datum van ontstaan van deze groteske is niet bekend. In Paul van Ostaijen
15
zoals hij was en is noemt Burssens De bende van de Stronk ‘een groteske uit de
15
jaren 1919-20’, maar dit was, naar hij later verklaarde, niet meer dan een
Gaston Burssens, Paul
veronderstelling zonder bepaalde aanwijzingen. Arthur Cornette vermeldt in zijn van Ostaijen zoals hij was
16
bespreking van De bende van de Stronk daarentegen: ‘...later ontmoette ik hem en is, Wilrijk-Antwerpen,
1933, blz. 71.
weer in een kunstzaak te Brussel. Het is daar dat het plan
16

In De Gids, jg. 96, nr. 7,
juli 1932, blz. 148-150.
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van De bende van de Stronk moet ontstaan zijn.’ Cornette baseert zijn hypothese
op het feit dat het Brusselse milieu - vooral de hogere kringen daaruit - model heeft
gestaan voor het grootste deel van de achtergrond waartegen de avonturen van De
bende van de Stronk zich afspelen.
Als ‘vertrekpunt’ voor dit verhaal heeft zelfs een historische ‘stronk’ uit deze stad
gefungeerd en wel de op 9 juli 1926 aldaar op 62-jarige leeftijd overleden Rodrigo
de Saavedra y Vinent, Markies de Villalobar, Spaans gezant te Brussel, wiens benen
slechts korte stompjes waren en die bovendien nog een mismaakte hand had. Deze
markies behartigde tijdens de eerste wereldoorlog als vertegenwoordiger van een
neutraal land ook de belangen van enkele der geallieerde staten, o.a. Frankrijk,
Rusland en later de Verenigde Staten van Amerika. De toenmalige chef van de
17
‘Politische Abteilung’ van het Duitse bezettingsbestuur, Von der Lancken , schreef
17
over De Villalobar, die tegenover de Duitsers een onafhankelijke positie kon
Oscar Freiherr Von der
innemen: ‘Durch lange Diplomatenlaufbahn routiniert, sehr klug, sehr gewandt, Lancken Wakenitz, Meine
dreissig Dienstjahre,
voll unermüdlicher Schaffenskraft und Initiative, von bewunderenswerter
Berlin, 1931, blz. 164.
körperlichen Energie, die ihn befähigte, einen schweren
Geburtsfehler-Verkrüppelung beider Füsse-zu überwinden, dabei von
liebenswürdigem, gewinnendem Wesen, aber raffiniert und gelegentlich etwas
weitherzich in der Wahl seiner Mittel, hat er in Brüssel eine Rolle gespielt wie keiner
seiner Kollegen.’ Een der belangrijkste functies die De Villalobar tijdens de oorlog
bekleedde was die van ‘minister-protecteur’ van het Nationale Hulp- en
18
19
Voedingscomité, dat een centrum van verzet tegen het aktivisme is geweest.
18
Ook als vriend van de patriottische kardinaal Mercier was hij bij de aktivisten
Aanvankelijk tezamen
weinig geliefd. Daarentegen was hij dit bij het merendeel der Brusselaars juist in met de Amerikaanse
hoge mate. Door de houding van deze erudiete, tactvolle, maar onwrikbare figuur gezant Brand Whitlock en
de Nederlandse gezant
in de oorlog, maar vooral ook door het feit dat hij zich ondanks het gemis van
zijn benen regelmatig in de straten van Brussel vertoonde, gezeten in zijn ‘huge Maurits W.R. van
Vollenhoven. Later, na de
20
English car with his chauffeur brave in a livery of red and green’ , was hij niet
deelneming van de V.S.
alleen een der merkwaardigste, maar ook een der populairste figuren tijdens de aan de oorlog, met de
21
naoorlogse jaren in de Belgische hoofdstad. In 1921 was hij in het huwelijk
laatste alleen.
19
getreden met zijn acht jaar jongere nicht, Maria Ozores y Saavedra, Markiezin
Zie: A.W. Willemsen,
Het Vlaams-nationalisme
de Guimarey.
1914-1940, Groningen,
Ook het feit dat De bende van de stronk de meest uitgewerkte en in
1958, blz. 31.
verhaaltechnisch opzicht meest geacheveerde van zijn grotesken is, doet
20
Zie: In that state of life,
vermoeden dat dit ‘romanties verhaal van roof en liefde’ niet tot zijn vroege proza
het
eerste opstel uit
kan behoren, hetgeen de opvatting van Cornette zou ondersteunen.
Alexander
Woollcott,
Evenals de scheepssirenes in het verhaal De sirenen uit de Diergaarde voor
While Rome burns, zesde
kinderen van nu het uitgangspunt vormden voor een speelse ontwikkeling in de
druk, Penguin books 118,
richting van de mythologische sirenen op het grondthema van het verlangen,
Harmondsworth, New
heeft de historische Markies de Villalobar hem geïnspireerd tot een spel in proza, York, 1945, blz. 7-12.
21
waarin met allerlei conformistische opvattingen en gevestigde repuHet kerkelijk huwelijk
werd te Mechelen
voltrokken op 30 juni 1921
‘dans la plus stricte
intimité, en la chapelle
privée de S. Em. le
cardinal Mercier qui a
voulu bénir cette union’
(L'Eventail, 3 juli 1921, blz.
5).
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Rodrigo de Saavedra y Vinent, markies de Villalobar, Spaans gezant te Brussel.
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taties gesold wordt en dat ditmaal de tegenpool van het verlangen, nl. de
machteloosheid, als ondertoon heeft. Dit uitgangspunt bood hem een reeks van
mogelijkheden - zoals het gemis van beide benen, de adellijke afkomst, de
patriottische gevoelens en ethische opvattingen van de Markies en diens deel
uitmaken van de hogere regeringskringen - tot een verdere uitbouw in verschillende
richtingen, waarvan een dankbaar gebruik is gemaakt. Het gevolg is dat De bende
van de Stronk in veel sterker mate dan de overige grotesken een ‘gelaagde’ satire
is geworden, d.w.z. een satire die op verschillende gebieden tegelijkertijd betrokken
is.
In de eerste plaats parodieert het verhaal de gangbare romantische clichéroman
ofwel de dameslectuur die ook in Het vouwbeen uit Self-defence terloops onder
schot wordt genomen. Dit komt niet alleen tot uiting in de ondertitel, ‘een romanties
verhaal van roof en liefde’, maar ook in het veelvuldig gebruik van opzettelijk
clichématige uitdrukkingen en zinswendingen waarin de meest absurde en
schokkende situaties worden weergegeven. Door een schijnbare tegemoetkoming
aan de burgerlijke smaak krijgt het ‘épater le bourgeois’ een des te scherper
uitwerking.
Voorts is hier, als in vele van zijn grotesken, weer sprake van een
tot-het-einde-gaan in ongebruikelijke richting, van een idealisme à l'envers, deze
keer op het erotische vlak in het streven naar het volmaakte overspel van het jonge
comtesje Angèle, dat een stronk tot man heeft gekozen om in staat te zijn haar
echtgenoot in diens bijzijn ontrouw te zijn. Bovendien wordt hierbij met de alles
verklarende psycho-analyse de spot gedreven, die de Stronk in staat had kunnen
stellen de sexuele gedetermineerdheid van zijn vrouw te doorgronden en te
aanvaarden, daar zij bijna geschapen leek ‘als psychoanalyties mannequin’. Zelf
heeft zij echter de psycho-analyse niet nodig, daar zij onvoorwaardelijk aan haar
sexuele bepaaldheid toegeeft en deze - zoals de klanten van Ika Loch zich
wijsmaken, die er eveneens de psychoanalyse bij betrekken - cerebraal sublimeert
in de talloze varianten die zij bedenkt op het overspel, met haar gemaal als
opwindende getuige.
Behalve genoemde raakpunten met Het bordeel van Ika Loch is er in de derde
‘laag’ van De bende van de Stronk een nauwere aansluiting bij De trust der
vaderlandsliefde te constateren, nl. in de figuur van de Übermensch à l'envers, de
outlaw voor wie elke moraal welkom is om ‘zaken te doen’, de arts Dr. Knackfuss,
die als gezantschapssecretaris Dr. Med. Dottore Arturo Tronchi komt te heten en
door het comtesje ook Gaëtan wordt genoemd. Deze gentleman-boef, die ‘het
denkende hoofd der bende’ is, toont niet alleen vele overeenkomsten met Dr.
Erich-Carl Wybau uit De trust der vaderlandsliefde en beheerst als deze door zijn
uit ongebondenheid voortkomende ongrijpbaarheid volkomen de gang van zaken,
maar ook blijken zij identiek in hun afkomst, daar Knackfuss eveneens een ‘echte
metis, zoon van een teutoons vader en van een inboorlinge van de Canariese
eilanden’ genoemd
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wordt. Knackfuss bespeelt, als Wybau, met ‘schöpferische Indifferenz’ op zijn terrein,
zowel het volk als zijn leiders, zowel de onderwereld van de bende als de upper-ten,
inclusief het comtesje met haar sexuele aberratie. Door deze Übermensch wordt
een scherp reliëf verleend aan de geborneerdheid der mensen die zich niet van
vooroordelen en vaste denkpatronen bevrijden kunnen, aan het conformisme in alle
kringen van hoog tot laag en de daarmee gepaard gaande machteloosheid.
De machteloosheid, die in vele grotesken van Van Ostaijen als thema terugkeert,
wordt het sterkst en in de meest letterlijke zin belichaamd in de Stronk uit de
havenstad die de plaats van de vermoorde Markies in de hoofdstad in moet nemen.
Deze gedwongen bevordering vormt een eerste aanslag op zijn gevoel van
eigenwaarde, dat op een optimistische interpretatie van zijn situatie in het hem
vertrouwde milieu gebaseerd is. Als hij zich een tweede maal, weer met een
onverantwoord optimisme, in zijn nieuwe omgeving meent te kunnen handhaven,
wordt hij eerst definitief met de onontkoombare machteloosheid geconfronteerd.
Want juist zijn machteloosheid heeft de voor de buitenwereld onverklaarbare keus
van het comtesje bepaald. Om zich uit te kunnen leven in haar behoefte de
echtgenoot te vernederen, had zij een man nodig die niet impotent was, maar door
zijn gebrek tot inactiviteit gedoemd, daar anders de vereiste spanning tussen
verlangen en machteloosheid zou ontbreken: ‘Zij had Alessandro gehuwd omdat
hij volkomen machteloos was. Niet onmacht, maar machteloosheid, 't Spreekt van
zelf: hij mocht niet onmachtig zijn, dit zou immers de prikkel van de machteloosheid
hebben geneutraliseerd.’ In zekere zin speelt de comtesse hier de rol van een Muze
die als vampier optreedt. Maar de Stronk is geen dichter en vindt als burger geen
oorspronkelijk antwoord. Bij het vervullen van zijn ‘oernarrerol van de echtgenoot’
wordt de vernedering nog extra geaccentueerd doordat de Stronk bij het overspel
steeds als een ‘levende onsterfelike’ op een voetstuk wordt geplaatst. Ten slotte,
als de dagen van de bende door verraad geteld zijn, blijkt ook de Stronk weer de
meest machteloze, die de avonturen, waarvan de voordelen alleen hèm ontgaan
zijn, met de dood moet bekopen, zodat hij in alle opzichten het absolute slachtoffer
wordt in tegenstelling tot de anderen die het slechts partieel ten opzichte van
Knackfuss zijn.
De exploiteerbaarheid van de gehandicapte en onontwikkelde Stronk, voor wie
het onmogelijk is dat hij ‘de voorkeur aan het... aktivisme zou geven’, maakt deel
uit van de sociaal-politieke ‘laag’ in De bende van de Stronk, waardoor dit verhaal
ook nog een satire is op de Belgische samenleving en de positie van de beknotte
Vlamingen daarin tegenover het heersende ‘wereldberoemde trio Godsdienst, Vorst
en Staat’, zoals de staatsmacht in Bezette stad genoemd werd. Het doordringen
van de onderwereld in de hoogste hoofdstedelijke kringen ofwel de blijkbare
verwisselbaarheid hiervan en de
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evolutie die de hoofdpersoon doormaakt van stronkmaquerau tot stronkmarquis
zonder dat dit onoverkomelijke problemen oplevert, behoren eveneens tot dit facet
van de groteske. Maar vooral is dit het geval met de vele toespelingen op bekende
22
tijdgenoten in de gebruikte namen , waardoor De bende van de Stronk ten dele
22
ook als een satirische sleutelroman is te beschouwen.
Ook in Mynona's
Bij de postume verschijning van De bende van de Stronk heeft het boek veel grotesken neemt het spel
23
verontwaardiging gewekt . Behalve de beschuldiging van ‘pornografie’ werden met namen een dergelijke
vooral bezwaren tegen laatstgenoemde kant van de roman geuit, die voor velen plaats in, zie: Joseph
Strelka, Mynona in
beledigend was en waarbij zelfs van majesteitschennis gesproken werd. Burssens
Expressionismus als
24
reageerde hier een jaar later op door te schrijven: ‘Dat van Ostaijen er een
Literatur, gesammelte
koning en een koningin bijna onschuldig in het ootje neemt, en er een kardinaal Studien, herausgegeben
averechts in de bloemen zet, is waarlik niet zo beledigend als grotesk. De
von Wolfgang Rothe,
beledigingen zijn meer anoniem; meer algemeen dan een oppervlakkige lezing Bern, München, 1969, blz.
626.
laat vermoeden. [...] Neen, de belediging is voor geen persoon, maar voor een
23
Zie hierover de
systeem. Het boek is een groteske over een grotesk systeem.’ Inderdaad bevat
bewaarde
recensies in het
het boek geen persoonlijke, geargumenteerde aanvallen, maar maakt het
Archief
en
Museum voor
uitsluitend, steunend op aan tijdgenoten bekende voorvallen, situaties en
het Vlaamse Cultuurleven
uitspraken, vertegenwoordigers van een bepaalde mentaliteit belachelijk, zodat
te Antwerpen.
ook dit facet van De bende van de Stronk de lichte, speelse, ‘onserieuze’
24
In Gaston Burssens,
boventoon behoudt, die het hele boek en ook zijn andere grotesken kenmerkt.
Paul van Ostaijen zoals hij
Hetgeen overigens de uitwerking niet verzacht, wat niet alleen uit genoemde
was en is,
25
reacties blijkt, maar ook uit Van Ostaijens reeds geciteerde opvatting : ‘ne
Wilrijk-Antwerpen, 1933,
savent-ils pas qu'un ton satirique est d'un effet plus direct en politique et en face blz. 72.
25
des masses qu'une démonstration logique?’
In zijn brief van 14
26
september
1920 aan G.
Anderzijds opperde Cornette het bezwaar dat De bende van de Stronk als
Marlier,
zie
blz. 384.
sleutelroman een tijdelijke en plaatselijke betekenis krijgt en merkte hij op: ‘Of
26
In
De
Gids,
jg. 96, nr. 7,
men over vijftig jaar nog zal begrijpen wie Monseigneur Epernay is, en Maxeen,
juli
1932,
blz.
149-150.
en Fernand Neurose, lijkt mij twijfelachtig.’ Hoewel juist de speelsheid en de
algemeenheid der toespelingen dit bezwaar minder zwaar doen wegen, verliest het
verhaal ongetwijfeld een dimensie voor de lezers die geen tijd- en landgenoten zijn
en niet over de achtergronden zijn geinformeerd, al kan een minder in dit opzicht
gebonden benadering daarentegen weer andere aspecten meer tot hun recht laten
komen.
Buiten de geografische namen die ook reeds in Het beroep van dichter en De
trust der vaderlandsliefde voorkomen, Atupal, Teutonië en Fochanije, verschijnen
er in De bende van de Stronk nog een aantal, bij de parodie op de ideale gezanten
aan het slot van het negende hoofdstuk. Op het in De trust der vaderlandsliefde nog
rechtstreeks bij de naam genoemde Europa wordt nu gezinspeeld met ‘Beurropa’.
Het ‘aloude Andalouzië’, dat door een ‘rachitieker’ vertegenwoordigd zou moeten
worden, verwijst naar Spanje,
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‘John Bull’ naar Engeland, ‘Platland’, gesymboliseerd ‘door een mens met een
nauweliks nerveus-geaccentueerd, volmaakt rond kaasballetjeshoofd’, naar
Nederland en ‘Nieuw-Agememnonië’, met ‘het rekenende paard van Elberfeld’ als
gezant, naar Griekenland. Al was de historische stronk een gezant van Spanje en
is de naam van het vaderland der beide stronken in het verhaal, ‘Hidalië’, een
contaminatie van het Spaanse ‘hidalgo’ en ‘Italië’, toch gaan de toespelingen
overwegend in de richting van het laatstgenoemde land, waarop ook niet meer
afzonderlijk gedoeld wordt, zoals bij Spanje-Andalouzië wel het geval is. Op de
verbindingen met Italië wijzen o.a. de beelden van Dante, Beatrice en Mefisto die
de Hidaljanen te koop aanbieden, het Italiaans dat soms door de Stronk wordt
27
gesproken , het feit dat de Hidaljanen ‘het meest kunstminnende volk van Beurropa’
worden genoemd en dat een ‘heer vond dat de stronk beter geschikt was om de 27Ook in het gebruik van
28
Italiaanse woorden sluit
plaats van Umberto-koning in te nemen’. Het grootste deel van de handeling
De bende van de Stronk
speelt zich af in Makstad (Brussel), zo genoemd naar burgemeester Maxeen
(Max I, waarvoor de Brusselse burgemeester Adolphe Max model gestaan heeft, zich bij De trust der
vaderlandsliefde aan.
die in de eerste wereldoorlog door zijn houding tegenover de bezetters naar
28
Umberto I, koning van
Duitsland gedeporteerd werd). Hierbij aansluitend verwijst ‘de Maksollen, een
Italië, werd in 1900
berucht faubourg van Makstad’ naar de Brusselse volksbuurt de Marollen en in vermoord. Hij werd
de Sint-Goeboele, ‘de metropolitaankerk van Makstad’, is gemakkelijk de
opgevolgd door Victor
Sint-Goedele te herkennen.
Emanuel III (1900-1946),
In het eerste hoofdstuk brengen de gebeeldhouwde koppen van Dante en
wiens in 1904 geboren
Beatrice Van Ostaijen op de naam Dante Gabriel, waarmee op de preraffaelitische zoon weer Umberto
heette.
schilder en dichter Dante Gabriel Rossetti wordt gedoeld en welke combinatie
als ‘Dr. theol. Dante-Gabriel Kop’ ook reeds in Intermezzo voorkomt.
De meeste eigennamen treft men in het derde hoofdstuk aan, waarin de
Maksteedse élite wordt beschreven. Eerst wordt de heldenmoed van de koning van
Atupal tijdens de oorlog tegen de Teutonen geroemd, op een wijze die doet denken
aan de weerklank die het dappere optreden van koning Albert in Goed nieuws uit
Bezette stad gevonden heeft. Vervolgens komt de koningin aan de beurt, die ondanks
haar ‘kranig optreden tegenover de Teutonen’, waarbij zij het ‘woord van
29
Cambronne’ gebezigd zou hebben, zelf ‘feitelik wel een Teutoonse prinses’
29
genoemd moet worden, zoals ook koningin Elisabeth een Beierse prinses was,
Namelijk ‘merde’.
afkomstig uit Possenhofen. Dan volgen de ‘grootheden’: na burgemeester Maxeen
komt Monseigneur Epernay, ‘kardinaal en champagnehandelaar’. Door de naam
van de stapelplaats voor champagne, Epernay, te gebruiken, was de toespeling op
Mercier voor zijn tijdgenoten overduidelijk, daar dit niet alleen de naam van de
Mechelse kardinaal, Désiré Joseph Mercier, was, maar tevens die van een - nog
steeds - bekend champagnemerk. Dit spel met de naam van de kardinaal (tegen
wie hij in 1917 reeds demonstreerde) en het champagne-
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merk werd ook al in Bezette stad bedreven en wel in het slotgedicht De aftocht,
waar eveneens de naam van Max onmiddellijk aan die van Mercier voorafging. Op
Epernay volgt weer ‘de grote atupaalse dichter en voorzitter van de atupaalse
akademie ter bescherming van het lotospel, Albert Gigot’, waarmee op de
parnassiaanse en later decadente dichter Albert Giraud wordt gedoeld, een der
stichters van La Jeune Belgique en voorzitter van de Académie Royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts te Brussel. Voor diens vriend, de beeldhouwer Vincent
Tincotte, ‘schepper van tweehonderd verscheidene statuetten van de Minus van
Vulvo’, heeft de beeldhouwer Thomas baron Vinçotte model gestaan, die weliswaar
geen Venus van Milo, maar wel portretten van het Belgische koningspaar heeft
30
gemaakt en een weinig gewaardeerde leermeester van Oscar Jespers aan het
Antwerpse Hooger Gesticht voor Schoone Kunsten is geweest. In ‘Straussfeder, 30Zie: José Boyens, Oscar
Jespers, Jeugd en
een afstammeling van een der zeshonderd Fransjipannezen’ wordt de liberale
Cultuur, jg. 11, nr. 5,
en franskiljonse Antwerpse schepen L. Strauss belachelijk gemaakt, die als
plaatsvervangend burgemeester in 1920 alle betogingen op de Guldensporendag Brussel, maart-april 1966,
verbood, welk verbod tot de dood van Herman van den Reeck heeft geleid. Met blz. 203.
de ‘Fransjipannezen’ wordt gezinspeeld op de Franchimontezen, die de Walen ten
voorbeeld werden gesteld door Albert I, toen deze bij het uitbreken van de oorlog
zich op 5 augustus 1914 tot de bevolking richtte met de woorden: ‘Vlamingen,
gedenkt den Guldensporenslag. Walen, gedenkt de Zeshonderd Franchimontezen!’
Ook ‘de beroemde strateeg Fernand Neurose’ slaat op een fel anti-aktivistische
figuur en wel de journalist Fernand Neuray, tegen wie Van Ostaijen in Ons Land
31
van 26 november 1916 zijn Beloften van Havere had geschreven . Minder duidelijk
31
32
Zie blz. 124-125.
is of ‘de baron Barbon de Bibast, de meest chevalereske edelman van Beurropa’
32
een allusie bevat op de christendemocratische politicus en schrijver van
In het volgende
historische romans Henry Carton de Wiart, die van 1911-1918 minister van Justitie hoofdstuk heet hij ‘le
baron Barbon de Bibart’.
en van 1920-1921 premier en minister van Binnenlandse Zaken was.
Een van beide spellingen
De veronderstelling van Burssens, dat met de kunstcriticus André Voet in
Intermezzo op André de Ridder werd gedoeld, wordt gesteund door het ten tonele kan een drukfout of een
voeren in De bende van de Stronk van een André den Ribber, die ‘de man met leesfout van Burssens zijn
bij de uitgave van het
de grootste voeten van het vasteland’ wordt genoemd. Burssens was eveneens
handschrift. Het is niet
overtuigd dat ‘la comtesse de Montantmesnil, de inderdaad onsterfelike dichteres’ bekend in hoeverre
betrekking had op de Franse schrijfster van Roemeens-Griekse afkomst Anna
Burssens het handschrift
Elisabeth comtesse Mathieu de Noailles, geboren De Brancovan, die tot La
voor de uitgave heeft
Nouvelle Pléiade behoorde en de bijnaam ‘la Muse des Jardins’ droeg (dit laatste bewerkt, zoals hij ook bij
andere postume uitgaven
doet ook even denken aan ‘la toujours jeune Me Agricola Painperdu’ uit
Intermezzo). De omzetting van Ménilmontant in deze naam wordt hiermee echter heeft gedaan.
niet verklaard. De toevoeging bij Amedée Brunetier, ‘leider van de atupaalse
arbeiderspartij’,
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maakt duidelijk dat hiermee op de leider van de B.S.P. en kamervoorzitter E. Brunet
33
wordt gezinspeeld. Met ‘Madame Brigotte, kommandant van het Salvation Army’
en ‘Rabbi Blockeisen, met de oudste en zuiverste atupaalse stamboom’ worden 33E. Brunet behoorde bij
weer twee patriotards onder schot genomen, te weten Jane Brigode, die tijdens de uitvaart van kardinaal
de oorlog algemeen secretaresse van de Union Patriotique des Femmes Belges Mercier op 29 januari 1926
was en rabbijn Armand Bloch uit Brussel. Bij de keuze van de Fochaanse gezant, tot de slippendragers in de
stoet, die zich van het
die daarna in hetzelfde hoofdstuk aan de orde komt, volgt weer een reeks van
Brusselse Noordstation
namen, die ditmaal op Frankrijk en ten dele op de mondaine kringen in Parijs
naar de Sint-Goedele
betrekking hebben: Charles Moras (Charles Maurras van de Action française),
begaf.
Dees van Kongen (de in Parijs gevierde schilder Kees van Dongen), Warnem
34
de Drayolle (een samensmelting van de namen der chansonniers Dranem en Felix
34
Mayol), Tistingouette (de variété-artiste Mistinguett), George Leghosse (?),
Pseudoniem van
marquis de Lens (?), Anatole Pijpesnijder (de schrijver Anatole France?), Jeanette Armand Ménard.
Quark (Jeanne d'Arc), Léon Baudet (Léon Daudet, ook reeds in De trust der
vaderlandsliefde) en Fol' Berg' (het revuetheater Folies-Bergère). Tot Hidaljaans
gezant wordt vervolgens ‘de markies de Mirlitonare’ (de reeds besproken markies
de Villalobar) aangewezen en door ‘vorst Anastase XXI’ (Albert I) geaccrediteerd.
In het vierde hoofdstuk wordt de rij gerenommeerde Makstedelingen nog met een
tweetal figuren uitgebreid die naar bekende aktivistenbestrijders verwijzen. In de
eerste plaats is dat ‘Tank, gezegd ‘de tank die lacht’’, een toespeling op de financier
Emile Francqui, directeur van de Société Générale de Belgique, die tijdens de oorlog
tevens voorzitter was van het Nationale Hulp- en Voedingscomité. De toevoeging
‘de tank die lacht’ is gebaseerd op de destijds gangbare woordspeling ‘Le Francqui
(le franc qui) rit’. Verder wordt met de ‘ex-sergeant-majoor’ Leo van Clootheim
gedoeld op Leo van Goethem, die in oorlogstijd directeur was van het semi-officiële
35
blad Het Vaderland uit Le Havre, later uit Parijs, een soort ‘afkooksel’ van Neuray's
Le XXe Siècle, dat tot ergernis van de flaminganten een ruime verspreiding aan 35Zie: H.J. Elias,
Vijfentwintig jaar Vlaamse
het Ijzerfront had.
Wanneer het comtesje de schoonheid van De Mirlitonare in ditzelfde hoofdstuk beweging 1914/1939,
eerste deel, Antwerpen,
onder woorden brengt, maakt zij gebruik van bestaande namen en noemt hem
een ‘mixture van Apollo, Max Linder [Frans komisch filmacteur, leermeester van 1969, blz. 159.
Chaplin], Orpheus, Douglas Fairbanks [Amerikaanse filmster, held in een reeks
zwijgende films] en George Courteline [Frans humoristisch schrijver, medewerker
aan l'Echo de Paris].’ Daarbij heeft hij volgens haar ‘het verstand van Epernay en
de geestigheid van Mayolle [Mayol].’
Voorts wordt in het achtste hoofdstuk melding gemaakt van een conservatieve
krant, de Atupaalse natie, waarbij aan La Nation Belge, met de reeds genoemde
Fernand Neuray als hoofdredacteur, gedacht werd en in het ne-
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gende hoofdstuk is er, zonder naamsverandering, sprake van de roman La peur de
vivre (1902) door de burgerlijk-conformistische auteur Henry Bordeaux, die Van
Ostaijen in Het vouwbeen met Paul Bourget en Pierre Benoit tot de geliefde schrijvers
van demi-mondaines rekent.
Paul Joostens, die aan het slot van Het gevang in de hemel al de rol van
gevangenisaalmoezenier kreeg toebedeeld, wordt in het tiende hoofdstuk van De
bende van de Stronk nogmaals ertussen genomen, ditmaal als een der vele minnaars
van de overspelige Angèle en heet hier ‘Iostenius die schuchtere schilder’ en
‘schuchtere kwast’.
In het laatste hoofdstuk verwijst Van Ostaijen ten slotte zijn tijdgenoten met de
‘beroemde uitgeversfirma van Soest & Co’ naar de Brusselse uitgeverij Van Oest
en met de eerste van de twee ‘tekenaars à la mode, Bannaha en Serklaas’ mogelijk
naar Ramah, die o.m. aan Het Roode Zeil had meegewerkt. Wie hij echter met
Serklaas op het oog heeft gehad is minder doorzichtig, aangezien - in tegenstelling
tot Ramah - noch de visionaire expressionist Albert Servaes, noch de pionier van
de abstracte kunst in België, Victor Servranckx, anders dan in ironische zin in die
tijd ‘tekenaars à la mode’ genoemd konden worden.
De bende van de Stronk is niet alleen Van Ostaijens langste groteske, maar is
ook de enige die in hoofdstukken en als een roman werd opgebouwd. De eerste
zes van de in totaal twaalf hoofdstukken introduceren de beide stronken en hun
omgeving tot en met de versmelting van deze figuren in het zesde hoofdstuk, dat
de uitvoering van het complot der bende beschrijft, waarbij de markies De Mirlitonare
door de talisman-stronk, Alessandro Pancrazze, vervangen wordt. In de tweede
helft van het verhaal volgen de verwikkelingen die uit de nieuwe situatie voortkomen,
met de ondergang der bende als afsluiting. Ook binnen de beide afdelingen, die
nagenoeg van gelijke lengte zijn, is er sprake van een systematische onderverdeling.
Hoofdstuk een en twee brengen de onderwereld-stronk, zijn milieu en
werkzaamheden in beeld, hoofdstuk drie en vier de markies De Mirlitonare en het
comtesje Angèle Collin tegen de achtergrond van de hofkringen en de daarmee
verbonden landadel. Na deze uitvoerige expositie komt in de twee volgende
hoofdstukken de voor het verhaal bepalende gebeurtenis aan de orde, tegelijk met
het eerste optreden van Dr. Knackfuss. Hoofdstuk vijf keert weer terug naar de
onderwereld, waar in een kroeg het complot wordt gesmeed, dat in het zesde
hoofdstuk ten uitvoer wordt gebracht en waardoor de handeling via de plaats van
de misdaad tevens weer wordt verlegd naar de hoofdstad, die het decor van het
gehele tweede deel blijft.
Ook dit tweede deel is uit paarsgewijze verbonden hoofdstukken opgebouwd.
Hoofdstuk zeven is gewijd aan het eerste optreden van de pseudo-markies, wiens
huwelijk met het comtesje in hoofdstuk acht voltrokken wordt. Dan volgt in de
uitvoerige hoofdstukken negen en tien de climax van het verhaal:
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de onthulling van Angèle's opzet en het vruchteloze verzet hiertegen van de Stronk.
In de laatste twee korte hoofdstukken voltrekt zich ten slotte de ondergang van de
bende.
De verhaaltechniek in De bende van de Stronk vertoont grote overeenkomst met
die in zijn andere grotesken, zoals beschreven bij De trust der vaderlandsliefde en
Het bordeel van Ika Loch. De nadruk valt weer sterk op de ontwikkeling van bepaalde
gedachtegangen en de opbouw van - doorgaans absurde - situaties, waarbij veel
van quasi-plechtige, opzettelijk retorische taal gebruik wordt gemaakt en ook een
voorkeur blijkt voor retorische vormen, zoals de toespraak, het betoog en de
discussie. Bij de beschrijving van de gebeurtenissen, van de omgeving en van de
personages wordt echter gewerkt met een uiterste economie aan middelen, met
een elliptische stijl, met de aanduiding van details als partes pro toto, zodat meer
van typering dan van beschrijving sprake is, de omgeving een suggestief decor van
enkele synthetiserende attributen wordt en de personages meer typen dan individuen
zijn.
Zoals in Intermezzo expliciet met de toeschouwers het geval is, wordt de lezer
van De bende van de Stronk in sterke mate bij de opbouw van de groteske situatie
betrokken. Als voorbereiding op de kennismaking met de Stronk begint het eerste
hoofdstuk met een uitdrukkelijk beroep op wat reeds iedereen bekend is: de
Hidaljanen en hun koopwaar. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zinnen die inzetten
met ‘Iedereen kent...’, ‘Eveneens is het bekend...’, ‘Iedereen kent ook...’ en ‘Niet
minder overbekend...’. Na dit beroep op het vertrouwde, waarin het absurde al is
binnengesmokkeld door op de ‘relativiteit van de ekonomiese kategorie der
verhouding tussen voortbrengst en gebruik’ te wijzen - aangezien men een Hidaljaans
venter, die in zijn onderhoud voorziet door afgietsels van beelden te koop aan te
bieden, nog nooit iets heeft zien verkopen - gaat het verhaal plotseling via het
Dantebeeld over op de menselijke variant daarop, de Stronk. Op dit punt wordt een
ik-figuur in het verhaal geïntroduceerd, die door zijn getuigenis van een nachtelijke
discussie tussen de Stronk en een politieagent op directe wijze de lezer voor de
held van het verhaal weet te winnen en daarmee deze figuur doet aanvaarden, die
het uitgangspunt voor de verdere absurde ontwikkelingen zal worden. Na het
vervullen van deze overrompelende functie in het eerste hoofdstuk, komt de ik-figuur
in het verhaal alleen nog maar - en veel minder geprononceerd - in het ‘terzijde’
aan het slot van het derde hoofdstuk voor, onmiddellijk nadat daarin het stronk-zijn
van de markies De Mirlitonare is geopenbaard door een soortgelijk spel met
tegenstellingen als bij de voorstelling van de eerste stronk bedreven werd.
Hetzelfde appelleren aan het algemeen bekende, dat in latere details bij herhaling
terugkeert, wordt ook toegepast in het tweede hoofdstuk, dat een antwoord geeft
op de vraag ‘Hoe feitelik de N.V. tussen de stronk en zijn compagnon in elkaar zat?’
Het alogische uitgangspunt dat bochels aan
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deernen geluk brengen wordt buiten discussie gesteld door weer te beginnen met
‘Iedereen kent...’, waaruit logisch-causaal de superioriteit van een stronk als talisman
afgeleid en verder in diens dagelijkse werkzaamheden geconcretiseerd wordt.
Het vooruitlopen op de verdere ontwikkeling van het verhaal aan het slot van dit
hoofdstuk, hetgeen ook aan het eind van het vierde en tiende hoofdstuk gebeurt,
betrekt de lezer in de constructie van de geschiedenis, maar persifleert tegelijkertijd
de roman-in-afleveringen met de daarin gebruikelijke aanduidingen ‘hoe het verder
gaat’. Ook zinnen als de inzet van het derde hoofdstuk - ‘Te Makstad, de hoofdstad
van Atupal, leefde een door de ganse bevolking geëerbiedigd grand seigneur.’ doen aan een parodie op de stijl van dergelijke lectuur denken. De plechtstatige stijl
wordt tevens gebruikt om contrastwerkingen en komische interrupties meer uitwerking
te verlenen, zoals b.v. in dit derde hoofdstuk: ‘Ver van mij de infame gedachte te
willen suggereren dat de stronk de doorsneevorm - jawel de doorsneevorm - van
Hidaljanen zou zijn.’ De romantische clichélectuur en de daarop gebaseerde films
- ook reeds het mikpunt in Opdracht en Music hall 2 uit Bezette stad - worden
bovendien nog rechtstreeks geridiculiseerd als aan het slot van het zevende
hoofdstuk sprake is van de ‘feuilleton- en kino-ervaring’ van de Stronk, bij de
verwerking van het nieuws over ‘de misdaad van de bende van de Stronk’ in het
slothoofdstuk en in de versmading van deze lectuur door het comtesje. Bovendien
sluit de kerngebeurtenis uit De bende van de Stronk waarop de verdere
ontwikkelingen in dit ‘romanties verhaal van roof en liefde’ gebaseerd zijn, nl. de
substitutie van een markies door een lid van een misdadigersbende, zeer nauw aan
bij ‘de prachtfilm Chéri Bibi’, die in het begin van Opdracht uit Bezette stad genoemd
en geciteerd wordt. In deze film naar een gelijknamige roman van Gaston Leroux
uit 1914 slaagt de held van het verhaal er eveneens in zich ‘de huid en het vlees
36
van een markies eigen te maken’ teneinde zijn geliefde Cecely voor zich te winnen.
36
Bij de kennismaking met de markies en het comtesje in de hoofdstukken drie
Zie: E. Baert, Paul van
en vier komt het sociaal-politieke aspect van de groteske sterk naar voren, zowel Ostaijens
antimelodramatische
in de beschrijving van de hofkringen als in die van de dorpelingen ‘die nog niet
charge in
verpest waren door de geest des oproers.’ Deze laatste beschrijving is tevens
een scherpe satire op de Vlaamse boerenroman. Het valt op dat - juist in de tijd dadaexpressionistische
dat Léon Daudet het meest van zich deed spreken door zijn felle antirepublikeinse filmstijl, Chronos, jg. 2, nr.
5, Tienen, mei-juni 1968,
oppositie in het parlement en in de Action Française, die op zijn arrestatie in 1927
blz. 31-32.
37
uitliep - het de figuur Léon Baudet is, die het in dit gedeelte van het verhaal het
37
meest moet ontgelden.
Waarna hij spoedig door
Vooral het vijfde hoofdstuk, waarin het complot van de bende gesmeed wordt, de z.g. Camelots du Roi
is een duidelijk voorbeeld van synthetiserende evocatie. Deze scène in de herberg werd bevrijd en enige tijd
in België en Nederland
van de havenstad vertoont, mede door zijn dialogen, grote
doorbracht.
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overeenkomsten met het expressionistisch toneel. Tijdens dit herberggesprek legt
de Stronk de nadruk op zijn mannelijke potentie. Dit wordt nog eens herhaald in het
begin van het daarop volgend hoofdstuk, voordat de markies geschaakt en vermoord
wordt en Knackfuss de Stronk tegen zijn wil gaat opereren om hem tot een volwaardig
plaatsvervanger te maken. En in het eerste stuk van het zevende hoofdstuk, waarin
de Stronk met zijn nieuwe omgeving wordt geconfronteerd, zinspeelt hij hier ten
derden male op. Op deze wijze wordt, met het oog op de verdere ontwikkeling van
de geschiedenis, tegenover zijn door de omstandigheden bepaalde machteloosheid,
die in het begin van de groteske duidelijk werd gedemonstreerd, met nadruk zijn
sexuele potentie gesteld.
De reeds gesignaleerde voorkeur voor retorische vormen, die o.a. blijkt uit de
discussie waar het vierde hoofdstuk op uitloopt over de vraag of de verloving van
het comtesje met de markies al of niet op een mariage d'amour wijst, uit de toespraak
van Knackfuss voordat hij de markies gaat opereren en uit het dankwoord van de
Stronk waarmee hoofdstuk zeven inzet, vindt zijn hoogtepunt in het achtste hoofdstuk
over de huwelijksplechtigheid. Dit hoofdstuk wordt nl. vrijwel geheel gevuld door de
toespraak van kardinaal Epernay over de betekenis die dit huwelijk heeft als steun
voor de natie, welke als lokalisering van de wet der traditie in de staat wordt
afgeschilderd. Een ‘hoogstaand’ ethisch betoog dat de hypocrisie tot uitdrukking
brengt zonder dat deze ‘nominaal wordt uitgesproken’ en dat tevens, wat de
gedachtengang betreft, sterke overeenkomsten vertoont met het betoog over de
‘intelligiebele vrijheid’ uit Het gevang in de hemel.
Vervolgens zet het uitvoerigste hoofdstuk van de roman in met de synthetische
zin ‘Wittebroodsweken, wegtuffen.’ Deze telegramstijl wordt nog even aangehouden,
waarmee - evenals door de rede van Epernay in het vorige hoofdstuk - de remmende
beschrijving van bijkomstigheden vermeden wordt. In een monologue interieur van
de Stronk wordt eerst diens waanvoorstelling over zijn passieve superioriteit herhaald,
maar onmiddellijk hierop blijken Angèle's ware bedoelingen en volgt zijn
ontgoocheling en vernedering. Niet alleen de Stronk wordt echter door zijn
lichamelijke en geestelijke beknotting de dupe van het spel, maar het comtesje is zij het door haar bewust aanvaarden op een hoger plan - eveneens machteloos
tegenover haar psychische geaardheid in de concrete realisering van haar sexuele
fantasieën: ‘Hoe banger zij werd van de eerste ervaring harer naturele afwijking,
38
des te meer wou zij zich redden door een sterker affirmeren dezer afwijking. Coïto
38
ergo sum.’ Alleen ‘Knackfuss nam het allemaal rustig op, benutte zijn
In de taalkundig juiste
vorm ‘coeo’ zou de
schranderheid tot het tot-de-uiterste-konsekwensdrijven van zijn minnares.’ In
woordspeling met ‘cogito
dit gecompliceerde spel van kat en muis, dat zich voornamelijk, maar niet
ergo sum’ minder
uitsluitend, op het erotische vlak afspeelt, worden alleen zij die het slachtoffer
doorzichtig zijn geworden.
van zichzelf zijn het ook in meer of min-
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39

dere mate van de ander. Het is dan ook wat onvolledig om, met Cornette , zelfs in
39
dit gedeelte van het verhaal niet meer te zien dan ‘een erotieke fantastische
A.C., Paul van Ostayen,
De Bende van de Stronk,
klucht’.
In het tiende hoofdstuk tracht de Stronk zich vergeefs op burgerlijke wijze - het De Gids, jg. 96, nr. 7, juli
1932, blz. 149.
eisen van een echtscheiding en het ‘frank en vrij de waarheid zeggen’ - te
onttrekken aan het boven de ‘bourgeois-traditie’ staande comtesje, dat door
Knackfuss - die op zijn beurt weer boven de traditie staat zich van ‘bourgeois-traditie’
te willen distantiëren - ‘rassig gemein’ wordt genoemd.
Uit de ondergang van de bende, die zich in de laatste twee hoofdstukken voltrekt,
blijkt dat zelfs Knackfuss zich niet steeds ‘meester van de toestand’ heeft getoond,
al weet hij nog tijdig de aftocht te dekken. Alleen de Stronk is reddeloos verloren,
wat hem duidelijk door Knackfuss uiteengezet wordt in diens afscheidstoespraak.
Cynisch wordt hem binnen zijn eigen denkpatroon verklaard: ‘Je bent gelijk een
muis voor de kat. Heb je reeds bemerkt hoe lief het spel van de kat met de muis is
en zou jij een ‘altruïstiese’ kat wensen? Neen, nietwaar. Zo onnatuurlik ben jij zelf
niet, Alessandro.’ Evenals in Het bordeel van Ika Loch wordt de vertelling in De
bende van de Stronk niet afgesloten, waardoor dit ‘romanties verhaal van roof en
liefde’ in narratief opzicht ook als een anti-roman eindigt. Er volgen geen informaties
meer over de verdere lotgevallen van de hoofdpersonen. Spottend wordt de
‘ongezonde nieuwsgierigheid van het janhagel’ naar de toedracht der gebeurtenissen
en het toegeven daaraan door de publiciteitsmedia tegenover de inspanning geplaatst
van de ‘hogere wereld’ om te redden wat er te redden valt. Alle partijen trachten
deze vreemde geschiedenis zo veel en zo voordelig mogelijk bij hun gevestigde
opvattingen en posities aan te passen. Het geheel loopt uit op een gecompliceerde
discussie, evenals dat in De verloren huissleutel het geval is, en wordt afgesloten
door een laconieke mededeling van de kroegbaas Bernard. Een dergelijke
aforistische afsluiting komt ook bij enkele der voorafgaande hoofdstukken van De
bende van de Stronk voor, maar werd bovendien reeds verscheidene malen
gesignaleerd bij andere grotesken en zelfs bij een aantal artikelen en
boekbesprekingen van Van Ostaijen.

4. Het kritisch werk uit 1926
Nadat Van Ostaijen zich uit La Vierge Poupine had teruggetrokken is er tot zijn dood
1
nog maar één aflevering van Vlaamsche Arbeid verschenen die geen kritisch werk
1
van zijn hand bevatte. Doordat echter in 1927 Vlaamsche Arbeid een
Jg. 17, nr. 4, augustus
tweemaandelijks blad werd, is de frequentie van zijn kritische publikaties in 1926 1927.
hoger geweest, temeer daar er kort na zijn terugkeer in
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Antwerpen ook nog twee artikelen van hem in het Brusselse tijdschrift La Nervie en
het Antwerpse Sélection verschenen. In het eerste hiervan, Quelques notes sur la
situation artistique en Flandre, maakt hij voor zijn Franstalige lezers de balans op
van het Vlaamse avant-gardisme gedurende 1925. Evenals in zijn opstellen van
ruim een jaar tevoren, Oskar Jespers en Notes sur Floris Jespers, begint hij ook
hier met een ironische schets van het voor moderne kunst ongunstige klimaat in
Vlaanderen. Ditmaal is het echter niet de folkloristische instelling of het gefrustreerd
instinct van de Vlaming, maar de ernst en de ‘ténacité à ne pas être dupe’ van deze
‘homme-redingote’, die hij als fnuikend ziet voor ‘talents, qu'on appelle dionysiaques’.
Belangstelling voor Apollinaire en Cocteau is er nauwelijks, hoogstens voor een
2
Anton Wildgans, die hij in zijn opstel Gaston Burssens ook al als een
namaak-expressionist had afgeschilderd. Als hij Vlaanderen een ‘carnaval inverse’ 2Zie blz. 623 en VW IV,
heeft genoemd, voegt hij er met het oog op zijn vroegere idealen aan toe: ‘Il m'est blz. 218.
assez ennuyeux de devoir abandonner à peu près toutes les idées de la
communauté, qui ont constitué notre bagage initial, mais pour l'art - qu'on me
pardonne ce sentimentalisme - il faut s'y résigner: ‘Dieu le veut’.’
Deze aanval op de ‘Ernst’ - die overigens in nog sterker mate voor Nederland
geldt - herhaalt hij later in Burssens, Du Perron en ik uit Self-defence en in een van
zijn laatste geschriften, de Circulaire voor Avontuur.
Het valt hierbij op dat hij de voorliefde voor het spel en het ‘fantaisistiese’ en de
afkeer van het zwaarwichtige, het kosmische of, zoals Du Perron het noemt, de
‘tempelgeheimenissentoon’, sedert zijn nadere kennismaking met deze laatste,
steeds als gemeenschappelijk kenmerk van de ‘onserieuze escouade van de
Vlaamse letteren’ naar voren schuift.
Tot de ‘serieuze’ dichters rekent hij, evenals reeds in Modernistiese dichters uit
1923, Moens, Mussche en Van den Wijngaert, waaraan hij nu bovendien, als in zijn
Proeve van parallellen, nog Gijsen en Willem van den Aker toevoegt. Alleen van
3
laatstgenoemde was in deze periode een aan Pol de Mont opgedragen bundel,
Wijding. - Muziek der sferen, uitgekomen. Verder signaleert hij zonder commentaar 3Het eerste gedicht van
en zonder titelvermelding de reeds eerder door hem besproken dichtbundels Het deze bundel uit 1924,
roode raam door A.W. Grauls, Apostel door Geert Pijnenburg en Liederen voor Wijding, is opgedragen
aan Herman van den
Maria door Aug. van Cauwelaert. Tegen de ‘nietserieuze’ M. Seuphor, van wie
Reeck, de verdere
bij Het Overzicht de plaquettes Carnet bric-à-brac, Te Parijs in trombe en
gedichten, onder de
Wenduyne - Prise de vues - Quelques cris waren verschenen, koestert hij het
verzameltitel Muziek der
bezwaar dat deze zichzelf te serieus neemt. Van de traditionele jongeren,
sferen, worden
opgenomen in de bloemlezing De dichters van het Fonteintje uit 1924, noemt hij voorafgegaan door de
Richard Minne ‘un poète dont j'aime trop les trouvailles souvent subtiles, bien
opdracht: ‘aan Pol de
que je regrette, qu'il en fasse la quintessence de son art.’
Mont, mijn beminde
De enige dichtbundels uit het voorgaande jaar waar hij enthousiast over is Meester, draag ik deze
verzen vol eerbied op.’
en die hij tevoren reeds uitvoerig in Vlaamsche Arbeid had besproken - zijn
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Piano van Burssens en De dichter en zijn schaduw van Gilliams. Burssens, die door
Jan F. Boon in De Standaard van 27 februari 1925 ‘de vervelendste dichter onder
onze jongere dichters’ was genoemd, typeert hij als ‘un poète-félin’ en nogmaals als in Gaston Burssens en Proeve van parallellen - wijst hij in het bijzonder op diens
gedicht Terras. Het verschijnen van Piano is voor hem ‘le grand événement de
l'année’ en het debuut van Gilliams ‘la révélation de l'année’.
Duco Perkens is volgens Van Ostaijen de enige avant-gardistische prozaschrijver
in deze periode. Hij geeft aan zijn roman Het roerend bezit de voorkeur boven de
novellen Claudia en Een tussen vijf. Over de dichtbundels van Du Perron uit deze
tijd rept hij met geen woord. Juist in hun gemeenschappelijke strijd tegen de ‘Ernst’
is Van Ostaijens bezwaar tegen Een tussen vijf opmerkelijk: ‘j'y regrette la présence
d'une certaine réaction contre le genre sérieux, des boutades déplacées en somme
et qui, intercalées dans une oeuvre d'imagination, font prendre trop de place à cette
polémique.’
Dan volgt een van de schaarse uitingen van Van Ostaijen over het toneel sedert
hij in 1916-1917 zijn toneelrecensies in Ons Land publiceerde. Het blijkt dat hij het
gebonden karakter, het gebrek aan autonomie van deze kunstvorm als een bezwaar
is gaan voelen: ‘Ce qui m'intéresse au théâtre, ce sont, pour être bref, des sonorités
verbales et plastiques et non point ce dialogue qui fait dire à un des acteurs
précisément ces quelques mots qui permettent à son copain de continuer dans la
voie tracée. Ne vous y trompez pas: le dialogue est une entente entre les acteurs,
ils se moquent de nous. Alors c'est bien simple: je ne me laisse plus faire et je ne
vais plus au théâtre.’ Terugkerend tot ‘le domaine de la stricte vérité objective’
constateert hij dat het moderne toneel in Vlaanderen, dat in deze tijd door de
opvoeringen van Het Vlaamsche Volkstooneel o.l.v. Oskar de Gruyter (1920-1924)
en Johan de Meester (1924-1929) een bloeiperiode doormaakte, slechts één richting
vertegenwoordigt, voortkomend uit het Duitse expressionisme en de door Les
Compagnons de Notre-Dame opgevoerde middeleeuws-mystiek aandoende spelen
van de bekeerling Henri Ghéon. Stukken als die uit het avant-gardeprogramma van
de door Comte Etienne de Beaumont georganiseerde ‘Soirées de Paris’ zijn nog
niet doorgedrongen, maar ironisch voorspelt Van Ostaijen ‘l'entrée du surréalisme
- un surréalisme sérieux - dans notre théâtre.’
Van de toneelschrijvers verkiest hij de van een ‘préoccupation centrale’ uitgaande
4
5
Anton van de Velde boven Willem Putman en Herman Teirlinck, wier werk hij
‘absolument factice’ acht. Van laatstgenoemde vindt hij De vertraagde film (1922) 4Van de Velde,
vernieuwer van het
nog het best, maar het latere Ik dien (1924) en De man zonder lijf (1925) ‘sont
des pièces franchement impossibles’. Voorts prijst hij de regie van Marieke van katholieke toneel in
Nijmegen door Johan de Meester, wiens presentatie van Tijl I door Anton van de Vlaanderen, schreef in
deze tijd o.a. De
Velde in een constructivistische

zonderlinge gast (1924),
Christoffel (1924), en Tijl I
(1925).
5
Putman schreef in deze
tijd Mama's kind (1923),
De doode rat (1924) en
Looping the loop (1925).
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mise en scène met muziek van Karel Albert in het lopende seizoen hij nog buiten
beschouwing laat, evenals diens regie van Paul de Monts Reinaert de Vos, welke
laatste opvoering hij echter wel vermeld.
Na een alinea over het beginnend ballet in Vlaanderen onder Russische leiding
wijdt hij ter afsluiting nog enkele alinea's aan de beeldende kunst. Kort vermeldt hij
waar Gustave de Smet, Fritz van den Berghe, Permeke en Oscar Jespers aan bezig
6
zijn. In Peeters werk constateert hij een gelukkige ontwikkeling en alleen op de
6
glasschilderingen van Floris Jespers gaat hij iets uitvoeriger in, evenals op het
Deze ontwikkeling ‘se
7
laatste werk van Prosper de Troyer, waar hij de reeds geciteerde enthousiaste manifeste par l'intérêt qu'il
porte à l'introduction d'une
opmerkingen over maakt.
peinture à valeurs dans la
8
Dezelfde maand verscheen in Sélection , tegelijk met de andere reacties op
plastique pure’.
de enquête over de jonge Franse schilderkunst, ook die van Van Ostaijen. In zijn 7Zie blz. 602.
antwoord gaat hij niet onmiddellijk op de vragen zelf in, maar wijdt eerst een
8
Sélection, jg. 5, nr. 8,
uitvoerige beschouwing aan de begrippen ‘cosmopolitisch’ en ‘Belgisch’, naar
Anvers,
mei 1926, blz.
9
aanleiding van de zin die in de brief van de redactie aan de eigenlijke vragen
194-196.
voorafging: ‘Il serait intéressant de savoir si, en dehors les milieux cosmopolites 9Gepubliceerd in het
de Paris, l'opinion de l'étranger et en particulier celle de la Belgique, est prête à voorafgaande
sanctionner ce succès [van de ‘Jeune Peinture Française’].’ Hij constateert eerst maartnummer van
Sélection op blz. 84.
dat in België slechts een provinciaal cosmopolitisme, zonder ‘nécessité
intellectuelle’ bestaat, terwijl het Parijse cosmopolitisme ‘une réalité intellectuelle’
is. Aansluitend bij zijn inleiding op Notes sur Floris Jespers, wijst hij erop dat de
ontwikkeling vanuit het ras naar een cosmopolitische situatie vrij vaak voorkomt,
maar nooit tot ‘bâtardise’ leidt. Ook hier geeft hij geen nadere toelichting op wat hij
onder ‘ras’ verstaat, maar evenals in Notes sur Floris Jespers, waar hij de kunst ‘la
tendance de la race à sortir de sa peau, à s'universaliser’ noemt, krijgt men de indruk
dat hij op een bevolkingsgroep doelt met een gemeenschappelijk, specifiek en
grotendeels onbewust gedrags- of cultuurpatroon, welk patroon in België, door de
kunstmatige samensmelting van twee zulke bevolkingsgroepen, verdoezeld is en
als uitgangspunt onvoldoende houvast biedt. Hij waarschuwt dan ook tegen de
opvatting dat België een land zou zijn ‘ouvert à toutes les influences’ en vindt dat
men hiermee op een zuiver negatief element wijst, waardoor een beeldende kunst
kan ontstaan die in de kunstgeschiedenis ‘provincialisme à influence mixte’ genoemd
zou worden.
Van Ostaijen onderscheidt twee mogelijke uitgangspunten. Ten eerste dat van
de ‘Europese geest’ (de ‘Europese zielsituatie’, die hij ook als hulpconstructie in zijn
10
opstel Gaston Burssens gebruikte ), voor wie een schilder alleen maar een schilder
10
is, ongeacht zijn herkomst. Op deze wijze kan men van een ‘Ecole de Paris’
Zie VW IV, blz. 219 en
220.
spreken, los van de vraag of die gevormd wordt door Fransen of door
buitenlanders die zich met hun eigen inbreng in Parijs hebben gevestigd. Van
Ostaijen kiest voor deze anationale benadering vanuit ‘Europees peil’, eraan
toevoegend dat Breugel minder Vlaams is dan Quin-
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ten Matsijs of Van Roemerswael en Rembrandt minder Hollands dan Frans Hals.
Ook van zijn tijdgenoten vraagt hij zich af of Brancusi een Roemeen, Oscar Jespers
een Vlaming of Belg, Feininger een Amerikaan en Campendonk een Duitser is. Hij
geeft toe dat Piet van Wijngaerdt - aan wie zijn laatste expositie in de Vierge Poupine
gewijd was - een Hollands schilder is: ‘Il l'est par l'anecdote, par tout ce qui n'est
pas pictural. La mauvaise peinture, celle-là est toujours nationale.’
Een tweede mogelijkheid is de schilderkunst als een veruiterlijking van het ras te
zien, ‘en mettant l'accent non sur la volonté de connaissance qui s'exprime dans la
peinture, mais sur la façon de connaissance et en soulignant les éléments spécifiques
qu'on rencontre en elle.’ Het gevaar zich in speculaties te begeven is hierbij echter
vrij groot en deze benaderingswijze is voor België zelfs volkomen irreëel.
Vervolgens beantwoordt Van Ostaijen de gestelde vragen. Hij is ten eerste van
oordeel dat ‘la Jeune Peinture Française’ een overheersende invloed uitoefent op
de Duitse, Nederlandse en zeker ook de Belgische schilderkunst, doch dat deze
niet overheersend is voor de Italiaanse, met schilders als Carlo Carrà en Giorgio
Morandi. Op de vraag of hij de kwaliteit van de Franse picturale produktie als geheel
superieur aan die van het buitenland acht, antwoordt hij bevestigend. Bij de derde
vraag geeft hij als zijn oordeel dat er vergeleken met de buitenlandse schilderkunst
geen sprake van karakteristieke Franse stromingen is. Wel zijn volgens hem de
Fransen betere schilders, hetgeen echter niet aan ‘la belle matière’ ligt. In zijn
toelichting hierop stelt hij: ‘La peinture est un moyen de connaissance du monde’.
En doordat b.v. de schilderijen van Rembrandt ‘marquent les étapes d'une lutte
constante pour la conquête de cette connaissance’ vindt hij Rembrandt meer schilder
dan Hals, die wat de materie betreft een veel beter schilder is. Ook de Duitse
expressionisten - en daarna de Belgische - zien wel deze kennis als het essentiële
punt, maar hun schilderijen drukken niet de strijd voor de verwerving hiervan, maar
de onmacht om hiertoe te geraken uit, hetgeen overeenkomt met het verschil tussen
een tragedie en een melodrama.
Zonder dat hiernaar werd gevraagd, voegt hij eraan toe dat de Belgische
schilderkunst geen enkel element van een nieuw probleem heeft aangesneden,
zoals Picasso en Braque in Frankrijk, Kandinsky in Duitsland en Carrà en Chirico
in Italië volgens hem wèl hebben gedaan.
Deze laatste publikatie van Van Ostaijen over moderne schilderkunst sluit hij af
met een opsomming van wie voor hem de meest representatieve Franse schilders
zijn, waarbij hij ze door streepjes in groepen deelt: ‘Matisse, - Picasso, Braque, Gris,
Léger, Gleizes, Lurçat, - Modigliani, - Max Ernst, Miro.’
Het derde artikel van Van Ostaijen dat in de maand mei gepubliceerd werd, is
zijn bespreking van Alice Nahons Keurgedichten uit Vondelingskens en Op
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zachte vooizekens.
Het eerste deel van dit opstel is gewijd aan de wijze waarop de uitgevers deze 11In Vlaamsche Arbeid, jg.
16, nr. 5, Antwerpen, mei
gedichten in hun inleiding presenteren - waarbij terloops ook de tranen van de
Duitse filmster Henny Porten, die sedert 1910 in tal van stomme films optrad, ter 1926, blz. 180-183. Zie
sprake komen - en vooral aan de karakterschets van Dr. C. Tazelaar, die ‘tot de ook blz. 706.
sentimenteelste klim-bim en tot een model van de gemeenste exploitatie van
prikkelbare zenuwsystemen’ in de Nederlandse kritiek is geworden. Naar aanleiding
van deze eenzijdige ‘chronique scandaleuse’ wijst Van Ostaijen erop dat een ‘reëel
psychologiese karakterschets buiten de goed-en-kwaad atmosfeer van het
melodrama ligt.’
Van Ostaijen acht de poëzie van Alice Nahon in de Nederlandse literatuur
onovertroffen als Gartenlaubegedichten, die gekenmerkt worden ‘door hun klein
burgerlike allure met het gekadanseerde op-en-neer schommelen van sentimentele
stereotiepen’. Bij zijn uiteenzetting over het verschil tussen ‘gevoel’ en ‘gevoel voor
bredere kringen’, haalt hij een jeugdherinnering op aan een straf die hij opliep doordat
hij bij het verhaal van de dood van Louis XVI en Marie-Antoinette geweigerd had te
huilen. Vervolgens doet zijn verhaal over de stimulerende werking van sterke koffie
om tot participatie in het ‘gevoel voor bredere kringen’ te komen aan het begin van
De gehouden hotelsleutel denken.
Ondanks de ironische toon staaft hij ook in dit geval zijn kritiek met aan het werk
ontleende argumenten. Met tellingen toont hij bij een tweetal voorbeelden het
overmatig gebruik van verkleinwoorden aan en haar ‘oprechte onoprechtheid’
constateert hij ‘ten eerste aan een voorstelling die nooit boven gevoelstereotiepen
uitgaat’, vervolgens aan het ‘gemis aan ritme’ en ‘een in 't algemeen feilloze kadans’,
voortkomend uit haar ‘waan dat de eenvoud door gekadanseerde en ritmies-arme
stereotiepen zou te bereiken zijn’ en ten slotte aan het feit dat zij zich als Brabantse
herhaaldelijk van Westvlaamse varianten bedient, alsof deze meer dichterlijk zouden
zijn. Dit laatste zal zeker de instemming krijgen ‘van de hollandse engelebak die,
als in het geval Timmermans, zich kostelik vermaakt bij dat ‘leuke’ vlaams’.
Naast deze karakterisering van haar werk, geeft Van Ostaijen ook enkele
voorbeelden van zwakke pogingen om tot een pregnante uitdrukking te komen of
‘haar gestereotypeerde wereldvoorstelling’ en de tredmolen van de kadans te
doorbreken.
In de laatste alinea protesteert hij tegen het feit dat haar voor deze
Gartenlaubepoëzie in 1925 door Huysmans, als minister van Wetenschappen en
Kunsten, een beurs was toegekend en noemt hij vier uiteenlopende dichters die
hiervoor in aanmerking hadden moeten komen: Burssens, Moens, Gijsen en Minne.
Het was hem op dat moment dus nog niet bekend dat er twee andere - half zo grote
- beurzen voor jonge letterkundigen aan Willem
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Putman en aan Richard Minne waren toegewezen.
De bijdrage aan de kroniek Nederlandse Poëzie in het juni-julinummer van
Vlaamsche Arbeid, Henri Bruning en Albert Kuyle, waarin hij de bundels Seinen
(1924) door Albert Kuyle en - voor de tweede maal - De sirkel (1924) door Henri
Bruning bespreekt, bevat een aantal uitspraken die zijn theoretische opvattingen
betreffende lyriek verduidelijken en aanvullen. Opmerkelijk hierbij is dat, hoewel zijn
visie op de lyriek zich niet wijzigt, doch slechts verder wordt uitgewerkt, het gevoel
een bepaalde richting - met name het organisch expressionisme - te
vertegenwoordigen steeds meer een bijkomstigheid voor hem wordt: ‘Een
expressionisties dichter geldt in zover hij is, niettegenstaande zijn expressionisme.’
Essentieel blijft voor hem de ‘klassieke houding’, nl. ‘het zoeken naar een evenwicht
tussen het verlangen en het a-priories ware’, tegenover de romantische, die ‘bloot
enthousiasties, meestal ook patheties het verlangen bevestigt dat, axiomaties, als
het ideëel ware van vooraf wordt aanvaard.’ Het hier gemaakte onderscheid loopt
parallel aan dat tussen het romantische en het organische of klassieke
expressionisme in De proeve van parallellen, maar het wordt ditmaal algemener,
ook buiten het expressionisme geldend, gesteld.
Het bezwaar dat hij tegen de poëzie van Bruning en Kuyle en die van de door
hen vertegenwoordigde Hollandse expressionistische katholieken koestert, is juist
dat deze te zeer door een systeem bepaald en beperkt wordt. Dit brengt hem er toe
van ‘tijdvakdichters’ te spreken ‘wier zien, wier voorstelling en stijl bijna uitsluitend
door het tijdvak bepaald worden, waaruit volgt dat hunne werking noodzakelik moet
nalaten met het verdwijnen van de geest van hun tijdvak.’ Kenmerkend voor
tijdvakdichters acht hij dat ze door reaktie gedreven worden, een neiging tot
overdrijven vertonen, de aansluiting met de totaliteit missen en opzettelijk, gewild
en verstandelijk te werk gaan.
Het ‘bijna uitsluitend reaktie’ zijn van tijdvakdichters blijkt uit het feit dat zij ‘waarden
huldigen, die liggen aan de antipode van de tot dan geldende waarden, alleen omdat
zij van deze antipode zijn’. Deze lyriek wordt dus door een wilsbesluit bepaald en
niet door het ‘esoteries lyriese verlangen’, hetgeen tevens reeds de opzettelijkheid
hiervan toont. Als voorbeeld van dit laatste gaat hij even in op een punt waar Kuyle
en Gezelle elkaar schijnen te raken: bij beiden ‘konkluderen alle gedichten in God.’
Bij Gezelle leidt diens visie in de organisch-lyrische ontwikkeling van het gedicht
hiertoe, maar bij Kuyle is het credo een axiomatisch element, dat zonder verband
met de premissen als een vreemd lichaam is toegevoegd. Met enkele versregels
illustreert Van Ostaijen hoe deze opzettelijkheid in het gedicht In de ring tot een
‘toppunt dezer spekulatieve aberratie’ en een ongewilde ‘pastiche van de
expressionisties-katholieke dichtkunst’ leidt.
12
Na voor de tweede maal Cocteau's uitspraak, ‘de ware kunstenaar weet
12

De eerste maal in
Franse literatuur,
Vlaamsche Arbeid, jg. 14,
nr. 3, Antwerpen, maart
1924, blz. 106. Zie ook
VW IV, blz. 148.
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tot waar hij mag te ver gaan’, te hebben geciteerd, constateert hij vervolgens met
een ‘mea culpa’ - dat de tijdvakdichter een man is ‘die zonder nadenken te ver gaat
en voor wie dit te-ver-gaan alleen, bij het dichten, ‘Zweck der Übung’ is.’ Zo
overbieden de Hollandse expressionisten in voorstelling en techniek hun slecht
verwerkte Vlaamse voorgangers Moens en Gijsen (Het sienjaal laat hij buiten
beschouwing) en ‘dat is, na de duitsvlaamse overdrijving van de mogelikheden van
het beeld in het vrij-vers, waarachtig geen gemakkelike arbeid.’
In de derde plaats acht Van Ostaijen de tijdvakdichter geen dichter, doordat een
tijdvak ‘een kunstmatige en arbitraire isolering van een stuk van het geheel’ is. Door
zich hiertoe te beperken mist hij het visioenaire, dat de verhouding van deel tot
geheel zichtbaar maakt.
Ook door zijn opzettelijkheid, de angstvallige wijze waarop hij tracht ‘het tijdvak
in zijn gedichten te realiseren’ stelt de tijdvakdichter ‘zich buiten de voorwaarde van
de lyriek, die overgave aan de genade is.’ In dit gedeelte legt Van Ostaijen er de
nadruk op dat de ‘ontsluierende kracht van het woord’ een waarheid zichtbaar maakt
die ‘geenzijds de verstandelike samenhang van het woord’ ligt. En hij vervolgt: ‘Als
korrelaat daarvan dat het gedicht niet geldt door zijn verstandelike samenhang,
maar wel door een relatie, die alleen door de intuïtie als waarste waarheid begrepen
wordt, moet het gedicht verschijnen, omspoeld door de genade, niet door de bewuste
wil. Zo is alle dichtkunst, zoals ik reeds van andere gezichtshoeken uit betoogde,
mystiek.’ Ondanks hun schijnbaar ‘kosmies aanvoelen’ vervangen de Hollandse
expressionistisch-katholieke dichters de overgave door de opzet, de genade door
de wil. Dit blijkt uit de verstandelijke structuur van hun zinnen en beelden, welke
beelden ‘de waarheid in het verstand, niet echter de ware waarheid in het
onderbewust-zijn’ bereiken. Het ritme, zoals bij Walt Whitman, is voor Van Ostaijen
de ‘maatstaf voor de eerlikheid in de overgave van de dichter’. Daartegenover stelt
hij de vaak aangehaalde slotstrofe uit Brunings gedicht De straat als bewijs ‘hoe
groot de emotionele rol van het verstand is bij het uitdenken van deze gedichten’
en hoe gering de organische functie van de gebruikte beeldenreeks.
Erop wijzend dat wel het verstand, maar niet de lyrische overgave tot overtroeven
in staat is, acht Van Ostaijen de tendens tot overtroeven ‘kenschetsend voor de
expressionisties-katholieke dichtkunst in Nederland.’ Aan de hand van het bekende
sprookje van Grimm licht hij toe hoe in dit overtroeven de onoorspronkelijkheid van
hun poëzie is gelegen, ‘niet omdat zij door oudere dichters zou beïnvloed zijn immers dat heeft niet het geringste belang - maar omdat haar vlucht, zoals deze
van het winterkoninkje, in de vertelling van het Winterkoninkje en de Adelaar, van
meet-af onprimair is. Primair is de vlucht van de andere, van de adelaar; de vlucht
van gene dichtkunst echter, zoals deze van de kleine sluwerd uit de vertelling,
bestaat
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alleen daarin een weinigje uit te vliegen boven de reuzevlucht van de zonnevogel.’
En hij concretiseert: ‘De poëzie van Wies Moens, Marnix Gijsen en hun hollandse
volgelingen biedt, na Whitman, geen werkelik nieuwe probleemstelling.’ Van dit
epigonisme zondert hij de ‘woord-expressionistiese lyriek van Marsman in de
gedichten zijner ‘Verzen’, 1923’ uit, maar in een noot voegt hij hieraan toe dat
Marsman blijkens zijn volgende bundel Penthesileia ging inzien ‘dat het beter was
gedichten voor de critici te schrijven dan wel terwille van de daemonie van het
dichten.’
Na deze uitvoerige inleiding over de ‘tijdvakdichter’, die het begin van zijn drie
maanden eerder gepubliceerde artikel over Van den Oevers Schaduw der vleugelen
nader uitwerkt, gaat hij na in hoeverre Kuyle en Bruning ‘buiten en boven het systeem
uitgeschreven’ hebben. Bij Kuyle acht hij dit slechts in geringe mate het geval, maar
‘bij Bruning is er veel, laat ons niet overdrijven, dat ontroerend is’. Hij prijst ditmaal
niet - zoals in zijn eerste bespreking van dezelfde bundel in Het Overzicht - diens
‘grote gevoeligheid voor het intieme, het kamermuziekmatige’, maar wijst aan de
hand van een aantal citaten op diens scherpe visie en zuivere emotie. Tegelijkertijd
toont hij hiermee echter ook aan dat het ‘systeem’ bij Bruning nog excessiever, nog
verstandelijker, nog meer naar het abstracte neigend is dan bij Kuyle.
In de rubriek Bibliographie van hetzelfde Vlaamsche-Arbeidnummer publiceerde
Van Ostaijen ook nog een summiere bespreking van Zwart en goud door Marc. R.
Breyne, voorafgegaan door Een huldegroet aan Paul Kruger 1825-1925 door Cyriel
Verschaeve. Na de constatering van een smakeloze ‘amalgamering van het heroïese
en het huiselike’, gaat hij - zoals dikwijls bij deze besprekingen van onbelangrijke
bundels - nog even ironisch op een paar geciteerde versregels in.
In zijn artikel Henri Bruning en Albert Kuyle had Van Ostaijen - na het citeren van
een viertal regels uit Brunings gedicht Maannacht, dat hij een hoogtepunt in de
moderne lyriek vindt - over het daarin tot uiting komende verlangen naar de Alpen
opgemerkt: ‘Is niet Breughel de enige van alle nederlandse schilders die dit heimwee
van de nederlands-noordelike ziel zo kosmies heeft aangevoeld?’ Dit wijst erop dat
hij toen reeds bezig was met de lectuur van Die Zeichnungen Pieter Bruegels door
Karl Tolnai, die juist de aandacht vestigt op de betekenis van het ‘Alpenerlebnis’ in
Breugels ontwikkeling. Een maand later, in het augustusnummer van Vlaamsche
Arbeid, wijdde hij zijn laatste artikel over beeldende kunst aan ‘dit buitengewone
boek’ en formuleerde hij zijn kritisch enthousiasme over deze ‘kreatieve daad’ als
volgt: ‘Spijts het gevaar groot is van het spekulatieve ‘hineininterpretieren’ bij dit
systematiese onderzoek van Breugel's tekeningen als een stuk ‘Geistesgeschichte’,
spijts wij op gans zelden plaatsen op zulk spekulatief uitdenken hebben gestoten,
gaat er van het totaal resultaat van deze rekonstruktie van de Breugel-evolutie een
verbluffend suggestieve kracht uit.’

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

769
De grote lijn in Van Ostaijens artikel Breugel, is een kritische en aangevulde
weergave van Tolnai's nieuwe visie op Breugels werk, geplaatst tegenover de in
België gangbare opvattingen. Maar de ondertoon wordt in sterke mate bepaald door
de verwantschap die hij in deze Breugel heeft aangetroffen met zijn eigen visie en
werkwijze, vooral als groteskenschrijver.
Blijkens zijn voorwoord heeft Tolnai zijn boek noch voor leken, noch voor
vakgeleerden geschreven, maar ‘voor diegenen, wie de Breugel'se kosmos tot
gebeurtenis’ is geworden. Uit Van Ostaijens toelichting op de aard van deze ervaring,
blijkt al direct de overeenkomst met zijn eigen opvattingen. Zo doet men aan het
schilderij Luilekkerland, dat de eeuwige rotatiebeweging van de aarde met de
‘belachelik-tijdelike ballast’ van de zatgegeten boeren toont, ‘de bittere kennis van
de leegheid van het menselike doen’ op. Zo leidt verder de beleving van De val van
Ikarus tot ‘een platonies-pessimisties aanvaarden van het uitkomstloze’ en ervaart
men aan Dulle Griet ‘de hopeloosheid van het aktieve en de chaos-scheppende
menselike onrust’.
Ook bij het signaleren van de misvatting dat Breugel een ‘zinnelik boertemaker’
zou zijn, zoals bij de Brusselse Breugelviering in 1924 was gebleken, wijst hij op
een instelling van Breugel die met de eigen houding als groteskenschrijver parallel
loopt. Zij die nl. Breugel zien als ‘de schilder van de vette kermisleute, als de schilder
die deelneemt in de sjofele en geestelik lege vreugde van de kleine luidjes’, hebben
geen inzicht in de distantie die Breugel van de door hem voorgestelde wereld scheidt,
in diens ‘schöpferische Indifferenz’ ten opzichte van het groteske. Breugel is echter
voor Van Ostaijen de ‘meest objektief kosmiese schouwer onder alle noordse
kunstenaars (zoals Rembrandt de meest subjektief kosmiese is)’.
Evenals men in Vlaanderen veelal Gezelle, ‘deze gelukkige levensaanvaarder’,
‘deze daadmens’, op grond van zijn religiositeit zonder meer naast Ruusbroec tot
de mystici rekent, plaatst men Breugel op grond van de voorgestelde boertigheid
naast zijn tegenpool Pallieter. Van Ostaijen vergelijkt deze beoordelaars, die vooral
oog hebben voor de rijstevlaaien, met generaals die de schilderijen van Ernest
13
14
Meissonier en Alphonse de Neuville zo waarderen omdat de passende geweren
werden afgebeeld. Hij komt vervolgens tot een uitspraak die weer, over Breugel 13Schilder o.a. van
heen, aan zijn eigen standpunt als groteskenschrijver doet denken: ‘Timmermans Napoleons veldtochten.
14
Eveneens een
aanvaardt de wereld van Pallieter. Breugel verwerpt zijn wereld niet, noch
aanvaardt hij ze; hij noteert ze. Hoogstens zou men van Breugel kunnen zeggen succesvol
negentiende-eeuws
dat hij zich vermaakt om het groteske van het objekt dezer notitie, maar hij
schilder van veldslagen.
verheugt er zich niet om, evenzeer als Swift zich vermaakt bij het noteren van
de verkeerdheden, die Gulliver van langs om meer bij de mensen ontdekt, maar
evenmin, ja meer nog dan Swift, die apostolieser is, heeft Breugel enigerlei betrekking
tot deze wereld van het verkeerde.’
Vervolgens bestrijdt Van Ostaijen ook de opvatting van de hoofdredacteur
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van Vlaamsche Arbeid, Jozef Muls, die in zijn boek P. Breughel van 1924 een
moraliserende tendens en een gerichtheid op de studie van de Vlaamse boer in
Breugels werk meende te ontwaren en sprak van ‘een verliefde wandeling [...] tussen
de duizend dagelikse dingen die alle voor hem wonderen waren’. Van Ostaijen
schrijft deze interpretatie toe aan een Vlaams wishful thinking, gericht op ‘een
verbinden van onze traditie met onze wil tot het bijdragen aan een vlaamse herleving’.
In zijn, op Tolnai steunende weerlegging keert de ‘Platonische herinnering aan de
idee’, die hij sedert zijn Voorwoord van november 1919 bij de map met lino's van
Floris Jespers meermalen ter sprake bracht, weer terug: ‘Van een verliefde wandeling
kan m.i. bij de platoniese pessimist van ‘de Val van Ikarus’ van de ‘Storm’, van de
‘Kreupelen’ geen spraak zijn en anderzijds waren de dingen geen wonderen hem,
die deze dingen had leren zien in de platoniese herinnering aan de idee; zij waren
hem a-priories bestaande eenheid.’
Hierop volgt aan de hand van Tolnai's boek een beschrijving van Breugels visie
op de natuur als organisch groeiende, creatieve eenheid tegenover die op de
‘menselike doening’: ‘Voor de platoniese pessimist Pieter Breugel liggen beide
werkelikheden scherp gescheiden, de natuur en het menseleven, d.i. de rede en
de redeloosheid, de kosmiese samenhang tegenover de anorganiek van het
menselike poppespel.’ De dwaasheid is bij Breugel niet langer een ‘lokalisering van
het transcendent boze’, zoals bij Bosch, maar een ‘immanente kracht die het
menselike leven regeert’ en als Tolnai in deze opvatting der dwaasheid op de
verwantschap met Erasmus, Sebastian Franck, Rabelais en de onbekende schrijver
van La vida de Lazarillo de Tormes wijst, vult Van Ostaijen dat aan door ook nog
La Lozana Andaluza door Francisco Delicado te noemen, een boek waarvan de
Franse, tweedelige uitgave van 1888 in Van Ostaijens nalatenschap bewaard is
gebleven.
Na ook Tolnai's verdere schets van de evolutie in Breugels werk te hebben
weergegeven, staat Van Ostaijen met bijzondere instemming bij diens slothoofdstuk
stil ‘omdat het zo ten gepasten tijde de verhouding van het rasmatige tot het
wezenlike toont’. Uit dit gedeelte blijkt, duidelijker nog dan de voorafgaande keren
dat Van Ostaijen over ‘ras’ heeft geschreven, dat hij hiermee op de niet verder
ontleedbare, specifieke wijze doelt waarop naar het universele wordt gestreefd. En
hij vervolgt: ‘Dit specifiese bewust te willen ontwikkelen is onbegonnen werk en de
proef hierop wordt daardoor geleverd dat men, bij zulk experiment, verzinkt in het
ontwikkelen van het folkloristiese en het lokaal-anekdotiese.’ Hij vertaalt dan een
‘biezonder gelukkig’ fragment uit Tolnai's slothoofdstuk met uitlatingen over Breugel
als: ‘Niet daardoor is hij de noordse representant van de tijd, omdat hij alleen ‘de
noordse tradities trouw bleef’ - terwijl de anderen zich het Michelangelisme en het
maniërisme van de Italjanen aansloten -, niet aldus door een konservatisme of door
rassige eigenzin, d.w.z. door de beperktheid
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van de geestelike horizon, maar wel door de wereldgrootheid van het kosmiese
bewustzijn, die hij alleen op dit ogenblik in het Noorden bezat.’
Van Ostaijen sluit zijn opstel met een tweetal voorbeelden van speculatief
interpreteren bij Tolnai af. Zo is hij het niet met hem eens dat Het laatste oordeel
slechts uit één stroombeweging bestaat, en ziet hij de ‘onbeduidende engel’ in het
midden als de as van twee tegengestelde, doch formeel gelijke stromingen. Zijn
conclusie hieruit blijft weliswaar gelijk aan die van Tolnai, maar de visie is interessant,
doordat hij deze conclusie a.h.w. baseert op een verbeelding van de ‘schöpferische
Indifferenz’ in het schilderij: ‘de as is daarbij zo toevallig dat het waardeoordeel tot
volledige neutraliteit wordt.’
Het septembernummer van Vlaamsche Arbeid bevatte van Van Ostaijen slechts
een korte bijdrage aan de rubriek Bibliographie over Kattestaart, ‘Kempische
liedekens’ (Brussel, 1926) door Jozef Simons. Deze raillerende aankondiging is
gezien de aanvangszin ‘Simons is van een ander hout dan zijn kollega Breyne’
waarschijnlijk in aansluiting op zijn bibliografie in het julinummer geschreven, maar
door de redactionele kopijverdeling eerst twee maanden later gepubliceerd.
In de kroniek Franse Poëzie van het oktobernummer publiceerde Van Ostaijen
een tweede artikel over een boek waar hij, ditmaal zelfs onverdeeld, enthousiast
over was, het gedicht Pour atteindre à la mort door Hubert Dubois. In nog sterker
mate dan naar aanleiding van Tolnai's studie en thans expliciet spreekt hij over zijn
eigen opvattingen, die hij in het besproken gedicht op meesterlijke wijze gerealiseerd
vindt, zodat zijn opstel grotendeels een bij de Gebruiksaanwijzing der lyriek
aansluitende verhandeling over de zuivere lyriek is geworden.
Om, naar hij eerst halverwege verklaart, mogelijke bezwaren tegen het gedicht
van Dubois weg te nemen, tracht hij aan de hand van de gangbare tegenwerpingen
duidelijk te maken wat hij onder zuivere lyriek verstaat. Naar aanleiding van het
eerste bezwaar, dat in deze lyriek de formuleerbare wetmatigheid, de prosodie
ontbreekt, begint hij met erop te wijzen dat het klimaat van de zuivere lyriek een
accentuering van het subjectieve is. Men kan dit verwerpen, doch als men dit niet
doet is de prosodie niet te handhaven, want deze regelt de cadans en niet het
subjectief ritmische. Hij licht dit toe door in te haken op het in die tijd eveneens naar
autonomie strevende ballet: ‘Evenals de dans wil de poëzie los komen van de hulp
der muziek. De prosodie is de harp. Maar wij doen het nu zonder harp.’ Vervolgens
formuleert hij als doel van de zuivere lyrici: ‘een vorm van gedicht te bereiken die
tevens allerwerkelikst ook de processus van deze wording - van emotie tot gedicht
- volledig vasthoudt. De processus is, voor ons, het gedicht.’ Dit ‘groeien’, deze
dynamiek kan niet aan ‘een techniek van het zijnde, de prosodie’ onderworpen
worden. Prosodische en zuivere lyriek zijn van een andere orde: ‘Het prosodiese
vers staat in een zijnde, niet in een
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wordende wereld, in een milieu van gekende elementen, van praktiese orde, van
formuleerbare wetmatigheid. De wetmatigheid die ons voorschemert kan alleen
transcendentaal existeren en de prosodie schijnt ons niet de brug te zijn die deze
wetmatigheid in het empiries-lyriese overleidt.’ Al komt het begrip in het vervolg van
zijn opstel wel tot uiting, de term ‘organiese prosodie’ die hij aan het slot van
Gebruiksaanwijzing der lyriek hanteert, gebruikt hij hier niet. Door in
Gebruiksaanwijzing der lyriek meer het verschil tussen het organisch-prosodische
en het vrije vers te accentueren en hier de nadruk te leggen op het onderscheid
tussen het organisch-groeiende en het traditioneel-prosodische vers, vullen beide
stukken elkaar aan. Over het vrije vers, volstaat hij nu met de korte opmerking: ‘Het
vers-libristiese vers blijft buiten de bespreking: het is ritmies proza.’
Vervolgens gaat Van Ostaijen op een tweede bezwaar in, nl. dat de zuivere lyriek
‘meer nog dan een systeem een recept’ zou zijn. Nadat hij de aard van het systeem
der zuivere lyriek heeft gesuggereerd door erop te wijzen dat ‘geen theoreticus
onzer’ een ‘ars poëtica’ zou kunnen schrijven, doch wel ‘een soort ‘handleiding tot
het improviseren in lyriek’’ - hetgeen aan zijn eigen Gebruiksaanwijzing der lyriek
doet denken - formuleert hij zijn opvatting over de geobjectiveerde subjectiviteit in
de zuivere lyriek als antwoord op de vraag in hoeverre deze lyriek als een systeem
is te beschouwen: ‘zij staat op het standpunt van het subjektiefste uitstromen dat
wezen der improvisatie en een kenmerk van het goed improviseren is; maar tevens
staat zij op het ordenen van deze improvisatie, zonder dat dit ordenen het subjektieve
karakter van de improvisatie op enige wijze mag schaden. Hiermee wordt het
techniese éen met het voorstellende: zij verschijnen zo te zeggen simultaan, zodat
het eerste, het techniese, geen korrektuur op het tweede element, het voorstellende,
is. Het is een omstelling van het lyriese denken: niet het geval wordt gedacht, doch,
kortheidshalve, de improvisatie op het geval.’
Bij de opmerking dat in de zuivere lyriek - die breed genoeg is om zowel Stramm
als Dubois te omvatten - zich weer duidelijk het verschil openbaart tussen de op het
woord gebaseerde Germaanse poëzie en de op de zin gebaseerde Romaanse,
brengt hij voor de zevende maal in zijn kritisch werk het woord ‘vis’ naar voren, dat
‘allerdiepste resonansen’ heeft, waarvan het begrip er slechts één is, terwijl ‘poisson’
alleen maar begrip is.
Als laatste bezwaar brengt hij de ‘onbegrijpbaarheid’ van de zuivere lyriek ter
sprake, een bezwaar dat binnen de Nederlandse letteren o.a. ook ten opzichte van
15
Gorter en later van de ‘experimentele’ poëzie is geuit. Van Ostaijen acht dit
probleem onoplosbaar tussen hen die van de lyriek en hen die van het ‘menselijke’ 15De weerlegging hiervan
en het verstandelijk begrijpen uitgaan. Wanneer hij vervolgens zijn eigen standpunt door dichters als Jan G.
Elburg en Gerrit
toelicht, blijkt dat hij de Franse surrealisten - ondanks zijn veronderstelling dat
Kouwenaar vertoont vele
dezen het wel niet met hem eens zullen

overeenkomsten met die
van Van Ostaijen. Zie b.v.
de Inleiding van Gerrit
Kouwenaar op de
bloemlezing Vijf 5 tigers,
Amsterdam, [1955], blz.
12-16.

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

773
zijn - tot de ‘zuivere lyrici’ rekent. Dit standpunt komt erop neer dat voor hem, in
aansluiting op de mystici, op de volkspoëzie en op de kinderlyriek, ‘hoofdzaak is
het uitstromen van het subjektiefste mogelik te maken’. En hij vervolgt, zijn theorie
van de thematische ontwikkeling variërend: ‘In tweede instantie komt het op het
ordenen van dit subjektieve tot grotere algemeengeldigheid aan. De middelen die
wij daartoe aanwenden zijn die waarvan men vertelt dat zij op een recept gelijken;
deze middelen zijn eenvoudig als in de volkslyriek; de dynamiese verder-ontwikkeling
van het eerst-gezegde, de herhaling, de omstelling, de valeurs van negatieve en
positieve zin, het klimax door middel van het bijvoegen ener nieuwe bepaling en
nog andere middelen, die uit dezelfde geesteshouding stammen en samen te vatten
16
zijn onder de leus: ‘hoe armer des te beter’ . Verder: gesteld voor de keus van ofwel
het verzwakken van het subjektieve ofwel het opofferen van de begrijpbaarheid, 16Vergelijk ook Armoede
uit Self-defence.
aarzelen wij niet ons bij het tweede neer te leggen.’ Want ‘wij wensen dat het
gewichtigste in ons, ons eigenste, datgene wat ten slotte de mededeling waard is,
in aanmerking komt voor dit mededelen en niet datgene in ons, wat eerst genivelleerd
werd en ontdaan van zijn vizioenaire waarde.’
De onbegrijpbaarheid is voor Van Ostaijen dus een pis-aller, dat hij ten dele nog
als een gevolg van de onzekerheid bij het improviseren ‘op het orgel van het
onderbewustzijn’ ziet, maar zijn uiteindelijk doel blijft: ‘een vasthouden van het
subjektiefste weten in een vorm die lyries-kausaal duidelik is’. Dit laatste treft hij aan
in de volkslyriek, zodat zijn streven gericht is op een volkslyriek, die gemaakt,
17
‘herdaan’ wordt door dichters ‘wier bewustzijn om het esthetiese a-priori groter is
17
dan dit van de volkspoëet’, hetgeen neerkomt op de poging binnen het gedicht
Dit ‘herdoen’ noemt hij
de twee polen ‘spontaniteit’ en ‘bewuste opbouw’ te verbinden. Duidelijk markeert een omkering van
Cézanne's uitspraak ‘doen
hij het verschil van instelling tussen de zuivere lyrici en Mallarmé - en impliciet
wat Poussin deed, maar
ook tussen hen en de Tachtigers met hun ‘allerindividueelste expressie van de
allerindividueelste emotie’ - wanneer hij ten slotte de waardevolle elementen in geheel naar de natuur’,
welke uitspraak gedaan
de volkslyriek opsomt: ‘het diskontinuëerlik scheppende van de lyriek, het op
werd in een gesprek met
hetzelfde plan leggen van alle gebeurtenissen en verder, in het expressieve,
Emile Bernard, die dit in
gene kracht die de subjektiefste stroom stollen doet tot objektiefste gestalte en
de Mercure de France van
zo doende deze poëzie opposeert aan de dichtkunst van de subjektieve
1 juni 1921 publiceerde.
uitdrukking ener subjektieve ontroering, een opvatting waarvan Mallarmé de
zuiverste representant bleef.’
Eerst na deze uitvoerige toelichting op de zuivere lyriek komt hij toe aan de poëzie
van Dubois, die hij vooral waardeert om haar verbinding van distantie en sensibiliteit,
reserve en elan, tucht en vrijheid, een verband waar hij ook in het eigen werk steeds
sterker naar streeft. Bovendien bewondert hij de zekerheid waarmee Dubois ‘het in
18
het transcendente boren van het woord’ realiseert, hetgeen hij ditmaal formuleert
18
als de concentratie van
Uit Gebruiksaanwijzing
der lyriek, VW IV, blz. 317.
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dit werk op ‘de ‘Ahnung’ naar een plus op deze wereld, een plus waarvan wij verder
niets weten’ en als een benaderen, binnen de ruimte van het zuiver lyrische, van
19
het ‘andere’, waarvan Claudel, die hij hierbij citeert , zich afvraagt of wij daar geen
19
recht op hebben buiten de ontoereikendheid van de wereld zoals hij is.
Zonder bronvermelding.
Na Modernistiese dichters brengt Van Ostaijen in dit opstel voor de tweede
maal de Pythia ter sprake, die hij nu ‘het oerbeeld van de dichter’ noemt ‘in zover
door dichten verstaan wordt het uitdrukken van de intuïtieve kennis van de wereld’
en waarvan hij opmerkt dat zij zich ‘geheimnisvol’, maar niet ‘nevelachtig’ uitdrukt.
In zijn toelichting knoopt hij weer aan bij het verschil tussen de wordende wereld in
de zuivere lyriek en de zijnde wereld in het prosodische vers, door over Dubois'
gedichten te schrijven: ‘de kennis van de wereld wordt hier niet als bestaande
eenheid aanvaard, maar wel beproeft de dichter gaandeweg tot haar door te dringen.’
Voor de lezer geldt derhalve: ‘Deze gedichten moeten zo gelezen worden, dat men
zich stelt op de plaats van het gedicht en dat men, indien het gaat, zonder enigerlei
voorstelling mee te brengen, zich overgeeft aan de dynamiek van het gedicht.’
Evenals in zijn Gebruiksaanwijzing der lyriek schakelt hij aan het slot van deze
principiële verhandeling op een luchtiger toon over door enkele groteske voorbeelden
te gebruiken. Hij constateert dat deze ‘lyriek van de wordende voorstelling’ als wolken
van gedaante wisselt. En binnen de atmosfeer van het lyrische geluk zijn deze
gedichten in hun subjectiviteit zo onpersoonlijk, dat zij zich bij ‘alle gevallen
aanpassen’. Hij eindigt met de zuivere lyriek dan ook ‘een zeer praktiese poëzie’ te
noemen, die ‘voor reklame-doeleinden zeer goed verwendbaar is’, een thema dat
hij in de eerste drie Aantekeningen uit Self-defence verder heeft uitgewerkt.
De rubriek Bibliographie, die dit oktobernummer van Vlaamsche Arbeid afsluit, is
geheel gevuld door een drietal bijdragen van Van Ostaijen, waarin hij Passiebloemen
(1924) door Hilarion Thans, Moederweelde (1926) door A. van Acker en Stille
praeludiën (1926) door Clemens van der Straeten bespreekt. Zijn oordeel over de
dramatische tafrelen van Thans, die hij meer lyricus dan toneelschrijver acht en
over de gedichten van de ‘late amateur van het parnassianisme’ Van der Straeten
is vrij mild. In twee opzichten vindt hij het werk van de laatste zelfs te verkiezen
boven ‘de produktie van de latere vlaamse modernen, die niets uit de zintuigelike
wereld in hun lyriek wisten over te brengen’ en ‘wier realisering in geen verband
meer staat met het voor hun kracht alleszins veel te ver gelegde doel’. De gedichten
van mevrouw Van Acker echter, ‘deze gelukkige moeder, die tevens een ongelukkige
dichteres is’, wekken weer zijn spotlust op.
De volgende aflevering van Vlaamsche Arbeid bevat een uitvoerige bespreking
van Zon in de rug (1924) door Karel van de Woestijne in de kroniek
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Nederlandse Poëzie. In deze confrontatie met een figuur uit de voorafgaande
Vlaamse dichtersgeneratie moet Van Ostaijen erkennen dat Van de Woestijne ‘op
dit moment de sterkste is onder de vlaamse dichters’. Aansluitend bij zijn laatste
Bibliographie over Van der Straeten, baseert hij dit oordeel op de vaststelling ‘dat,
mag de voorstelling van de jongste dichters mij ook nader zijn, v.d.W. de enige
vlaamse dichter is in wiens werk wil en realisering zich tot op zo hoog een punt
harmonies verhouden’. Aan deze erkenning voegt hij echter een ‘eilaas’ toe, omdat,
naar hij uitdrukkelijk zegt, het hem spijt ‘zoveel talent aan de andere zijde te weten’.
In een noot noemt hij zijn lof ‘een inbreuk op onze gedragslijn alleen die dichters te
loven die, om hun revolutionaire waarde, ook bij ons horen’, welke gedragslijn hij
overigens blijft verdedigen, omdat ‘elke idee, wil zij aanzien bekomen, hoort
beschermd te worden door een dierlike zelfverdedigingshartstocht’. Deze, reeds
eerder geconstateerde, soepeler houding tegenover het, tegelijkertijd echter
gehandhaafde, eigen standpunt, dit relativeren naar buiten van een absolute kern,
spreekt ook uit het slot van zijn artikel als hij opmerkt: ‘hoe zeer onze lyriese eisen
mij ook, voor mij, als volstrekt voorkomen, weet ik te goed dat zij voor een gedeelte
eenvoudige reakties zijn, wier gewichtigheid men niet te veel ‘au sérieux’ mag
nemen.’
In het begin van zijn bespreking vergelijkt Van Ostaijen het werk van Van de
Woestijne vooral met dat van Gorter. Hij constateert dat de strijd met de inherente
moeilijkheid der poëzie - een maatstaf die hij aan de hand van een tweetal citaten
20
uit Paul Valéry's Rhumbs heeft ingevoerd - veel bepalender is voor Van de
20
Woestijne's gedichten dan voor die van Gorter. Tegenover de dynamiek van
Eveneens geciteerd
zonder bronvermelding.
Gorters poëzie, die haar pregnantie en suggestieve kracht ontleent aan haar
Beide uitspraken zijn later
ononderbroken voortgang, haar groei die de lezer direct meemaakt, is Van de
Woestijne's poëzie statisch. Alvorens hij dit aan het werk zelf verduidelijkt, wijst opgenomen in: Paul
Valéry, Rhumbs, NRF,
hij op de verwantschap met de beeldhouwer George Minne, die tegenover de
dynamiek van Rodin eveneens ‘het oude statiese princiep stelde’ en op de grote Gallimard, [Paris], 1933,
blz. 160-161 en blz. 168.
afstand die Van de Woestijne scheidt van Ensor, vooral van diens Val der engelen.
In de drie gedichten van Zon in de rug is het onderwerp, de narratieve psychologie
ofwel het ‘verhaal’ een architectonisch element van groot belang; het sterkst in
Penthesileia en nog het minst in Het gelag bij Phobos, waaraan Van Ostaijen dan
ook principieel de voorkeur geeft. Bij Gorter daarentegen is het onderwerp niet veel
meer dan een thema of, ‘om met Claudel te spreken’, een argument.
In de tweede plaats beantwoordt de opbouw van zijn gedichten volgens Van
Ostaijen ook in een ander opzicht aan een statisch principe. Want de dynamische
ontwikkeling wordt door de statische esthetiek van de dichter steeds afgeremd en
het gedicht grijpt hierdoor herhaaldelijk naar een eerder stadium terug, zodat de
ontwikkelingscurve steeds onderbroken wordt.
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Na dit gedeelte over ‘de techniek en de oriëntering waarvan die techniek een spiegel
is’, waarin Van Ostaijen zich vrij algemeen met de ‘architektoniek’ der besproken
gedichten heeft beziggehouden, onderzoekt hij vervolgens ‘het zuiver psychologiese
in de lyriek van v.d. Woestijne’. Hierbij knoopt hij aan bij wat Nijhoff over een volgende
bundel, Het zatte hart, had geschreven in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van
21
15 mei 1926 : ‘Karel van de Woestijne is een dichterdier. Ik herhaal het, al klinkt
het gedurfd -, de dichter in hem is het dier in hem. In elke jambe stremt en smoort 21Herdrukt in M. Nijhoff,
een kreet van een ‘animal triste’.’ Al zou Van Ostaijen de term ‘dichterdier’ liever Verzameld werk, dl. II,
[Den Haag, Amsterdam],
gebruikt zien voor de ‘ekstatiekers’ - die hij terloops nogmaals boven de
‘Gedanken-poëten’ stelt -, omdat dezen in hun elan, in hun bijna ongecontroleerd 1961, blz. 435.
uitstromen het meest een animale kracht benaderen, toch kan hij zich bij Nijhoff
aansluiten. Diens formulering slaat nl. niet op de wijze van uitdrukken - waar Van
Ostaijen de voorkeur aan zou geven -, maar op datgene wat de dichter tot dichten
brengt, op Van de Woestijne's sensualistisch gedetermineerde gevoelswereld. Ook
de formulering ‘kreet’ vindt Van Ostaijen slechts figuurlijk op de poëzie van Van de
Woestijne toepasselijk, terwijl deze ‘voor sommige mystiekers, voor sommige
expressionisten zoals b.v. Stramm’ woordelijk geldt. Uit dit laatste blijkt dat Van
Ostaijen uit zijn herinnering put - hij zegt ook ‘van Nijhoff de formule onthouden’ te
hebben -, want Nijhoff noemt Van de Woestijne's poëzie geen kreet, zoals Van
Ostaijen schrijft, maar zegt dat daarin een kreet ‘stremt en smoort’. Toch sluit Van
Ostaijen zich later eveneens op dit punt bij Nijhoff aan - al blijft hij deze termen liever
op de techniek dan op de psychologie betrekken - wanneer hij over Van de
Woestijne's gedichten opmerkt: ‘Er is, in zijn poëzie, slechts éen toon, maar deze
monotonie in de voorstelling is geen opzet, wel echter lot. Dit noodlot en zijn gevolg
van de éne, overheersende toon is dat wat Nijhoff de kreet noemt.’
Deze uitweiding over de psychische geaardheid, het sensualisme en de
gebondenheid aan de ‘aardse aarde’ en ‘het mysterie van de stof’, die uit de
behandelde gedichten spreekt, besluit Van Ostaijen door Van de Woestijne als
‘dichterdier’ een naar het hart van de aarde wroetende mol te noemen ‘met
ontwikkelde tastzin en bijziende’.
Daarna analyseert hij de atmosfeer van deze gedichten, die een indruk van
eenheid wekt welke bij nader inzien eenzijdigheid blijkt te zijn. Dit signaleren van
eenzijdigheid noemt hij met nadruk een constatering en situering zonder enig
waardeoordeel, want er is ‘geen kunst zonder eenzijdigheid’. Over de mogelijkheid
een poëtische atmosfeer te analyseren merkt hij op: ‘De atmosfeer van een gedicht
is alleen imponderabel in het waarom van de amalgamering der verscheiden
elementen. De elementen zelve ontsnappen niet de analyse.’ Deze elementen
verdeelt hij in twee categorieën: de voorstelling en het woord. De eenzijdigheid in
de voorstelling blijkt uit het
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feit dat Van de Woestijne zich bij zijn keus uit de fenomenen beperkt tot die welke
naar de ‘aardse aarde’ verwijzen. Als voorbeeld dient de ‘onderbewust zeker niet
toevallige herhaling’ in de voorstelling van de zwangerschap, die bovendien op de
22
rand van het banale ligt. Ook de bitterheid van Van de Woestijne's melancholie
22
ziet hij veroorzaakt doordat ‘zij langs geen enkele zijde van de aarde weg kan’.
Hij verwijst hierbij naar
De zintuigen, die bij hem ‘zeer beproefde gidsen’ zijn, weren alle fenomenen die de ‘Kakebrouck's’,
waarmee hij doelt op de
buiten deze voorstelling vallen, maar anderzijds ontgaat hun ook geen enkel
roman van Léopold
fenomeen van aardse orde.
Courouble, La famille
Nog duidelijker dan uit zijn fenomenenkeus spreekt Van de Woestijne's
Kaekebroeck (1901),
gebondenheid aan de ‘kleien aarde’ uit zijn affecteren van het woord en uit zijn
waarin een beeld van de
woordenschat. Hier onderbreekt Van Ostaijen zijn betoog met een korte
kleine burgerij uit een
theoretische uiteenzetting over het affecteren van het woord door de dichter. Hij Brusselse volksbuurt
begint met erop te wijzen dat het woord pas tot lyrische verschijning wordt als
wordt gegeven.
het met het affect van de dichter is geladen. Dit affect komt echter ten dele uit
het woord zelf, ten dele uit de dichter, daar het resulteert uit de ontmoeting tussen
het woord an sich en de apriorische gevoelsmogelijkheid van de dichter, ‘zoals het
objekt dat wij zien resulteert uit de ontmoeting van het objekt an sich en onze
ervaringsmogelikheid.’ Hij ontkent niet dat er ‘unbedingte’ woorden bestaan onder
de ‘echte woorden’ - waarbij hij voor de derde maal ‘boom’ en de achtste maal ‘vis’
als voorbeeld gebruikt - maar merkt hier, aansluitend bij Kant en met de kreet ‘A
bas Maritain!’, over op: ‘alleen geen enkel dichter vermag dit woord an sich te kennen,
omdat hij niet buiten zijn gevoelsmogelikheid van het woord treden kan.’
In tegenstelling tot Boutens, die het woord van zijn materie tracht te ontdoen, is
bij ‘geen nederlands dichter van de 19e eeuw tot nu [...] het woord zo van de aarde
als bij v.d. Woestijne’, waarnaast zelfs Nijhoffs woord ‘etheries-dun en kuis’ aandoet.
Als elementen ‘die dit affekt, buiten het imponderabele, ook rationeel-toegankelik
uitdrukken’ noemt hij Van de Woestijne's voorkeur voor stoffelijke bijvoegelijke
naamwoorden en ook voor adjectieven die een klimaat of temperatuur uitdrukken.
In de tweede plaats constateert hij een neiging vrouwelijke en onzijdige substantieven
mannelijk te gebruiken, welk ‘viriel maken’ voor Van Ostaijen ook een ‘verstoffeliken’
betekent. Ten slotte wijst hij nog op het gebruik van het archaïsche ‘verwe’ voor
‘kleur’, hetgeen door de relatie met ‘verf’ ook een materialisering is. Maar meer nog
dan deze ‘opspoorbare’ elementen bevestigt voor Van Ostaijen ‘de imponderabele
relatie van woord tot woord dit affekt’.
Voordat Van Ostaijen zijn artikel met enkele voorbeelden van zuiver lyrische
realisering afsluit, herhaalt hij dat ook ‘met dit opsporen van de elementen der
belangstellingsfeer van K.v.d. Woestijne’ geen waardeoor-

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

778
deel wordt gegeven, doch slechts ‘de differensen, die zijne belangstelling van de
onze scheiden’ worden bloot gelegd.
Behalve dit opstel over Van de Woestijne bevat de novemberaflevering van
Vlaamsche Arbeid ook nog een bijdrage van Van Ostaijen aan de rubriek
Bibliographie over de bundel Plusieurs malentendus suivis de la double vue (1926)
door Geo Norge. Deze korte recensie heeft niet, zoals vele van zijn ‘bibliografieën’,
het karakter van een boutade, maar concentreert zich, aan de hand van een viertal
geciteerde versregels, op één lyrische tekortkoming - het zonder enige overgave
verstandelijk, analytisch en abstract definiëren van een ervaring -, die hij niet alleen
kenmerkend voor de hele bundel acht, maar ook voor een Franstalige dichtkunst
die ‘voornamelik in België bloeit’.
In het decembernummer van Vlaamsche Arbeid bespreekt Van Ostaijen voor de
tweede maal binnen het jaar 1926 een bundel van Karel van den Oever voor de
kroniek Nederlandse Poëzie. Hoewel hij zijn aanvankelijk oordeel, op grond van
Schaduw der vleugelen, niet hoeft te wijzigen, geeft de nu besproken bundel, De
heilige berg (1925), die hij persoonlijker in de zin van een ‘document humain’ vindt,
hem de gelegenheid ‘op definitievere wijze deze lyriek te onderzoeken’. Dit brengt
hem tot enkele principiële uitspraken over de instelling van de lyricus en in het
bijzonder van de expressionistische lyricus.
In de eerste plaats is hij van oordeel dat bij het schrijven van een gedicht een
eventuele intentie, zoals b.v. ‘een hogere finaliteit van religieuze orde’, formeel als
lyriek moet worden uitgewerkt, want... ‘een gedicht is een gedicht’. Al is het gedicht
voor de dichter een eindfaze, voor de lezer is het de entree waardoor hij het dichterlijk
proces in omgekeerde volgorde kan beleven en voor hem geldt: ‘direkt gegeven is
alleen het formele en alleen langs de weg van het formele kan de hoorder het
metafyziese bereiken.’ De intentie alleen, met verwaarlozing van het formele, leidt
niet tot lyriek, zelfs al zouden omgekeerd ‘de lyriese hoedanigheden op alle punten
met de kristelike deugden koïncideren, zoals Max Jacob het hebben wil’. Vandaar
ook dat de ‘eenzijdige aksentuering van de intentie’ ertoe geleid heeft dat de jonge
katholieke literatuur in Holland formeel op die van de niet-gelovige Marsman ten
23
achter ligt, naar de jonge katholieken zelf constateren.
23
Zelfs het gelukken van de ‘lyries-onkontroleerbare extatiese literatuur’ is
Het is niet achterhaald
afhankelijk van de kracht van het woord, zoals dit het geval is bij de al vele malen aan welk katholiek
als voorbeeld genoemde Mechtild von Magdeburg, wier ‘liefde tot het uitdrukken tijdschrift Van Ostaijen
een symbool werd van hare liefde tot Onze Lieve Heer’. De biecht noch de extase deze uitspraak heeft
ontleend.
behoeven echter noodzakelijk lyrisch te worden meegedeeld. Evenals in zijn
voorgaand opstel brengt hij op dit punt, ditmaal echter met instemming, Jacques
24
Maritain ter sprake.
24
Om duidelijk te maken dat Van den Oevers uitgangspunt tegengesteld aan
Door hem deze keer,
weer zonder
bronvermelding, te citeren.
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dat van het expressionisme is, noemt hij als belangrijkste kenmerk van het
expressionisme het ‘affekteren van het subjektieve’. Dit geldt eveneens voor het
symbolisme, maar in een noot verduidelijkt hij, aansluitend bij zijn opmerking over
25
de kennistheorie aan het slot van Gebruiksaanwijzing der lyriek : ‘Het symbolisme
25
is het affekteren der subjektiviteit van de ontroering; het expressionisme het
VW IV, blz. 323.
affekteren van de kennis dezer subjektiviteit.’
26
Na van ‘een middeleeuws auteur’ de uitspraak ‘Het beeld der dingen is hun ware
werkelikheid’ geciteerd te hebben, constateert hij dat de expressionistische poëzie 26Zonder nadere
‘langs een het verstand verboden weg naar het uitdrukken, het mededelen van aanduiding.
deze ware werkelikheid streeft’, waarbij de objectief-causale samenhang een
hindernis van de schijnwerkelijkheid is. Het fundament van het expressionisme is
voor hem dan ook een ‘anti-realistiese wereldbeschouwing’. De
ontroeringsmogelijkheid dient gedisciplineerd te worden naar de kennis van Plotinus'
woorden, die Van Ostaijen drie jaar tevoren ook reeds in het begin van zijn opstel
27
Heinrich Campendonk had aangehaald: ‘de ziel is niet in de wereld, maar de wereld
in de ziel’. De ontroering kan niet tegelijkertijd gebonden zijn door ‘een zogenaamd 27VW IV, blz. 136.
objektief-kausale samenhang èn door een subjektieve kausaliteit’. Omdat de
expressionist voor het tweede heeft gekozen, noemt Van Ostaijen het expressionisme
‘de esthetiese uitdrukking van een idealistiese beslissing’. Hiermee ontstaat geen
conflict met de realiteit der buitenwereld, maar deze blijft - en hier gebruikt Van
Ostaijen de terminologie van Edmund Husserl - ‘een buitenwereld tussen haakjes’.
Vervolgens komt hij tot wat hij als de cardinale vergissing van de
pseudoexpressionisten beschouwt: zij gaan uit van de realistische sensaties en
daardoor bepaalde dualistische ervaringsmomenten, die - eerst achteraf - door
idealisering geretoucheerd worden, hetgeen neerkomt op het ontbreken van een
idealistisch uitgangspunt en op een ‘idealisties styleren van ervaringsmomenten
van realistiese orde’.
Volgens hem staan van de Vlaamse expressionisten Burssens en Verbruggen,
maar ook Moens in zijn emotionele momenten, het verst van dit euvel en is Brunclair
bezig zich eraan te ontworstelen, maar Gijsen en vooral Van den Oever ‘staan
middenin deze hybris: expressionisme met realistiese elementen’, waaraan hij
toevoegt dat het realisme ‘de vlaamse erfzonde’ is. Al valt het bij de geestelijke
thematiek van De heilige berg minder op, toch gaat door de realistische notering
de geestelijke opzet, die ‘geen houvast in een onderbewuste sensibiliteit van dezelfde
orde’ heeft, verloren. En al streeft Van den Oever er naar een buitenaards, kosmisch
standpunt in te nemen, hij slaagt er niet in ‘een lyries organisme te scheppen dat
door zijn eigen leven bij de lezer de mogelikheid van het kosmiese aanvoelen
prikkelt’. Hier constateert Van Ostaijen een tweede ‘elementaire fout’ van de
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meeste Nederlandse expressionisten, die hij ook reeds eerder had gesignaleerd:
het willen bereiken en uitdrukken van een kosmische visie ‘alleen door verklaringen
en gewone formuleringen van toestanden die, met recht of onrecht,
kosmies-vizioenair worden geheten’. Dit is niet mogelijk via een programmatische
voorkeur voor het kosmische, maar alleen, ‘doordat de dichter zich bezighoudt een
goed gedicht te schrijven’ en ‘streeft naar een zo zuiver mogelike formele oplossing
van het probleem, dat door de lyriese ontroering werd gesteld’. In dit verband wijst
hij erop dat ook de film moest leren zijn eigen formele middelen te gebruiken. Ook
brengt hij hier de ‘verderfelike thesis van een inhoud naast de vorm’ ter sprake, die
Coster de gelegenheid gaf Dop Bles, op grond van diens medelijden met een
‘flodderdel’ in het gedicht Nacht uit zijn bundel Parijsche verzen, tot dichter te
promoveren en waardoor Marsman ‘vier jaar lang in de hoek werd gezet, omdat zijn
28
belangstelling te louter formeel scheen’.
28
Het feit dat Van den Oever het nooit verder bracht dan qua voorstelling
In Nieuwe gegeluiden
(1924)
nam Coster vijf
chaotisch en qua vorm hybridisch noteren van het gebeuren, blijkt ook uit zijn
gedichten
van Dop Bles
verkeerd gebruik van de associatie. Het associatief vermogen der expressionisten
uit
Parijsche
verzen op en
noemt Van Ostaijen ‘een der biezonderste middelen de sensibiliteit der dingen
in
zijn
inleiding,
blz. XVIII,
vast te houden’, het verschaft de fantasie de grootste vrijheid, maar ‘is anderzijds
wijst hij op het
niet denkbaar dan bij de scherpste tucht over de ontroering’. Het resultaat bij Van
‘mededoogen’ dat uit
den Oever is echter omgekeerd: ‘er is bij hem niet de geringste vrijheid van de
Nacht spreekt. Naast de
fantasie, maar anderzijds ook niet de geringste tucht tegenover de emotionele
vijftien bladzijden die
momenten.’ Voorts verwart deze dichter het subjectieve met het eng-persoonlijke, Coster voor het werk van
zodat de ‘nuances van het subjektieve wijken moesten voor de brutaliteit van het Bles ter beschikking
persoonlike moment’ en alleen het paroxisme als een steeds sterker gedoseerde stelde, reserveerde hij de
laatste twee bladzijden
narcose overblijft.
van Nieuwe geluiden voor
Aan het slot van zijn artikel in dit aan Van den Oever gewijde
twee gedichten van
herdenkingsnummer signaleert Van Ostaijen één klein gedicht, De krekel, dat
Marsman.
een ontroering vermag mee te delen, zodat zijn slotregel nog als een schamel
eerbetoon uitvalt.
Behalve de behandelde opstellen die in de loop van 1926 werden gepubliceerd,
staat het vrijwel vast dat Van Ostaijen in dit jaar eveneens de stukken geschreven
heeft die na zijn dood onder de titel Self-defense in het herdenkingsnummer van
Vlaamsche Arbeid zijn opgenomen. Vele van deze korte essays en kritische
grotesken zijn nl. geschreven naar aanleiding van te dateren publikaties. Zo reageert
hij in Aantekeningen VI op een artikel van Jean Demets in Het Woord van juli 1926,
in Wies Moens en ik, Boerebedrog en realiteitzin en Armoede op het reeds vermelde
29
interview met Moens in Den Gulden Winckel van 20 januari 1926, in Anekdote of
Sint Jan kent zijn volk en De literatuurkenner verder aan het woord op een artikel 29Zie blz. 698, noot. 50.
van Lode Monteyne in De Vlaamsche Gids van januari 1926 en verwijst hij ten
slotte in Burssens,
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Du Perron en ik naar zijn eigen bijdrage aan het meinummer 1926 van La Nervie.
Het is echter niet bekend of hij met deze stukken - die in het bewaard gebleven
handschrift grotendeels aansluitend achter elkaar, als één geheel, zijn opgeschreven
- een bepaald plan op het oog had wat de publikatie ervan betreft. Noch Muls, noch
Burssens wisten zich te herinneren of de kopij van Self-defence reeds door Van
Ostaijen aan Vlaamsche Arbeid werd afgestaan, maar voorlopig was blijven liggen
òf dat Burssens deze kopij uit de nalatenschap aan Muls gegeven had voor het
herdenkingsnummer. Wel is het waarschijnlijk dat voor de postume publikatie een
30
ander handschrift is gebruikt , want afgezien van de titelverandering van
Aantekeningen in Kanttekeningen, ontbreken in Vlaamsche Arbeid Aantekeningen 30Tenzij Burssens deze
VI en Klare wijn, die beide in het bewaard gebleven handschrift tussen de overige veranderingen heeft
tekst staan geschreven. Ook werden Burssens, Du Perron en ik en Armoede, de aangebracht, wat hij zich
enige stukken die in het bewaarde handschrift op afzonderlijke vellen voorkomen, niet meer wist te
in het herdenkingsnummer tussen Wies Moens en ik en Het vouwbeen gevoegd. herinneren.
Ten slotte dient nog vermeld dat bij de postume tijdschriftpublikatie een fragment
31
van het reeds genoemde interview uit Le XXe Siècle in de vertaling van Burssens
tussengevoegd werd, hetgeen er in ieder geval op wijst dat - ook al zou de kopij 31Zie blz. 650 en 685-686.
reeds klaar gelegen hebben - Burssens bemoeiingen heeft gehad met de
samenstelling van Self-defence zoals deze reeks in Vlaamsche Arbeid is opgenomen.
32
Zoals eerder werd opgemerkt sluiten de eerste drie Aantekeningen zich aan bij
Van Ostaijens slotopmerking in zijn kroniek over Hubert Dubois van oktober 1926. 32Zie blz. 774.
In deze groteske ‘exempels’ over de verhouding tussen de dichtkunst en de
reclame worden een drietal aspecten van de moderne poëzie behandeld. Het eerste
gaat over de beeldspraak van de ‘industrielyriekers’, waardoor niet het object, maar
de ervaring, de menselijke voorstelling van dit object, wordt uitgedrukt, hetgeen de
lachlust van het publiek heeft opgewekt, maar zeer bruikbaar voor de reclame is
gebleken. Van Ostaijen stelt dan ook vast dat de dichter ‘het oog van een
businessman’ heeft en een zakenman is ‘die geen zaken doet’. Het tweede handelt
over de werkwijze van de dichter, die de objecten realiseert in de wereld van het
woord, welke methode met veel succes in omgekeerde volgorde door een
pasteibakker is toegepast door het woord, de taalwerkelijkheid van het vat der
Danaïden, met objecten in zijn etalage te realiseren. Zowel de tweede als de derde
der Aantekeningen zijn geïnspireerd op Brusselse etalages, hetgeen de
veronderstelling steunt dat ook deze stukken in of na Van Ostaijens Brusselse tijd
geschreven werden. Het alogische in de moderne lyriek is het onderwerp van het
derde stuk, waarin ook een ironische uitval tegen de critici met het gezonde verstand
is verwerkt.
Aantekeningen IV en V doen daarentegen weer denken aan Van Ostaijens
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uitlatingen over ‘de verhouding van het rasmatige tot het wezenlike’ tegen het eind
van zijn artikel Breugel uit augustus 1926, zodat ook deze Aantekeningen de indruk
van ‘parerga’ bij zijn boekbesprekingen wekken. Ook hier stelt hij tegenover de
statische antithese ras-universum de dynamische opvatting, die het ras slechts ziet
in functie van een streven, als een eigen manier om ‘aan de poort van de uit-eindelike
vaderstad’ te kloppen, waarbij alleen dit aankloppen van belang is. Zo stelt hij
eveneens tegenover de opvatting der folkloristen en particularisten zijn mening, dat
het dialect en het volkseigene niet op zichzelf, maar alleen als inbreng bij een ruimer
optreden betekenis hebben.
Aantekeningen VI heeft, met behoud van de lichte toon, meer het karakter van
een persoonlijke standpuntbepaling zonder het grotesk-verhalende element, zoals
ook blijkt uit de overgang van ‘de dichter’ en ‘wij’ naar ‘ik’, dat tevoren slechts één
keer gebruikt werd.
Jean Demets, die aanvankelijk met Jan de Vries, later met Lajos von Ebneth het
in augustus 1925 voor het eerst in Den Haag verschenen ‘maandblad’ Het Woord
redigeerde, dat bij verschijning van het tweede nummer in juli 1926 een
33
‘twee-maandelijksch kunsttijdschrift’ kwam te heten, had in dit julinummer een
33
34
Dit nummer is tot nu toe
polemiek tegen Prof. H.T. Colenbranders verdediging van de traditie
noch in bibliotheken noch
gepubliceerd. Kennelijk had Demets behalve Du Perron, die vanaf het tweede
in particuliere
35
tot en met het vierde en laatste nummer aan Het Woord meewerkte, ook Van
verzamelingen
Ostaijen tot medewerking uitgenodigd. Van Ostaijen acht echter de vraag ‘voor teruggevonden.
of tegen de traditie?’ een schijnprobleem en vat dit als volgt samen: ‘De dichter
34
Het is niet bekend op
stelt de lyriese problemen van meet af. Wat er in zijn oplossing van de traditie
welke publikatie van
zal overblijven is irrelevant’.
Colenbrander door
Op deze Aantekeningen volgt het uitvoerigste stuk uit Self-defence, het opstel Demets in het onvindbare
Wies Moens en ik, dat als een persoonlijke confrontatie begint en op de
nummer van Het Woord is
formulering van het principiële verschil tussen beider lyrische oriëntatie uitloopt. gereageerd.
Het grotesk-verhalende element ontbreekt hierin, ondanks de ironische toon aan 35Verschenen november
1926.
het slot, eveneens. Wies Moens en ik houdt het midden tussen een essay en
een dagboeknotitie, waardoor het zekere overeenkomsten vertoont met Du Perrons
Cahiers van een lezer, waaruit de eerste gedeelten toen reeds als boekbesprekingen
in De Driehoek verschenen waren.
Bij zijn uiteenzetting over de verschillen tussen Moens en hemzelf - op grond van
omstandigheden en persoonlijke reacties van en op de omgeving en zelfs door het
trekken van ‘psycho-fysiese’ parallellen, al acht hij dit een ‘gevaarlik pad’ - maakt
Van Ostaijen herhaaldelijk gebruik van persoonlijke herinneringen aan reacties op
hem, aan het weerzien van zijn broer Constant in 1921 en aan de ontmoeting met
Moens in het voorjaar van 1923, toen ze ‘beiden nog de illuzie hadden dat ‘het kon’’.
Deze verschillen, die zich tot een ‘legende van goedheid’ om Moens en tot ‘een
legende van doctrinarisme en ongenaakbaarheid’ om hemzelf verdicht hebben, ziet
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Van Ostaijen ook weerspiegeld in hun lyriek.
Buiten hun gemeenschappelijke ‘subjektiviteit van de emotie’ constateert hij de
volgende tegenstellingen tussen de romantisch ingestelde Moens en zichzelf met
zijn klassicistische instelling: een persoonlijk pathetische uitdrukking tegenover zijn
streven het persoonlijke pathos uit te schakelen; een voortdurend biechten tegenover
zijn uitschakeling van het ‘confession’-element, waarbij zelfs het ‘ik’ tekstueel uit de
gedichten verdwijnt; niet alleen een registreren van de sensibiliteit op grond van de
subjectieve ervaring der fenomenen, maar ook een registreren van het sentiment
op grond van een persoonlijk-pathetische toestand of van gebeurtenissen uit zijn
leven bij Moens tegenover een uitsluitend van de sensibiliteit en niet van de
sentimenaliteit uitgaan door hemzelf. Samenvattend acht hij het verschil van instelling
afdoende aangegeven door de constatering dat Moens' gedichten een inhoud hebben
en een levensbeschouwing avoueren, terwijl zijn eigen gedichten slechts een thema
kennen. Hij komt dan tot zijn reeds meermalen geciteerde uitspraak: ‘Mijn ideaal is
dat de levensbeschouwing (voor mij een pessimistiese) in het gedicht trilt, zonder
dat zij nominaal zij uitgesproken en deze gedichten zijn mij het liefst die, zelfs in de
allure van een allegretto, mijn pessimisties berusten besluiten.’
Het verwijt een formalistisch standpunt te huldigen weerlegt hij door erop te wijzen
dat voor hem de vorm op zichzelf geen belang heeft, maar dat deze wèl alleen de
drager, de uitdrukking van het ethos kan zijn en elke gedachtelijke toevoeging om
dit uit te drukken evenals elk persoonlijk pathos ‘de gaafheid, het in-zich-geslotene
van het gedicht’ zou doorbreken. Aan het eind reageert hij ironisch op de mening
36
van ‘Moens e.a. humanitairen’ dat hij na Het sienjaal in ‘sensualistische Spielerei’
zou zijn vervallen en noemt Bezette stad ‘een vergif als tegengif gebruikt’, waarvan 36Deze uitdrukking werd
het nihilisme hem van het humanitaire expressionisme heeft genezen ofwel van door Moens gebruikt in het
‘een oneerlikheid die ik eerlikheid waande en van buiten-lyriese hogeborstzetterij’. hem door G.H. Pannekoek
jr. afgenomen interview,
Na het hierop volgende aforistische Klare wijn varieert Van Ostaijen in de
groteske verhandeling Het vouwbeen het reeds in Henri Bruning en Albert Kuyle gepubliceerd in Den
Gulden Winckel van 20
37
van juli 1926 behandelde thema van de opzettelijkheid tegenover de overgave januari 1926. Zie blz. 698,
38
aan de genade als voorwaarde voor goede kunst. Het vouwbeen beschrijft hij noot 50.
37
als het voorwerp waaraan men de slechte kunstenaar, de beroepsliterator
VW IV, blz. 271.
38
herkennen kan, evenals de slechte lezer, de literatuurdilettant, hier voorgesteld
In 1925 en 1926 werden
als de demi-mondaine die de ‘lektuurusantiën’ in acht neemt, al beperkt zich deze in het wekelijks bijblad van
lectuur tot drie boeken per jaar, te weten van Paul Bourget, Henry Bordeaux en de Nieuwe Rotterdamsche
Pierre Benoit. Een goede kunstenaar daarentegen heeft geen enkel instrument, Courant korte,
ongetekende stukjes over
want hij ‘heeft het geval niet voorzien’ en ‘het is hem zo over de rug gevallen’.
lectuur opgenomen,
Van de twee volgende stukken over Maurits Sabbe, die in 1923 hoogleraar
getiteld Onder het
vouwbeen.
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in de Nederlandse letterkunde te Brussel geworden was, gaat het eerste, de dialoog
met toelichting Anekdote of Sint Jan kent zijn volk, over diens quasi belezenheid in
de moderne letterkunde en is volgens Burssens op authentieke gegevens gebaseerd.
De boekbespreking waarvan sprake is, was een Vlaamsche kroniek van Lode
Monteyne, waarin behalve de bundel Piano van Burssens ook Van Ostaijen, Seuphor,
Van den Aker, Pijnenburg, Grauls, Gilliams, Van Nijlen en de dichters van 't Fonteintje
besproken werden. Deze kroniek was opgenomen in De Vlaamsche Gids van januari
39
1926 - het tijdschrift waar ook Sabbe redacteur van was - en hierin werd inderdaad
39
op blz. 183 Burssens' gedicht Zonnebrand geciteerd. Bij de beschrijving van
Jg. 14, nr. 4, blz.
181-186.
Burssens' juiste gevolgtrekking wijst Van Ostaijen er terloops op over hoeveel
gezond verstand de dichters beschikken, die de causaliteit van het gezond verstand
voor de lyriek hebben afgezworen: ‘Gezond verstand is als een winterjas: die draagt
ge niet in augustus.’
In het tweede stuk, De literatuurkenner verder aan het woord, herhaalt Van
Ostaijen zijn visie op de beïnvloeding, die hij ‘een gelukkig verschijnsel’ acht en
merkt daarbij op ‘dat er reeds een persoonlikheid kan aanwezig zijn jiust in het
specifiese van de amalgamering van twee dichters’. Als schrijver waar hij zich zelf
op dat moment het meest verwant aan voelt, noemt hij Cocteau, voor zijn eerste
gedichten verwijst hij naar Gorter en voor het werk daartussen naar Else
Lasker-Schüler en Apollinaire. Doordat de invloed van laatstgenoemde formeel is,
gaat deze dieper. Aan het slot beroept hij zich erop ook zelf formeel iets aan de
lyriek te hebben toegevoegd, nl. de techniek van de thematische ontwikkeling van
een vooropgestelde zin, in welk opzicht alleen Gezelle een voorganger genoemd
zou kunnen worden. Nogmaals reageert Van Ostaijen in Boerebedrog en realiteitzin
op de mening van critici als Moens, dat hij zich bij het geloof in de mensheid had
moeten houden, zoals dat uit Het sienjaal sprak. In het begin van deze groteske
parabel over Kareltje en de ballonnetjes maakt hij nog een toespeling op de titel
van de vierde groteske uit zijn bundel Vogelvrij door te schrijven ‘Het toeval, dat
toevallig steeds een malheur pleegt te zijn’.
In zijn essay Armoede, dat weer in het geheel geen groteske elementen bevat,
komt Van Ostaijen voor de derde maal op Moens' uitspraak in Den Gulden Winckel
terug.
De eerste helft van dit essay - dat door zijn beginregel, ‘De armoede is een
weelde...’, de titel van zijn gedicht Rijke armoede van de trekharmonika in de
herinnering roept - is gewijd aan een algemene bepaling van wat hij onder ‘armoede
binnen de kunst’ verstaat. Hij vergelijkt deze armoede met die van de Franciscaners,
waarbij hij een tweetal regels van Franciscus citeert, die hij ook reeds had
aangehaald in zijn artikel Over dynamiek II in De Goedendag van mei-juni 1917.
De Franciscaner armoede ziet hij als een middel om de eeuwige rijkdom te bereiken,
terwijl de armoede binnen de kunst er
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ter wille van zichzelf is, daar zij ‘een moederschoot [...] van formele schoonheid is’.
Zij is zonder uitkomst, aanvaardt dit en streeft nochtans naar haar eigen volmaking,
daar dit de weg tot het daarbinnen en niet daarbuiten gelegen uiteindelijk doel van
‘het formele verpuren’ is. De ‘ontwording’, die voordien in de eis van
‘ontindividualisering’ - een woord dat Van Ostaijen de laatste jaren niet meer gebruikt
- gelegen was, keert hier geconcretiseerd terug in de eis van uiterste versobering
ter wille van de formele zuiverheid. Dit ‘ruiterlik en transcendent doelloos naar een
volmaken’ streven is het tegengestelde van de religieus pragmatische deemoed.
Na deze uiteenzetting vervolgt Van Ostaijen: ‘Liefst ware ik bij het zuivere lyriese
- voorstelling en techniek - gebleven zonder mij op het voor een lyricus gevaarlike
pad van een veralgemenen van het probleem te begeven’, daar dit slechts
speculatieve bevestigingen oplevert. Maar het aldus aangegeven verschil tussen
beide vormen van armoede, voert hij ter verontschuldiging aan, valt samen ‘met de
kloof die de twee kammen der lyriek in Vlaanderen scheidt’, nl. Moens, Gijsen,
Mussche, Van den Wijngaert en Van den Oever aan de ene zijde, Burssens en hij
aan de andere en Brunclair er tussenin.
In de tweede helft schetst hij vervolgens de evolutie van Burssens en hemzelf tot
wat Moens hun ‘Spielerei’ had genoemd. Hij noemt hun eerste verzen een
‘Oidipous-reaktie’ tegen het toenmalige individualistische schoonheidsideaal, dat
gerealiseerd werd in de sensuele verzen van Van de Woestijne. Hun streven naar
meer lyrische spontaniteit werd als reactie tegen het individualisme humanistisch
ingekleed en zij namen het unanimisme over ter wille van de spontaniteit in de
voorstelling. In de daarop gevolgde springvloed van spontane gedichten, naar inhoud
en factuur door opeengehoopte gevoelsdata bepaald, werd het echter duidelijk dat
hun aanvankelijke ‘geloofsbelijdenissen’, zoals Moens hun vroeger werk noemde,
een verkeerd antwoord op de ‘Schöngeisterei’ waren. Zo raakten zij ervan
doordrongen dat er naar een andere - de huidige - verhouding tot de spontaniteit
gezocht moest worden, die ver verwijderd is van b.v. de lyriek van Dop Bles ‘die
niets anders is dan een sentimenteel berijmd fait divers uit de persoonlike ervaring
van de dichter’ en ook van de gedichten van Moens en Gijsen die ‘hun lyriek aan
een buiten-lyries moment ontlenen’.
Het laatste in handschrift bewaard gebleven stuk van Self-defence is de boutade
tegen de Nederlandse ernst, min of meer uit naam van het letterkundige
driemanschap dat later op een nagenoeg gelijk programma het tijdschrift Avontuur
zal redigeren, Burssens, Du Perron en ik.
Van Ostaijen gaat in het begin vooral in op uitlatingen van Urbain van de Voorde
in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 7 maart 1925 bij zijn bespreking van Du
Perrons Het roerend bezit, dat in 1924 als uitgave van Het Overzicht verschenen
was. Over de Overzicht-groep merkt Van de
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Voorde hierin op : ‘Onderlinge bewierooking is een der meest voorkomende
40
aspecten [...] na het terechtstellen der andersdenkenden, natuurlijk.’ En verder:
Zie ook blz. 577.
‘Dit is nu een boek, uitgegeven onder de begunstiging van het verschrikkelijk
‘cinacle’, in wiens onfeilbare oogen zoo weinig werk van heden genade vindt. In de
wereld gezonden onder het waarmerk der Antwerpsche literaire Tsjeka [...]’.
Als zijdelings bewijs dat de ernst een specifiek Nederlands artikel is, voert Van
Ostaijen enkele namen uit de Franse literatuur aan, die voor vertaling in aanmerking
zijn gekomen: de gebroeders Jean en Jérome Tharaud, François Mauriac en Lucien
Fabre. Bij zijn opmerking dat men in Nederland aan François Coppée toe is in de
tijd van Rimbaud en aan ‘die reuzeraseur’ Fabre in de tijd van Apollinaire, wordt Jan
Greshoff, met wie Du Perron eind 1927 bevriend raakt, als ‘promotor der Franse
41
42
letteren in Nederland ’ eveneens onder schot genomen, daar onder diens toezicht
41
Fabre's Rabevel, ou le mal des ardents in vertaling is uitgegeven onder de titel
Na verschillende essays
over Franse letterkunde
Rabevel, een roman van ‘hoogspanning’. Nadat hij als voorkeuren van de
vanaf 1918, verscheen
Nederlandse ernst Dostojevski, Tagore, Romain Rolland en Anna van
o.a. van zijn hand
Gogh-Kaulbach heeft opgesomd, herhaalt hij zijn - daar nog vrij cryptische opmerking aan het slot van Aantekeningen VI over ‘de pastorij van Mastland’ die Mengelstoffen op het
gebied der Fransche
‘het steeds bij ons op Woutertje Pieterse’ zal halen.
letterkunde, Maastricht,
Het door Burssens vertaalde en aan Self-defence toegevoegde
1924 en ook in Den
interviewfragment Onze grote voorganger sluit zich aan bij de slotopmerking in
Gulden Winckel, waar hij
De literatuurkenner verder aan het woord en preciseert de betekenis die Gezelle van 1925 tot 1928
voor de moderne poëzie heeft. Verder stipt Van Ostaijen in zijn antwoorden
redacteur van was,
enkele punten aan die hij elders uitvoeriger heeft besproken, zoals de verhouding besteedde hij veel
aandacht aan de Franse
van de dichter tot de reële wereld, de wijze van verwerken der objecten in de
zuivere lyriek, de verstaanbaarheid van deze lyriek en het streven los te komen literatuur.
42
Greshoff schreef een
van het regionalisme en aan te sluiten bij ‘de grote Westeuropese
inleiding
bij deze vertaling
sensibiliteitsstroming van de na-oorlogse periode’.
door
Marie
van Doorne
Na de publikatie in Vlaamsche Arbeid volgde vijf jaar later een tweede uitgave
van Fabre's roman, die in
43
van Self-defence in boekvorm, verzorgd door Burssens . Met handhaving van
drie delen bij de uitgever
de titel voor het geheel werd de eerste tijdschriftpublikatie aangevuld met zeven, van Den Gulden Winckel,
op twee na nog niet eerder gepubliceerde, teksten, die echter, althans grotendeels, Hollandia te Baarn, in
niet als onderdeel van Self-defence bedoeld waren. Het boekje opent met de in 1925 was verschenen.
44
43
Paul van Ostaijen,
ieder geval veel vroeger geschreven Zelfbiografie, dat in de eind 1928
Self-defense
, Antwerpen,
samengestelde Letterkundige Almanak voor het jaar 1929, Erts, voor het eerst
1933.
was afgedrukt. In de boekuitgave werd de titel veranderd in Kennismaking en
44
En wel in Berlijn. De
werden de laatste twee alinea's weggelaten. Voorts werd de Circulaire voor
tekst
heeft betrekking op
Avontuur opgenomen en de nog ongepubliceerde, in september 1925 gehouden
zijn
situatie
in deze stad
lezing, Proeve van parallellen tussen moderne beeldende kunst en moderne
en bevat o.a. de uitlating:
dichtkunst.
‘Brussel. O deze luks-stad
Van de vier overige in deze boekuitgave voor het eerst gepubliceerde stuknog éénmaal zien.’
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ken ontleende Burssens de tekst Nogmaals poëzie, met de bekende definitie van
poëzie, aan de brief die Van Ostaijen tussen 16 en 26 maart 1925 aan Du Perron
geschreven heeft, welke brief sindsdien is verloren gegaan. Of de slotzin over
Burssens, die Van Ostaijen pas kort daarna, op 27 maart, leerde kennen, maar over
wiens Piano hij toen al enthousiast was, eveneens aan deze brief werd ontleend,
is, gezien het gebruik van de term ‘kameraad’, twijfelachtig.
Verder is de tekst Jeugdgrillen of wat? geheel van de hand van Burssens, zoals
deze zelf bij de voorbereiding van het vierde deel van het Verzameld werk verklaard
heeft.
Als enige stukken die mogelijk geheel door Van Ostaijen zijn geschreven en voor
Self-defence waren bestemd, blijven ten slotte nog over Voorzichtigheidsmaatregel
en De literatuur- en kunstbewonderaar. Het eerste toont, in zijn opzet als groteske
parabel, overeenkomst met Boerebedrog en realiteitzin. De daarin vervatte
waarschuwing tegen de persoonlijke ontroering als lyrisch materiaal, die uitloopt op
het voorschrift ‘Een gedicht moet ten minste één jaar kelder hebben’, knoopt aan
bij de opmerking aan het slot van Armoede over ‘de gevoelsinhoud die alleen voor
de dichter zo groot kan zijn als hij het in zijn gedichten aanneemt’. Merkwaardig is
echter dat hier niet van ‘sentiment’ wordt gesproken - zoals in Wies Moens en ik
geconstateerd wordt dat Moens ‘zijn sentiment registreert’ - maar van
‘sensibiliteitsmomenten’. Het woord ‘sensibiliteit’ gebruikt Van Ostaijen steeds - juist
in tegenstelling tot ‘sentiment’ - voor de wèl subjectieve, maar strikt onpersoonlijke,
ofwel algemeengeldende ontroering, terwijl hier toch duidelijk op een ‘persoonlik
45
pathetiese toestand’ gedoeld wordt.
De aanval op de quasi-deskundigheid, ondernomen in de beide stukken over 45De term is ontleend aan
Sabbe en meer algemeen op de beroepsliterator gericht in Het vouwbeen, wordt Wies Moens en ik, VW IV,
voortgezet in De literatuur- en kunstbewonderaar, waarin een typering gegeven blz. 359-360.
wordt van de kenner uit de tweede hand, de bewonderaar van de hem alleen via
handboeken bekende ‘klassieke meesterwerken’, die eveneens tot de tegenstanders
van de moderne kunst behoort. Evenals in Burssens, Du Perron en ik wordt ook
hier de felste bestrijder van het modernisme onder de Vlaamse jongeren, Urbain
van de Voorde - van wie een typerende uitspraak tegen de modernen en vòò ‘de
46
meesterwerken der klassiek’ wordt geciteerd - belachelijk gemaakt.
46
Deze laatste schets die door Burssens aan Self-defence is toegevoegd, sluit
Waaraan deze uitspraak
zich dan ook in verschillende opzichten goed aan bij de reeks polemische stukken, is ontleend kon niet
waarmee Van Ostaijen als criticus zich in 1926 naast zijn boekbesprekingen heeft worden achterhaald.
bezig gehouden.
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5. Begin 1927
De eerste brief van Van Ostaijen uit 1927 die bewaard is gebleven, was gericht aan
zijn dokter, Edgar Peetermans. Deze behandelde hem toen reeds ruim een jaar en
gaf hem sedert de zomer van 1926 tuberculine-Denis-injecties. Van Ostaijen stelde
Peetermans' toewijding zozeer op prijs, dat hij hem als nieuwjaarsgeschenk een
1
tekening van Lallemand toezond.
1

[Antwerpen, 6 Januarie 1927.]

Zie: Edgar Peetermans,
Herinnering aan Paul van
Ostayen, Vlaamsche
Arbeid, dl. 23, afl. 3-4,
Brussel, 1928, blz. 170.

Mijn waarde Doctor,
Neem me niet kwalik dat ik, naast mijn beste wensen voor het nieuwe jaar, U een
tekeninkje van een mijner vrienden toestuur, als een klein bewijs van mijn
dankbaarheid voor uw goede zorgen.
Met hartelikste groeten,
P. van Ostaijen

Intussen was het decembernummer van Vlaamsche Arbeid, de laatste aflevering
die bij de uitgeverij Mercurius zou uitkomen en waaraan Van Ostaijen zijn artikel
over De heilige berg door Karel van den Oever had bijgedragen, nog steeds niet
verschenen. Van Ostaijen had zelfs half januari de drukproeven nog niet ontvangen,
wat hem ertoe bracht de volgende brief aan Muls te schrijven. Hieruit blijkt niet alleen
hoezeer de onregelmatige gang van zaken hem ergerde, maar ook hoezeer hij zich
op Vlaamsche Arbeid, als zijn ‘spreektribune’ bij uitstek, voelde aangewezen.
Met ‘het vermijden van zulke toestanden als met Dr. Jacob en nu weer met
Claes-Vetter’ doelt Van Ostaijen op twee prozabijdragen, die zijns inziens ver onder
het niveau van het tijdschrift lagen, maar die Muls toch in de jaargang 1926 had
opgenomen. Kesteleyn door Dr. Ant. Jacob was als vervolgverhaal in het mei-,
juni-juli- en augustusnummer gepubliceerd, maar ondanks het laatste ‘wordt vervolgd’
verder niet meer voortgezet. Ontgoocheling door Stephanie Claes-Vetter, de vrouw
van Ernest Claes, werd in het laatst verschenen novembernummer geplaatst,
eveneens met de aankondiging ‘wordt vervolgd’, hoewel het bij deze eerste drie
hoofdstukken is gebleven.

[Antwerpen, 14-1-27.]
Mijn waarde Muls, Zoals afgesproken, was ik bij u aan huis af te halen hetgeen u
zoudt gereed leggen. Het dienstmeisje wist niet anders dan dat er niets was. Ik heb
dan de proeven thuis verwacht. Ook deze hoop moest ik opgeven.
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Van Ostaijen, waarschijnlijk in het begin van 1927.
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Ik liep andermaal bij u aan, dan op de drukkerij - ik meende dat de proeven er
moesten zijn, - dan weer, op ontkenning aldaar, bij u aan huis. Alles vruchteloos.
Zo meewerken aan een tijdschrift, is, waarachtig, geen gemakkelik baantje. Men
stelt het zich gemakkeliker voor als het is. Ik heb dus mijn proeven niet gekregen
en nochtans acht ik dit noodzakelik, omdat gevallen van vroeger mij op mijn hoede
hebben gesteld.
Op de drukkerij, waar ik mijn kleine Odysseus-tocht verhaalde, vond ik gretig
gehoor. Ook zij hadden de proeven nog niet terug en dat was zo gewoonte. Nog
vandaag hadden zij een lang stuk ontvangen, midden januari voor het
december-nummer. Het regende zo maar, een gans jaar door, brieven van mensen
die in alle varianten op de ongeregeldheid wezen. Zulken die vroegen wanneer
eindelik dit of dat maandnummer ging verschijnen, anderen... maar enfin, al de
klachten die abonné's zoal bij mekaar brengen kunnen.
U weet dat ik steeds een verdediger ben geweest van het geregelde verschijnen.
Ik heb anderzijds mijn best gedaan en ben tot de - quantitatief - biezonderste
medewerker van V.A. geworden. Het spijt mij dat deze inspanning zo in het ijle moet
verloren gaan.
Het spreekt vanzelf: het is uw tijdschrift en ik ik denk er niet aan daarin enige
verandering voor te stellen. Maar indien u, te zeer opgeëist door andere zorgen,
niet altijd even snel als het nodig is voor het in-mekaarzetten van V.A. kunt zorgen,
dan, meen ik, moest u zich reeds lang een ‘geschäft[s]tüchtig’ redaktiesekretaris
hebben toegevoegd, iemand die het, overigens nìet gezellige werk, van de
drukkerij-zaken afhaspelt. Ik vraag er niet naar deze eer te hebben. Ik wens alleen
zoveel orde als mogelik. (Daaronder versta ik ook het vermijden van zulke toestanden
als met Dr. Jacob en nu weer met Claes-Vetter.) Is er niemand anders, dan doe ik
het gaarne en de ruggespraak schijnt me nu gemakkelik: ik loop even bij u binnen.
Een ding staat vast: men kan een abonnent niet genoeg in eer houen, ten minste
voor zover dit op materiële eisen terugslaat.
Een ander ding staat, voor mij persoonlik, insgeliks vast: anarchiese toestanden
als deze voor de zot-houderij van Jacob moeten voorkomen worden. Ik doe niet
meer naar vermogen om een tijdschrift recht te houen, dan weer een andere zich
amuseert het te kelderen.
In de overtuiging dat u de inhoud van dit schrijven niet anders zult interpreteren
dan in de zin van een dienstwillige belangstelling voor uw tijdschrift, ook mijn
spreektribune, blijf ik,
met mijn beste groeten,
steeds uw dwe, P.v. Ostaijen
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Muls' antwoord op deze brief is verloren gegaan. Uit onderstaande reactie van Van
Ostaijen is echter op te maken dat Muls zich als redacteur door zijn jonge
medewerker miskend achtte en erop gewezen heeft wat hij sedert de oprichting van
Vlaamsche Arbeid in 1905 voor dit blad gedaan had. Ook moet hij Van Ostaijens
hulp hebben afgewezen op grond van de slechte ervaringen die hij opgedaan had
met André de Ridder, die van 1907 tot 1908 redactiesecretaris was geweest en
2
‘wegens een verschil van meening over de richting van het tijdschrift’ ontslag nam,
en met Floris Couteele, die onder de pseudoniemen Theo de Clerck, C. van Esch 2Zie hierover: Jean
Weisgerber, De Vlaamse
en Willem Meyboom vooral in 1921 en 1922 aan Vlaamsche Arbeid had
literatuur op onbegane
meegewerkt.
wegen, Het experiment
Of de ‘bijlage’, waarvoor Van Ostaijen hem in zijn P.S. bedankt, betrekking
heeft op de jaarlijkse uitkering van het medewerkershonorarium - dat, als het kon van ‘De Boomgaard’
1909-1920, Antwerpen,
worden uitgekeerd, steeds zeer bescheiden was - wist Muls zich niet met
1956, blz. 25-27.
3
zekerheid te herinneren, maar achtte hij wel waarschijnlijk.
3

Mondelinge mededeling
bij de bespreking der
brieven.

[Antwerpen 23-1-27.]
Het spijt mij zeer, mijn waarde Muls, dat mijn brief u aanleiding tot een verkeerde
interpretatie is geweest. Neen, zulk een losbol ben ik toch niet, dat ik, zonder naar
waarde dàt te appreciëren, een aktiviteit van ruim 20 jaar, zo maar mij niks jou niks,
over het hoofd zou zien. Wel integendeel - en ik zie maar al te goed in hoeveel van
het uithoudingsvermogen verlangd wordt door alzo een vervelende arbeid als deze
van tijdschriftleider. Mijn bedoeling was alleen deze, waarde vriend, u een gedeelte
van deze vervelende arbeid af te nemen, zonder pretenties.
Ik weet toch anderzijds dat gij door vele, zeer verscheidene, organismen
gedeeltelik wordt in beslag genomen: Museum, aanwervingskommissie, vlaamse
akademie, vereniging van letterkundigen, Bachvereniging, Beethovenherdenking...
waarachtig genoeg opdat ik, zonder uw toorn te verwekken, u, voor Vl.A., enige,
bescheiden hulp mocht aanbieden.
Daar gij echter zulke slechte ervaringen maakte, insisteer ik niet. Alleen moet gij
hierbij bedenken dat deze ervaringen veel waard zijn inderdaad, maar dat zij niet,
geaddeerd, tot algemene wet mogen opgevoerd worden. Immers de Ridder is de
Ridder, Couteele is Couteele, en ik ben niet, natuurlik!, Couteele, ook niet de Ridder.
Evenwel, omdat mijn gans vertoog berustte, op deze vergissing die gij noemt: bij
de duivel te biechten gaan, neem ik alles terug, ook mijn voorstel.
Geloof mij, met hartelikste
groeten, steeds uw dwe.,
P.v. Ostaijen
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P.S. Met mijn beste dank voor de bijlage bij uw brief.
In deze tijd schreef Van Ostaijen op verzoek van de Vlaamsche Toeristen-Bond
enkele regels ter gelegenheid van het eerste lustrum, die als open brief in Toerisme
4
van 1 februari 1927 gepubliceerd werden. Zijn ‘skepties idealisme’ komt ook hierin
weer tot uiting, als hij enerzijds bij de flaminganten ‘een ietsje zelfoverschatting’ 4Toerisme, jg. 6, nr. 3,
Antwerpen, 1 februari
constateert, maar aan de andere kant vol lof is voor het effectieve
1927, blz. 43.
‘vervlaamsingsapparaat’ dat de V.T.B. onder leiding van Stan Leurs geworden
bleek te zijn.
Alzo: iets in een paar regels over de Vlaamse Toeristen, omdat ze vijf jaar oud zijn?
Iedereen weet, uit zijn herinnering, hoe vree[e]selik moeilik het is een
nieuwjaarsbrief af te lezen, laat staan te schrijven. De dingen die het hart het meest
nabij zijn, zijn de lippen het verst, is 't niet?
Niet anders de lof die, onvoorwaardelik, de V.T.B. toekomt. Dat wij - wij, Vlamingen,
zoals we het met een aksent, daarin een ietsje zelfoverschatting klinkt, plegen te
zeggen - een vereniging zouden hebben, die zo ingrijpend en zo suksesvol een
5
konkur[r]entie het franse organisme van vroeger dagen en vroeger glorie zou kunnen
aandoen, een vereniging, die zich in het bezit zou weten te stellen van zulk een 5De Vlaamsche
kostbaar vervlaamsingsapparaat, wie had het, kort na de oorlog, durven dromen? Toeristenbond was op 29
(De Stan, niemand dan de Stan.) En nog, wanneer ge de medalje omkeert: een januari 1922 opgericht als
tegenhanger van de
vereniging, die, met een niet genoeg te loven kontinueerlikheid, in Vlaanderen
een belangstelling wist te bestendigen, welke zich vroeger had tevreden te stellen Touring Club de Belgique,
die op 16 juli 1921 een
met een paar voordrachtjes op toverlantaarn: dat is werkelik niet gering.
boottocht van Oostende
Integendeel - maar ik heb het krediet van een paar regels reeds verbruikt - de
naar Antwerpen
V.T.B. is een der alleruitmuntendste daden der vlaamse gemeenschap, na de
organiseerde, waarbij het
wapenstilstand.
Comité de Politique
Pol van Ostaeyen
Letterkundige
Antwerpen
Ook de laatste poging die Van Ostaijen met de volgende brief ondernomen heeft
om een betrekking te vinden, is zonder succes gebleven.

[Antwerpen, 7 februari 1927.]
Aan de heeren leden van den
beheerraad van het dagblad
‘de Volksgazet’
Somersstr. Antwerpen.
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Hooggeachte Heeren,
In verband met de thans bestaande vacatuur in de redactie van ‘de Volksgazet’,
heb ik de eer mij als kandidaat op te stellen voor een betrekking als redacteur bij
dit dagblad.
Buiten letterkundige werken, verschenen bijdragen van mijn hand in verscheidene
tijdschriften van Vlaanderen en Nederland; en ook in vreemde tijdschriften.
Voor wat de journalistieke arbeid betreft, kan ik er nog aan toe voegen, dat ik bij
machte ben snel uit het fransch, het duitsch en het engelsch, eventuëel ook uit het
italiaansch te vertalen.
In de hoop dat mijn kandidatuur op uw steun moge rekenen, verblijf ik,
hooggeachte heeren,
met de meeste hoogachting,
P van Ostaijen
Na deze sollicitatie valt er een hiaat van twee maanden in de bewaard gebleven
correspondentie. Gedurende deze periode ging het met zijn gezondheid hard
achteruit. In februari kreeg hij griep en de behandeling met de
tuberculine-Denis-injecties, waar hij niet gunstig op reageerde, werd stopgezet.
Dokter Peetermans stuurde zijn patiënt naar de Antwerpse longspecialist, Dr. G.
Mutsaers, die directeur van het sanatorium in Westmalle was geweest. Deze gaf
hem, na onderzoek en doorlichting, de raad voor enige tijd te gaan kuren in de
Naamse Ardennen, waar Dr. Léon Bérard een particulier sanatorium, Le Vallon,
had ingericht te Miavoye, een gehucht bij het dorpje Anthée. Een beslissing werd
nog niet direct genomen, want Van Ostaijen aarzelde, daar hij zelf de voorkeur aan
Zwitserland gaf, wat Peetermans hem vòòr het consult bij Mutsaers ook steeds had
aanbevolen. Financiële overwegingen speelden hierbij eveneens een rol. Mutsaers
stond er nl. op dat hij niet naar een pension, maar naar een sanatorium zou gaan,
omdat hij regelmatig medisch toezicht nodig had, hetgeen in Zwitserland echter veel
duurder was dan in Miavoye.
In april moest hij wegens bronchitis opnieuw het bed houden en sedert die tijd is
hij hevig blijven hoesten.
Enkele dagen vòòr of reeds tijdens zijn bronchitis schreef hij een brief aan André
de Ridder, die hem om een artikel voor Sélection had gevraagd. Evenals ongeveer
6
een jaar tevoren in La Nervie , uitte hij zich ook nu niet onverdeeld enthousiast over
de vernieuwing van het Vlaamse toneel na de wereldoorlog, waar behalve Herman 6Quelques notes sur la
situation artistique en
Teirlinck, Anton van de Velde en Willem Putman ook Paul de Mont als
toneelschrijver een belangrijk aandeel in gehad heeft met stukken als Nuances Flandre, VW IV, blz.
258-262.
(1923), Reinaert de Vos (1925) en Het geding van Onzen Heer (1926).
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Of De Ridder na dit antwoord zijn uitnodiging heeft ingetrokken of dat Van Ostaijen
er niet meer toe gekomen is het artikel te schrijven, is niet bekend, maar in ieder
geval heeft er noch van Van Ostaijen, noch van een ander auteur een opstel over
dit onderwerp in Sélection gestaan.

[Antwerpen, 12.4.27.]
Waarde Heer de Ridder,
In verband met uw schrijven van 8 dezer, betrekkelik een opstel over vl. letterkunde
voor ‘Se[é]lection’, zeg ik u, eerst en vooral, mijn beste dank voor de invitatie.
Ik kan inderdaad een artiekel over vl. lyriek en vl. toneel, de twee gebieden die
het meest, in nieuwe zin, sukses hadden, schrijven, maar het blijft de vraag of het
zulk een opstel is dat u, voor Se[é]lection, wenst. In het kort gezegd is mijn standpunt
het volgende: de moderne vl. toneelkunst, evenals de duitse waaruit zij procedeert,
is zeer erg aan de tijd gebonden, bijna in dezelfde mate als de franse revolutiestukken
aan ed revolutie gebonden zijn. In verband hiermee, zou ik enkel een kritiek kunnen
schrijven, geen propaganda-opstel. Daarenboven zou men, buiten de vlaamse
geestdrift om, de sociale determinanten van deze opbloei te zamen met de literaire
moeten opsporen. Zo is het b.v. duidelik dat deze heropbloei zeer sterk in verband
staat met een verscherpte katholieke arbeidersbeweging (de Vrede's - de patronaten)
en dat zij daarvan de voor- en nadelen met zich draagt: nadelen, ik bedoel daarmee,
provincialisme. Tegenover Rubiner, Becher, Toller, enz. (1918-1921-22) zijn de
Mont e.a. provinciale toepassingen.
Het spreekt van zelf dat ik het krities, niet polemies bedoel. Maar in elk geval, ik
wenste u mijn mening mee te delen en dat ik niet behoor tot de enthousiasten van
het vl. toneel-renouveau.
Met beste groeten,
uw dwe.
P van Ostaijen
De zaak van de teruggave der schilderijen die bij Van Bruaene in beslag genomen
waren, was nog steeds niet geregeld. Hoewel dit blijkens een brief van Van Bruaene
aan Mr. Victor ook acht maanden na Van Ostaijens dood, op 27 november 1928,
nog niet het geval was, werd er voor één schilderij, Floris Jespers' Femme
ostendaise, dat op de verklaring van Van Bruaene van 30 november 1926 als
Vissersvrouw stond aangegeven, een uitzondering gemaakt. Dit blijkt uit een tweetal
brieven, waarvan de eerste door het ‘cabinet de Mr. le Juge d'Instruction’ van het
‘Tribunal de le Instance de
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Gand’ aan Victor gericht was.

[Gand, le 12-4-27.]
À Monsieur notre honoré collègue à Anvers, avec prière de bien vouloir informer
Mr Van Ostaijen, 44, rue Albert, à Anvers, que le tableau ‘femme ostendaise’ saisi
en cause: Van Bruane..., et lui appartenant, peut lui être restitué.
L'autorisation de restituer a été communiquée à notre honoré collègue Monsieur
de Beel, à Bruxelles, qui a ordonné la saisie, à la suite de notre commission rogatoire
du 26-3-27.
[onleesbare handtekening]
Vier dagen later ontving Van Ostaijen zelf het volgende bericht van de ‘Gerechtelijke
politie’ van het ‘Parquet v.d. Prokureur des Konings’ uit het ‘Arrondissement de
Bruxelles’, waaruit blijkt dat het schilderij zich in de Brusselse Galerie Manteau
bevond.

[Bruxelles, le 16 avril 1927.]
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien retirer, dans le plus bref délai possible,
à la GALERIE MANTEAU, à Bruxelles, le tableau intitulé F‘emme Ostendaise’.
Mr. MANTEAU a reçu des instructions en conséquence.
Dès que vous serez en possession de ce tableau, je vous saurais gré, de m'en
aviser aussitôt.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
L'officier judiciaire,
Deschreijer, G.,
Palais de Justice,
Bruxelles.
Eveneens op zijn ziekbed ontving Van Ostaijen weer drie dagen later een brief van
Muls. De eerste aflevering van het tweemaandelijks geworden Vlaamsche Arbeid
was toen eindelijk verschenen, maar door er een dubbelnummer voor de maanden
januari tot en met april 1927 van te maken, had Muls hiermee de achterstand
ingelopen. In deze viermaandelijkse aflevering waren van Van Ostaijen twee
gedichten, Onbeduidende polka en Polderlandse arkadia, diens lezing
Gebruiksaanwijzing der lyriek en een drietal korte boek-
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besprekingen in de rubriek Bibliografie opgenomen.
Als reactie op deze brief moet Van Ostaijen zijn gedicht Polonaise hebben
ingestuurd, dat in het mei-juninummer werd opgenomen en waaronder inderdaad
de zetfouten in Onbeduidende polka en Polderlandse arkadia verbeterd werden.
De bespreking van Marnix Gijsens bundel Het huis, die eveneens in dit nummer is
geplaatst, had Van Ostaijen kennelijk reeds eerder afgestaan.
De redactie van het in 1925 opgerichte tijdschrift der Nederlandse katholieke
jongeren, De Gemeenschap, had aan Jan Engelman en Albert Kuyle opgedragen
een speciaal poëzienummer samen te stellen met bijdragen van Noord- en
Zuidnederlandse dichters. De samenstellers hadden zich daartoe o.a. tot Muls
gewend. Via Muls kwam hierdoor Van Ostaijens laatste medewerking aan een
Noordnederlands tijdschrift tot stand, bestaande uit de gedichten Oppervlakkige
charleston en Berceuse no. 2. In dit aprilnummer 1927 van De Gemeenschap werd
de Zuidnederlandse poëzie behalve door genoemde gedichten verder alleen nog
door één gedicht van Victor J. Brunclair, Lentewijding, vertegenwoordigd. Ondanks
Muls' toezegging een exemplaar van dit Gemeenschapnummer op te laten sturen
zou het nog haast twee maanden duren voordat Van Ostaijen dit ontving.

[Antwerpen, den 19/4/27]
Waarde vriend,
Hebt ge niet een paar gedichten voor Vl. Ar. Ik zou die in het volgend nr opnemen
en eronder dan de errata laten verschijnen.
Uwe kroniek over Gijsen verschijnt ook in het Mei nr. Zij is [als] altijd uitstekend.
Uwe dwe Jozef Muls
7

P.S. Ik laat u 'n nr van Gemeenschap en 1e nr van Hommes bezorgen.
7

Hoewel de correspondentie tussen Du Perron en Van Ostaijen een leemte van
ruim een half jaar vertoont, wijst de volgende brief erop dat zij in die tijd wel
contact met elkaar hadden. In ieder geval had Du Perron na een verblijf van vier
maanden in Zwitserland, Italië en Zuid-Frankrijk, waarvan hij begin april was
teruggekomen, Van Ostaijen in Antwerpen opgezocht en was hij daardoor op de
hoogte van diens ziekte, zodat hij hem van lectuur op zijn ziekbed voorzag.
Ook waren toen plannen om een eigen tijdschrift op te richten geopperd en
besproken en was de afspraak gemaakt vast naar drukprijzen te informeren.
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Hommes, Revue de
Philosophie et
d'Esthétique, Etichove,
1927, een
kwartaaltijdschrift o.l.v.
Willem van Ryswyck,
Pierre de Briey, Luc en
Paul Haesaerts en
Charles Leplae. Het eerste
nummer, dat o.m. een
vertaald artikel van Dewitt
H. Parker, L'esthétique de
Kant: une appréciation
bevatte, verscheen in
januari 1927; het vierde en
laatste in oktober 1927.
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Van het eigen werk dat Du Perron hem opstuurde was De koning en zijn min, een
‘Eroties Gedicht in Veertien Zangen, uit een vreemde taal getrouwelik in de
Nederlandse overgezet en gedrukt voor de Vertaler in elf exemplaren’, reeds in
8
oktober 1926 verschenen. Het verhaal Nameno's terugkeer, geschreven in januari
8
1927 te Villefranche als vervolg op Het roerend bezit, publiceerde Du Perron
Zie de Bibliografie door
voor het eerst in de tweede druk van Bij gebrek aan ernst (1928), welke uitgave F.E.A. Batten in E. du
hij opdroeg ‘aan de nagedachtenis van Paul van Ostaijen’. Het lied van vrouwe Perron, Verzameld werk
9
VII, Amsterdam, 1959, blz.
Karola ten slotte bleef volgens Du Perrons Autobiografisch overzicht
530.
‘onuitgegeven’ en werd in 1927 na Nameno's terugkeer geschreven.
9
E. du Perron, Verzameld
De brief van Du Perron werd begeleid door vijf blocnotevellen waarop hij tien
werk VII, blz. 504.
gedichten van Levet had overgeschreven, die alle van een opdracht waren
voorzien: Côte d'Azur. Nice aan Francis Jourdain, République Argentine. La Plata
aan Ruben Dario, Algérie. Biskra aan Henry de Bruchard, Afrique occidentale aan
Léon-Paul Fargue, Outwards aan Francis Jammes, British India aan Rudyard Kipling,
Japon. Nagasaki aan Auguste Brunet, Possession française ‘à la mémoire de Laura
Lopez’, Homewards aan M.P. Bons d'Anty en Egypte. Port-Saïd. En rade aan Gabriel
Fabre.
Du Perron had in zijn ‘moderne’ jaren een grote bewondering voor Paul Morand,
waar hij in zijn brief Levet aan verwant vindt. Hij vermeldt in zijn Autobiografisch
9
overzicht de invloed van Morand op zijn eigen werk, nl. op Kwartier per dag, Claudia
9
en Zittingen voor een damesportret, die in 1924 en 1925 geschreven werden.
E. du Perron, Verzameld
werk VII, blz. 504.

[Gistoux, 22-4-27.]
Beste van Ostaijen,
10
Gelijk met deze verzend ik Koning en Min en Champavert. Als de laatste bundel
je vermoeit, lees dan alleen de twee laatste verhalen; Passereau is niet onaardig 10Bedoeld is het in 1922
kwa verhaaltrant en Champavert benadert het meest Maldoror (d.i. de voorbeelden te Parijs verschenen derde
deel van de Oeuvres
van M.) Ik zend je eerstdaags Nameno's Terugkeer en Het Lied van Vrouwe
Karola; mocht de ballade je bevallen en Jespers genegen zijn er een frontispiece complètes van de
voor te maken (verkapt-eroties, anders vinden we misschien niemand om er een architect, schilder en
cliché, of afdrukken, van te maken?) dan zou ik het toch wel apart willen uitgeven, schrijver Pétrus Borel
(1809-1859), dat diens
met niet meer dan 4 × 2 verzen op één bladzij, in vette letter.
Champavert (contes
immoraux) bevat, welke
verhalen het eerst in 1833
gepubliceerd werden. De
laatste twee verhalen uit
deze bundel zijn
Passereau, l'écolier en
Champavert, le
lycanthrope.
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Vergeet je van jouw kant niet mij Maria Monk (de echte) toe te sturen? geef mij
dan op wat je er nog voor hebt moeten neerleggen. Wil je het zelf eerst doorkijken 11Met ‘de echte Maria
Monk’ zal niet de
dan doe je dat natuurlik. Zend mij ook s.t.p. het zinnetje betreffende de
12
oorspronkelijke
bloedschande, uit de Sade , het kan mij prachtig tot epigraaf dienen.
Amerikaanse uitgave
Ik heb Breuer gesproken over een blaadje in 200 ex. van 16 blz. twee

(eerste druk, januari
1836), Awful disclosures
of Maria Monk, bedoeld
zijn, maar de via het Duits
vertaalde Nederlandse
uitgave, die sedert 1852
onder de titel Maria Monk,
de zwarte non begon te
verschijnen. Zie over dit
boek:
H.F. Wijnman, Maria Monk
de zwarte non, De
geschiedenis van een
mystificatie, in Amor
librorum, Bibliographic and
other essays, Amsterdam,
1958, blz. 229-266.
12
Welke zin Van Ostaijen
uit De Sade geciteerd had,
wordt ook uit de verdere
correspondentie niet
duidelijk.
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kolomme-druk. Hij vroeg ongeveer 1000 francs! Dit lijkt mij overdreven Ik ben
benieuwd naar wat jij in Antwerpen te horen krijgt.
Op de volgende velletjes schrijf ik voor je over alle Cartes Postales van H.J.-M.
Levet, geschreven tussen 1900 en 1902, verschenen in kleine periodieken als La
Vogue, La Plume, La Grande France, voor het eerst (en de enige maal) verzameld
door Larbaud en Fargue in 1921. Levet was vice-consul; men heet hem: ‘frère aîné
de Barnabooth’; maar ik vind hem meer verwant aan Morand (de mode van
uitdrukkingswijs daargelaten).
Tot spoedig, en steeds je
EduP.
Noot. Henry Jean-Marie Levet, né le 13 janvier 1874. Chargé de mission dans l'Inde
et l'Indo-Chine par le Ministre de l'Instruction Publique (décembre 1897 - juin 1898);
Officier de l'Académie (février 1899); Vice-Consul de 3e classe; Chargé des fonctions
de Secrétaire-Archiviste, à Manille (novembre 1902); Chargé de la Chancellerie de
Manille (décembre 1902); Chargé de la Chancellerie de Las Palmas (février 1906);
mort à Menton, boulevard du Midi (1906).
Behalve de tien ‘cartes postales’ die ik voor je heb overgeschreven, schreef hij nog
dertien andere gedichten; twee losse verschenen in de Courrier Français van 1896;
de andere verdeeld in twee plaquettes: Le Drame de l'Allée (1897) en Le Pavillon
ou la Saison de Thomas W. Lance (1897), een en ander erg symbolisties.
Van Ostaijen reageerde vrij snel op de hem toegezonden lectuur en bleek toen juist
weer hersteld te zijn.
Van Levets Cartes postales, die hij in de eerste alinea van zijn brief bespreekt,
slaat ‘Miss Roseway’ op Outwards en ‘Novembre enz.’ op Côte d'Azur. Nice. In het
gedeelte over Nameno's terugkeer kan uit de woorden ‘indien ik echter een inleiding
zou schrijven’ opgemaakt worden dat er plannen waren dit verhaal door Van Ostaijen
te laten uitgeven. Bovendien bevindt dit verhaal zich in handschrift van Du Perron
onder de nagelaten papieren van Van Ostaijen en vermeldt de titelpagina daarvan:
‘Duco Perkens / Nameno's Terugkeer / Uitgegeven door / Paul van Ostaijen’. Een
dergelijke uitgave is echter nooit verschenen. Wel koesterde Van Ostaijen eind 1926
kennelijk al het voornemen de activiteiten van zijn particuliere uitgeverij Het Sienjaal,
onderbroken na het verschijnen van Bezette stad in 1921, weer voort te zetten door
werk van zichzelf en van Du Perron uit te gaan geven, hoewel ook hiervan niets
meer gekomen is. Du Perron schreef echter op 1 januari
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1927 uit Nice aan Willink: ‘Ik wilde je vragen twee teekeningen voor me te maken,
met de pen; of anders, liever nog, houtsneden. Het een moet dienen als frontispiece
voor de vijf verhalen in Bij Gebrek aan Ernst (Roerend Bezit - Claudia - Een tussen
Vijf - Damesportret - Bloempje aan 't Eind), die ik apart denk te laten herdrukken en
uit te geven bij Het Sienjaal (van Ostaijen), misschien vermeerderd met een
soortgelijk verhaal. [...] De uitgaven zijn niet voor dadelijk, maar ik schrijf er je over
zoolang het mij interesseert. (En 't zakt al...)’
Van Ostaijens veronderstelling in onderstaande brief dat Nameno wel geen tweede
maal terug zou keren, werd niet bewaarheid: in oktober 1927 schreef Du Perron De
derde Nameno, die evenals Nameno's terugkeer voor het eerst in de tweede druk
van Bij gebrek aan ernst werd gepubliceerd.
Aan het slot van de brief blijkt het reeds vast te staan dat Van Ostaijen voor zijn
genezing naar buiten zal gaan en in verband hiermee maakt hij zich zorgen over
de administratie van het door hen op te richten tijdschrift.

[Antwerpen, 26-4-27.]
Mijn beste E. du Perron,
Dank voor al het toegezondene. Daarover het volgende: Levet niet oninteressant
en niet zonder charme, biezonder het gedicht dat jij uit het hoofd kent (Miss
Roseway). Daarna Biskra. Nagasaki te lang, te theatraal, en te weinig soepel. Ook
goed: Novembre enz. Zoals je zeer terecht schrijft is er, in het karakter, een element
van Morand. Goddank, ontsnapt de stijl aan de hypertroferingen van ‘L'europe’.
‘Champavert’ integendeel schijnt me, voor wat mij betreft, totaal ongenietbaar.
Eerst en vooral die verschrikkelike inleiding. Nu ben het [ik] met het eerste hoofdstuk
klaar, doch ik vrees dat ik niet verder raak.
Mijn belangstelling voor het ‘kurieuse’ alleen - zonder andere eigenschap - is niet
groot genoeg. En dit is enkel kurieus.
Verder - en lees dit vooral met, in de oren en in de geest, het beroemde citaat uit
‘Julius Caesar’, - de toezending van jouw werk. Nameno heeft me zeer geamuseerd;
het sluit zeer goed aan bij het ‘Roerend Bezit’, bij een oppervlakkige lektuur, kan je
geen ogenblik daaraan denken dat het jonger is dan ‘zo leeg een bestaan’, immers
dit laatste is veel meer gefouilleerd. Hebben de helden van het verhaal op jou een
zekere druk uitgeoefend je te dwingen binnen de grenzen van Nameno's verhaaltrant
te blijven? Maar het verhaal heeft, als ‘het Roerend bezit’, het voordeel flink
opschieten en zonder hiaten te zijn, tot het einde toe, en het einde is wel zeer in de
stijl van Nameno, je held. Zijn tweede vertrek past inderdaad op het eerste, als een
tweede etage op een eerste. Indien Nameno nu nog eens komt kijken, dan zal Musa
wel zeer erg oud zijn,

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

800
is 't niet? Doch men mag aannemen dat, behoudens gezonde redenen, hij, na dit
experiment van de lach, het er bij laat. Indien ik echter een inleiding zou schrijven
zou ik de lezer in twijfel - zie je, hier ook - kunnen laten of deze terugkeer wel, in de
geest van de auteur, de laatste moest zijn.
‘Het lied’ heb ik nog niet gelezen, wel ‘de koning en zijn min’. Ik ben natuurlik zeer
tevreden dat ik thuis hoor onder de bevoorrechte lezers van een der elf exemplaren
en ik bewonder je moed en je geduld tot de zevende maal toe, telkens weer opnieuw,
ons het relaas van een coïtus te maken. Maar, - pardonne moi mon ignorance ofwel
mijn pruderie (heus?) - met deze epiese erotiek in versvorm weet ik weinig blijf: ik
sta daar toch erg hulpeloos tegenover en begrijp ‘des heren du Perron interesse’
niet goed. Kortom, dat iemand een gedicht schrijft, in verband met zijn drift, iets als
‘ik zal je neuken’ of ‘weet je nog toen ik je...’, dat snap ik, maar de belangstelling
voor de wijze waarop de koning zijn min neukte moet ik nog vinden. Ik zei het: alle
epiese erotiek.
Hierbij vindt[vind] je het citaat uit het werk van le fameux marquis. Ik hoop dat het
aan duidelikheid niets te wensen over laat. Met dezelfde post gaat de echte ‘Maria
Monk’, de zwarte non. Het derde punt dat ik in orde moest brengen was het
informeren naar prijzen voor het tijdschrift.
Ik sta echter pas op. Te meer komt er nu bij dat, wanneer ik na [naar] de buiten
moet, de revue weer zonder administratie is.
Met beste groeten en nogmaals dank voor het toegezondene,
Steeds in vriendschap
je dwe, Paul v.O.
Eind april ontving Van Ostaijen een briefkaart van Schirren, waaruit blijkt dat hij ook
toen nog steeds in de kunsthandel actief was. Hij had kennelijk op zich genomen
Schirren met het laten maken van een lijst en met het afstaan van werk uit eigen
bezit behulpzaam te zijn bij diens inzending voor de jaarlijkse tentoonstelling van
Kunst van Heden in de Stedelijke Feestzaal aan de Antwerpse Meir, die in 1927
van 21 mei tot 25 juni gehouden werd en waarop twaalf werken van Schirren uit het
13
bezit van Van Ostaijen te zien waren.
Behalve van de schilder Gustaaf de Smet is er in deze briefkaart, die volgens 13De catalogus vermeldt
op blz. 56 de volgende
het poststempel op 28 april 1927 vanuit Brussel (Schirren woonde in Berchem
werken van Schirren uit
St. Agathe bij Brussel) verzonden werd, verder nog sprake van de kunstzalen
het bezit van Van
Giroux te Brussel en Breckpot te Antwerpen.
Mon cher Van Ostaijen,
Voici la diment[s]ion de la toile pour ton cadre 66 × 87 - Prends quelques
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Ostaijen: 266, De
Abyssiniaansche; 267,
Naakt figuur met bloemen;
268, De familie; 269,
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ontbijt; 271, Stilleven met
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mm en plus Envoie moi de suite la liste des oeuvres que tu mettra[s] au contemporain et ce
que cela fait de me[è]tres. Je pense de venir à Anvers dans quelques jours pour
desencadrer, retoucher et remettre en glace le dessin Abyssinienne, nous
l'exposerons. Qu'en penses tu? Galerie Giroux prêtera une grande toile 1921 que
j'ai faite à Paris et G. Desmeth un nu 1912 - j'aurai a[à] mettre ma toile femme et
les deux enfants qui est + aquarelles bl. et noir nu - Je crois que cela fera un
ensemble - Veux tu me faire le plaisir de t'informer où il faut que j'envoie les toiles
pour contemporain. Avant c'était chez Brec[k]pot - Maintenant aucune indication Reponds de suite car on me reclame la notice.
Bien à toi
F. Schirren
Begin mei had Du Perron op zijn beurt een bronchitis opgelopen. De brief waarin
hij dit meldde en waarbij hij de novellenbundel Het kostelijke leven van Gerard van
14
den Hoek aan Van Ostaijen opstuurde, is verloren gegaan, zodat het ook niet
14
bekend is waarom hij deze bundel - die hij zelf blijkens Van Ostaijens
Het werk van deze in
antwoordbrief nog niet gelezen had - aan zijn vriend heeft gezonden. Aan deze 1916 op 24-jarige leeftijd
bundel was in het januari-aprilnummer van Vlaamsche Arbeid een uitvoerig artikel overleden schrijver werd
in 1926 te Amsterdam
van Lode Zielens in de kroniek Nederlandsche Letterkunde gewijd.
Uit het slot van Van Ostaijens antwoordbrief blijkt dat deze er op dat moment herdrukt onder de titel Het
reeds over dacht om voor enige tijd rust te zoeken in het hotel De Scheepvaart kostelijke leven,
gebundeld en ingeleid
te Viersel in de Antwerpse Kempen, welk adres hem door Victor was aangeraden,
door P.H. van
die er zelf enkele malen met zijn vrouw gelogeerd had.
Moerkerken.

[Antwerpen, 13-5-27.]
Mijn beste du Perron,
Inderdaad het lijkt alsof wij om beurten met bronchitis moesten kennis maken, of
beter: een oude ‘Bekanntschaft’ konsolideren. Nu, ik hoop dat je het, bij behoorlike
rust, snel te boven bent.
Ik dank je voor het toezenden van ‘van den Hoek’. Maar, ik ben er aan begonnen
en de eerste novelle, alleszins een jeugdwerk, is afschuwelik, gewoon. Ik twijfel er
niet aan dat je, voor deze keer, na inzage, met mij zult akkoord gaan. Je kent dat
soort naturalisme, dat de lezer dwingen wil uit te roepen: [‘] juist, goed opgemerkt!’
De auteur geeft een nauwkeurige beschrijving van de boog die een behendig man
weet te spuwen; alzo in deze stijl, de eerste vertelling van v.d. Hoek.
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Intussen heb ik ook het lied van Vrouwe Karola gelezen. Ik verkies het ver boven
‘de Koning’. De Halewijn-imitatie is, meen ik, geslaagd. Over een paar distychons,
die mij te zeer geïnterverteerd voorkomen, spreek ik je, wanneer wij elkaar treffen,
alsook over een paar andere die mij de gang schijnen te hinderen door een nutteloze
herhaling.
1 Juni ga ik naar buiten, vermoedelik in de antwerpse Kempen. Komt mij mijn
logies behoorlik voor, dan konden wij misschien een paar dagen samen doorbrengen,
als je daar iets voor voelt.
Alzo, tot spoedig weerziens, en nogmaals, spoedige beterschap,
hartelikst
je Paul v.O.
Du Perron reageerde met onderstaande brief enthousiast op Van Ostaijens voorstel
gezamenlijk een paar dagen in Viersel door te brengen, maar Van Ostaijen is niet
direct op een verdere uitwerking van deze vakantieplannen ingegaan, mogelijk
doordat hij zich hiervoor te ziek voelde en eerst alléén wat op wilde knappen.

[Brussel, 16-5-27. 9 rue Belle-Vue]
Beste P.v.O.
Ik voel verbazend veel voor je plan een paar dagen samen ergens door te brengen,
en wat het logies betreft, als het voor jou goed genoeg is kan ik het natuurlik ook
voor lief nemen. Schrijf me zo spoedig mogelik uitgebreider hierover, liefst met
opgaaf van de kosten (per dag). Zodra je het met jezelf eens bent geworden, reis
ik naar je toe; we zouden misschien samen uit Antwerpen kunnen vertrekken?
Het herzien van Vrouwe Karola wordt dan een vakantiewerkje. Ik ben bij voorbaat
bereid alle strofen te schrappen die je overbodig voorkomen: ik heb n.l. de overtuiging
dat ik er te veel in gezet heb, maar jij kunt als onbevooroordeeld lezer beter
herkennen wàt.
Tot spoedig ziens, nietwaar?
Je EdP.
Uit de laatste dagen vòòr Van Ostaijens vertrek naar Viersel zijn nog een drietal
brieven bewaard gebleven die verband houden met zijn medewerking aan het
speciale poëzie-nummer van De Gemeenschap, waarvan hij nog steeds geen
bewijsexemplaar had ontvangen.
In de eerste plaats beantwoordde hij een verloren gegane brief van Jan
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Engelman, die hem via Muls was toegestuurd. Hieruit spreekt niet alleen zijn spijt
dat hij niet eerder tot medewerking aan De Gemeenschap was uitgenodigd, maar
het is ook de eerste brief waarin hij zelf van zijn deplorabele gezondheidstoestand
melding maakt.
De ‘kleine proza's’ die hij binnenkort naar de Gemeenschapsredactie hoopte op
te sturen, zijn misschien de Vier proza's die hij later aan Vlaamsche Arbeid heeft
afgestaan of mogelijk ook de reeks Kluwen van Ariadne, die hij in het eerste nummer
van het eigen tijdschrift Avontuur heeft geplaatst. In ieder geval is er van verdere
medewerking aan De Gemeenschap nooit meer iets gekomen.

[Antwerpen, 23-5-27.]
Hooggeachte Heer,
Ik onving gister, langs Vl. Arbeid, uw brief van 13 dezer; mijn hartelikste dank.
Voor wat betreft het nr. van ‘D.G.’, ik ontving inderdaad geen exemplaar; het spijt
me zeer. Langs de courant vernam ik het verschijnen. Maar ik dank u, wanneer u
even bij de administratie het nodige wil doen.
Gaarne werk ik ook verder mee aan D.G. - Het is maar jammer dat niet vroeger
gelegenheid daartoe bestond, want op het ogenblik heb ik niet veel in portefeuille
en anderzijds dwingt mijn gezondheidstoestand mij tot veel rust - 12 uur dageliks zodat mijn produktie er, tegen mijn wil, onder lijdt. Ik hoop nochtans u binnenkort
iets op te sturen: kleine proza's, denk ik.
Met de uitdrukking van mijn hartelikste sympathie voor de werking van uw
tijdschrift, blijf ik, met beste groeten en hoogachtend
uw dwe. Paul v. Ostaijen
Een tweede gevolg van Van Ostaijens publikatie in De Gemeenschap was dat
Marsman schriftelijk contact met hem zocht. De eerste brief, die deze hem via Muls
schreef, is verloren gegaan.
Uit de tweede, hier volgende brief die eveneens via Muls werd gestuurd, blijkt dat
Marsman niet alleen het januari-aprilnummer, maar ook het reeds verschenen
mei-juninummer van Vlaamsche Arbeid had gelezen. Over de twee gedichten van
Burssens die in deze afleveringen staan, nl. Speelse herinnering - Hupse
verwondering en Inkeer, toonde hij zich minder enthousiast.
Het verslag van Marsmans cursus voor de Amsterdamse Volksuniversiteit,
geschreven door J.J. van der Weij onder de titel Actueele stroomingen in de
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letterkunde, was eveneens in het mei-juninummer van Vlaamsche Arbeid
opgenomen.
Doordat de voorgaande brief ontbreekt, is het niet geheel duidelijk of de
‘titelopgave’ waar Marsman om vraagt, op de verschenen boeken van Van Ostaijen
slaat. Drie dagen later vroeg hij echter ‘Wat gaf u verder in boekvorm, behalve
Bezette Stad?’

[25-V-'27.]
Geachte Heer v. Ostayen,
Ik lees Vl. Arb. te zelden; maar nu toch dat uitstekende stuk over Gijsen, en de
Gebruiksaanw. Ik ga natuurlijk niet geheel accoord, maar loopen Uw, Nijhoff's en
mijn opvatting niet goeddeels parallel? (alle 3 althans anti-Coster.) - U moet (een
bloemlezing uit) Uw beschouwingen bundelen. Prachtig Uw Charleston! - (Burssens,
lijkt mij veel minder.) Destijds admireerde ik, meen ik, ‘Bezette Stad’. Zou 't moeten
herlezen, maar Uw Nieuwe Geluiden verzen zijn m.i. van het genre Moens-Mussche,
15
wat U nu (en ik, altijd, mèt U) verwerpt. Trouwens ook Brunclair in Erts vind ik
15
mislukt. Wat schreef hij beters?
In Erts, Letterkundige
Almanak
voor het jaar
Krijg ik nog een titelopgave van U? graag. Ik schreef U onlangs. U komt nooit
1927,
waren
van Brunclair
in Holland? Kan ik begrijpen. Jammer, ik nooit in Antwerpen. Wilde u spreken. de gedichten Wijze maagd
(blz. 65) en Sirocco (blz.
101-102) opgenomen.

m.vr.gr.
Uw H. Marsman

[P.S.] Verslag van mijn cursus in A'dam (weet u een Maecenas voor me, dan nooit
weer zooiets) in Vl. Arb. vol fouten.
Heeft U mijn Paradise Regained? Ik zend het U gaarne; U heeft me
stormenderhand veroverd met uw Charleston!
Nog voordat hij Van Ostaijens antwoord - met diens adres - had ontvangen moet
Marsman hem nogmaals via Muls geschreven hebben. Een dag later volgde
onderstaande brief.
Uit de eerste alinea met de woorden ‘zie Coster zelden meer, graag dus Sienjaal
te leen’ zou men opmaken dat Van Ostaijen voor deze bundel - ironisch - naar
Coster verwezen had. In ieder geval blijkt later dat Van Ostaijen de gevraagde
bundel inderdaad aan Marsman te leen heeft opgestuurd. Marsmans opmerking
dat hij van ‘de noot [...] de formule zòo te grof’ vond, slaat op de derde noot bij Van
Ostaijens artikel Henri Bruning en Albert Kuyle uit het juni-julinummer 1926 van
16
Vlaamsche Arbeid , waarin hij Penthesileia ‘voor Carel Scharten en Israël Querido
16
geschreven’
VW IV, blz. 272.
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achtte.
Uit het volgende gedeelte over moderne poëzie is op te maken dat Marsman ook
Van Ostaijens artikel over Karel van de Woestijne in het novembernummer 1926
17
van Vlaamsche Arbeid gelezen had.
De tweede afdeling van Marsmans Verzen, die het ‘tijdelijk verbond met Rechts’ 17Met de opmerking dat
voorspelde, is Droomkristal en de laatste ‘weer linkscher’ afdeling van Paradise ‘van de Woestijne, eilaas’
regained was getiteld Tusschen twee paradijzen en bevatte de gedichten Crucifix, de sterkste onder de
Sneeuwstorm, Salto mortale, Twee vrienden, ‘Les soldats de dieu’ en ‘Paradise Vlaamse dichters is, zie
VW IV, blz. 302.
regained’.
Daar Marsman, blijkens zijn vraag ‘De laatste afd. van Par. Reg. is weer linkscher,
niet waar?’, ervan uitgaat dat Van Ostaijen Paradise regained gelezen heeft, moet
deze in zijn brief hierover geschreven hebben, want drie dagen tevoren had Marsman
hem nog aangeboden deze bundel te sturen.

[28-V-'27.]
Geachte Heer v. Ostayen,
Gister zond ik U een 2e briefje via Muls. Al ontvangen? Dank voor de Uwe. Vind
correspondeeren vervelend, zou U willen spreken. Een enkel woord: zie Coster
zelden meer, graag dus Sienjaal te leen. Wat gaf U verder in boekvorm, behalve
Bezette Stad? - wat de noot betreft: ik begreep de oorzaak altijd zeer goed. Vond
de formule zòo te grof.
De zaak is verdomd moeilijk: eenerzijds willen wij, U en ik, schoon anders opgevat,
een poëzie, en anderzijds, U altijd, ik soms, een moderne poëzie (terwijl U toch ook
moest verklaren dat het verleden poëzie schiep - ‘v.d. Woestijne, hélaas!’ - en, zeg
ik,: Holst helaas, of niet helaas -, Rimbaud, Hölderlin,...) Ik kom er niet uit. Die strijd
verdeelt mij, critisch en creatief: mijn werk bewijst het. Ik sloot het tijdelijk verbond
met Rechts (voor-speld in afd. 2 van mijn ‘verzen’) niet om Rechts, maar omdat ik
daar toen de grootste poëtische kans zag. - En nu? De laatste afd. van Par. Reg.
is weer ‘linkscher’, niet waar? 't Is een gedonder. - Eigenlijk grijpt Uw opvatting,
m.m., weer op Verlaine terug.
Ik wacht nu maar op een ontmoeting; en op Het Sienjaal; van tijd tot [tijd] wisselen
we wel eens een brief, wellicht. - Ja, ik denk wel, dat we nog vaker botsen, tenzij ik
critiek, aesthetiek en de rest er voor goed aan geef - en uitsluitend creatief werk;
weg uit Holland.
Ik wilde intusschen, dat ik meer van Uw beschouwingen gelezen had (soms geeft
Engelman mij Vl.Arb.), en lezen zou. Schreef U ook elders? m. vr. gr.
t.à.v.H. Marsman
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[P.S.] Wie is Gerard Walschap? vroeg mij om allerlei gegevens voor een artiekel in
18
een Vlaamsch Weekblad. Doen? Ik ken er niets van 18

Het volgende document is een door Van Ostaijen geschreven en door een
Antwerpse expediteur ondertekende verklaring, welk stuk Victor nodig had bij
zijn pogingen ook de rest van Van Ostaijens schilderijen uit de in beslag genomen
boedel van Van Bruaene terug te krijgen.

Een dergelijk artikel is
niet gevonden en wist
Walschap zich ook niet te
herinneren.

[Antwerpen, 29 mei 1927]
De ondergeteekende Claessens, verzender te Antwerpen, Stadswaag, verklaart
hiermee verzonden te hebben, van de woning van den heer van Ostaijen, Albertstr.
44, te Antwerpen, naar de galerie ‘A la Vierge Poupine’ per adres Mommen, rue de
la Charité, Brussel en op kosten van den heer V. Bruaene, eigenaar van genaamde
galerij, zes schilderijen en dit in de maand oktober 1926.
L. Claessens
19

Op de dag van zijn vertrek naar hotel De Scheepvaart, 1 of 2 juni 1927, schreef
Van Ostaijen vanuit Antwerpen een brief aan Du Perron, die blijkbaar
geïnformeerd had hoe het nu met hun gezamenlijke vakantieplannen stond. De
brief is met koortsige hand geschreven, ongedateerd en hier en daar haast
onleesbaar. Ondanks zijn toestand echter reageerde hij enthousiast op de
toezending van Du Perrons kleine roman Een voorbereiding, ‘zijnde de cahiers
van Kristiaan Watteyn, met een tekening van de schrijver en een voorrede van
R. Queselius’, verschenen bij W.N. Dinger te Bussum en gedrukt in mei 1927 bij
20
Breuer te Brussel. Hoewel de bibliografie van Du Perrons werken vermeldt dat
het boek pas in september 1927 in omloop werd gebracht, heeft Du Perron
onmiddellijk na gereedkomen reeds een exemplaar aan Van Ostaijen - en ook
aan Willink, zoals uit een latere brief blijkt - toegezonden.
Van Du Perrons andere verhalen en dialogen die Van Ostaijen met waardering
opsomt, waren Het roerend bezit (de eerste ‘Nameno’) en Claudia reeds in mei
1924 en mei 1925 als uitgaven van Het Overzicht en De Driehoek uitgekomen.
Zittingen voor een damesportret en Een bloempje aan 't eind werden in Bij gebrek
aan ernst van februari 1926 gepubliceerd. Zo leeg een bestaan kende Van
Ostaijen voor zover het in het september- en het novembernummer 1926 van
het tijdschrift Het Woord was verschenen en Nameno's terugkeer (de tweede
‘Nameno’) had hij in april toegestuurd gekregen.
Uit het postscriptum blijkt dat Du Perron hem, behalve Een voorbereiding, ook
nog Het hooglied in de vertaling van J.E. Renan gestuurd heeft. Op
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M.E. Tralbaut noemt in
Paul van Ostaijen te
Viersel (De Autotoerist, jg.
8, nr. 1, Antwerpen, 1
januari 1955, blz. 1-7) als
vertrekdatum zaterdag 4
juni. Uit het feit dat Du
Perron reeds op 3 juni de
brief van Van Ostaijen
beantwoordt, waarin deze
schrijft ‘ik vertrek vandaag
naar Viersel’, blijkt dat dit
vertrek reeds op 1 of 2 juni
moet hebben
plaatsgevonden.
20
E. du Perron, Verzameld
werk VII, Amsterdam,
1959, blz. 541.
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28 mei had hij deze uitgave ook aan Willink gezonden met de toelichting: ‘die ik in
een idiote bui in 15 ex. heb laten drukken.’ Welk van zijn gedichten Van Ostaijen
zelf aan het eind van zijn brief ‘waard’ achtte ‘in enkele exemplaren te worden
21
gedrukt’ is niet bekend. Gezien de verdere correspondentie is dit mogelijk zijn
21
Barbaarse dans geweest.
Zie blz. 882.
Mijn beste du Perron,
Inderdaad, ik schreef je niet, omdat ik eerst wou ‘gevestigd’ zijn. Ik vertrek vandaag
naar Viersel in de antwerpse Kempen, vandaar schrijf ik naders over de mogelike
uitvoering van onze zomerplannen: in juli dan, van wege geschokte finanties.
Maar indien [ik] je nu reeds schrijf, dan is het omdat ik niet langer wil wachten je
herhaald te bedanken en je hartelikst geluk te wensen met je schepping: Kristiaan
Watteyn. Je deedt zeer goed het niet in de kast te laten liggen: het is de publikatie
overwaard. En nu, maar liever persoonlik: Het is voor mij een heel amusement dat
boek, te meer daar ik anderzijds de figuur van Watteyn telkens weer op de tekening,
22
aan de werkelikheid kan toetsen. (een plezierige idee die tekening). En nu mag ik
ook Queselius niet vergeten die een inleiding schreef, men kan niet beter. Kortom: 22Deze tekening is ook
afgebeeld in E. du Perron,
dit is weer de goede du Perron! de spannende verteller, en dit boek past
Verzameld werk VII,
uitstekend bij al die andere verhalen, dialogen enz.: Zo leeg een bestaan, de
Amsterdam, 1959, als
Nameno's, de Zittingen, een Bloempje, Claudia.
derde illustratie na blz.
En, dit wel het voornaamste en het zij gezegd zonder je enig[s]zins te willen
vleien: ik bewonder de souplesse die je aan de nederlandse taal weet te geven. 506.
Wat mij betreft, ik ben in correspondentie geraakt met Marsman. Ik publiceerde,
op aanvraag, in de Gemeenschap een ‘oppervlakkige Charleston’, sterk geritmeerd,
maar de kadans telkens erg geschorst. Ook publiceerde ik in Vl. Arb. een opstel
over Gijsen. Naar aanleiding daarvan en wat ik over hem schreef, begon M. de
briefwisseling ‘Uw Charleston heeft mij stormenderhand veroverd’ schrijft hij. En nu
zijn wij op het debat punt: moderne poe[ë, passim]zie beland. Hij schrijft: [‘]wij willen,
u en ik, poezie; u, altijd, ik soms, moderne poezie.’ Enfin, ik vertel je dat wel. Met mijn gezondheid: maar zus-en-zo.
Tot ziens. Met beste groeten
je Paul v O
P.S. dank ook voor Renan. Het is goed zoiets te hebben. Je praat zo dikwels over
het Hooglied, dat je af en toe wel goed doet je geheugen op te frissen.
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Als je nog zo eens een rijke-kindsbui hebt, schrijf mij dan: ik geef je een poëma dat
waard is in enkele exemplaren te worden gedrukt.
Na Van Ostaijens enthousiaste brief over Een voorbereiding, die hij op de dag van
zijn vertrek geschreven had, stuurde Du Perron vrijwel per kerende post als antwoord
een lange uiteenzetting over de ontstaansgeschiedenis van zijn eerste roman.
De door Du Perron in de tweede helft van zijn brief geciteerde mening van Van
Ostaijen over Marsmans bundel Penthesileia, ‘voor Querido en Scharten geschreven’
23
kwam, zoals hiervoor reeds werd vermeld, in de derde noot bij diens artikel Henri
23
Bruning en Albert Kuyle voor.
Zie blz. 804.

[Brussel, 3 Juni 1927.]
Beste van Ostaijen,
Dank voor je brief die mij veel genoegen heeft gedaan. Ik erken dat ik in de eerste
plaats blij ben dat het relaas van Watteyn's mislukt huwelik je leesbaar is
voorgekomen; ik begrijp dat je het om andere kwaliteiten apprecieert, maar toch,
als je me geschreven hadt: ‘Mijn waarde, je moet het mij niet kwalik nemen, maar
ik begrijp heus niet wat je er toe heeft kunnen drijven zo'n prul uit te geven’ - ik geloof
dat ik mij best op je standpunt had kunnen plaatsen. Zozeer heb ik eigenlik alle
mogelikheid tot oordelen over dat boek verloren. Ik ben er in '22 aan begonnen, ik
ben er - telkens in andere omstandigheden, en met een, ook uitsluitend literair
gesproken, telkens veranderende smaak - mee voortgegaan tot half '23; toen kon
ik er met de beste wil van de wereld geen slot aan ‘draaien’, en ondertussen had ik
het Roerend Bezit geschreven dat mij die hele historie te resumeren leek. Dit lijkt
mij, uit een oogpunt van métier beschouwd, wel het grappigst: dat de ± 250 blz. van
Watteyn feitelik een soort voorstudie vormen voor de ± 20 blz. van Nameno's
ongelukken. Alleen de 3 laatste hoofdstukken, daar waar boven staat Bonlez, April
'26, werden inderdaad in die tijd in één adem achter elkaar geschreven, in 3 dagen
geloof ik. Toen had ik blijkbaar het vereiste ‘recul’ - want om de sentimentaliteit van
het einde der Andrée-episode (de laatste brief) uit te doezelen had ik een einde
nodig dat een zeker tijdperk zou beslaan. Die brief had ik in werkelikheid geschreven
in Februari of Maart '23; ik heb dus 3 jaar nodig gehad voor dat zo haastig vertelde
einde. Dit brengt de voltooiing van de roman, zoals dat heet, op bijna vijf jaar! maar
Madame Bovary werd heus anders bewerkt. Alleen met het begin heb ik
allerongelukkigst zitten haspelen. De akeligste herinneringen heb ik wel aan de
moeite die ik gehad heb vóór ik mijnheer Watteyn in Parijs kreeg. Ik heb er zelfs
over gedacht dat
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gezanik apart uit te geven onder de titel Een Manneke Alleen (het was toen drie
maal zo lijvig als het nu is, hfdst I, II, III n.l.) Gelukkig heb ik eindelik besloten wat
niet spontaan geschreven was tenminste spontaan te schrappen en zo is ruim 2/3
van het geheel vervallen (lange gesprekken met Arnold Meerman, eenzame
omdwalingen, enz.) Dezelfde metode heb ik op de rest toegepast, maar voorzichtiger;
toen was ik er zowat. Maar nogmaals, erover oordelen kan ik feitelik helemaal niet.
Je moet mij later eens uitleggen wàt er volgens jou voornamelik de waarde van
uitmaakt. Schiet het verhaal werkelik goed op? maar dan toch met veel banaliteiten
erin? trouwens, als verhaal, dunkt mij, is het een ‘snert-verhaal’. Er moet dus iets
anders zijn: misschien een zekere toon? Maar als ik de brieven van Watteyn aan
Andrée lees huiver ik toch voor de Hollandse verlovingsdrama's die hij zo erg, daar,
benadert. Er zijn pagina's en pagina's die ik heb laten staan om niet van mijn held,
inplaats van een belachelik personage, een onmogelik personage te maken.
Anders gezegd: Watteyn moest nu eenmaal Watteyn blijven, helaas. - Nu wat de
stijl betreft begreep ik dat die je welkomer zou zijn dan het knappe proza van Van
den Hoek bijv., maar, dacht ik, zou die kleine verdienste de rest goedmaken? Je
brief doet mij nu geloven dat ‘de rest’ misschien ook nog zo beroerd niet is. Maar
je moet mij later toch nog eens zeggen waarom. Willink, die natuurlik ook een
exemplaar ontving, reageerde met een meesmuilend zinnetje. Iets van: ‘je moet het
de boekbespreker niet kwalik nemen die schrijven zal: Na lezing van Een
Voorbereiding wordt men gewaar dat het gedoe der ‘internationalisten’ eigenlik een
verkapte armoede is, hier hebben we tenminste een belangrijk dokument voor de
wederopleving der Nederlandse literatuur’ (waarmee hij natuurlik op die verdomde,
rasechte verlovingsdrama's doelt).
Enfin... Zou ik ook Burssens met een exemplaar genoegen kunnen doen, denk
je? ik zend er je dan één voor hem (en zou dusdoende zelf het genoegen smaken
mijn stock van 2 ex. tot één te hebben teruggebracht).
... En ja, de inleiding van Queselius is misschien wat ik met het meeste plezier
geschreven heb, vooral het P.S. met de laatste knal over Mussolini!
Het poëem dat je in enkele exemplaren gedrukt zou willen hebben kan ik best
eens uitgeven, als het niet te lang is; in Augustus bijv. Ik zou het in ieder geval met
graagte lezen; het is toch niet eroties?? Een eroties poëem, desnoods zonder één
‘vak-term’, maar in de juiste kadans geschreven, is iets waar jij mij mee verrukken
zou! of, om mij de uitdrukking van Marsman eigen te maken: ‘stormenderhand
veroveren’. Kan je mij die Oppervlakkige Charleston niet zenden, en het opstel over
Gijsen? - Heb ik je al gezegd dat ik in Gistoux alle laadjes heb
ondersteboven-gehaald om de mij gezonden Vl. Arbeid te vinden?
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24

zonder resultaat, dus Tissing zal ze op de kop hebben getikt (hij heeft trouwens
ook een boekje van me gegapt dat heette Le Divan d'Amour du Scherif Suleyman, 24André Tissing, vriend
van Du Perron uit Indië,
misschien ken je het? en mogelik andere dingen, tot dusver onontdekt.) - De
die in 1925, evenals Du
korrespondentie met Marsman zou ik in jouw plaats aanhouden, hoezeer jullie
inzichten op het ogenblik ook van elkaar mogen verschillen (ik denk aan je mening Perron, in de Rue
over zijn laatste bundel, ‘voor Querido en Scharten geschreven’) je hebt in hem Keijenvelde te Brussel
toch, botweg gezegd, een andere bodem om desgewenst proeven op te nemen. woonde.
Precies zo voel ik mij staan tegenover Houwink, die mij ook nog steeds superieur
lijkt aan zijn werk. Marsman's laatste bundel is misschien een inzinking? en zou dat
verwonderlik zijn voor een jong wezen dat in Holland groeien moet? Zijn behoefte
jou te schrijven is, onbewust misschien, het tasten naar een mogelike steun - om
niet te zeggen ‘het verlangen naar een geestverwant’. Voor de
onherroepelik-overtuigde religieuze gemeente is hij après tout misschien toch te
fris.
Ik ga eerst Maandag (6), mogelik Woensdag naar Knocke. Schrijf mij dus als je
wilt - of zend mij tenminste het gevraagde - vóór die datum hierheen: 9 rue Belle-Vue.
Ik zit hier weer wat uit de ‘famieljegeest’; vandaar misschien ook wel deze lange
brief.
Begin Juli krijg ik Willink over; wij zouden hem misschien naar Viersel kunnen
25
meenemen ? hij is de minst storende onder de stervelingen. En misschien, zo met
25
z'n drieën, in een hopelik warme maand, brouwen we ongemerkt en ongezocht
Op 20 juni stelt Du
Perron per brief hetzelfde
iets waar we later om kunnen lachen.
Ik wou dat ik rijk genoeg was om binnen afzienbare tijd dat tijdschrift met je te aan Willink voor. Hij blijkt
op dat moment nog niet
beginnen. Maar ik word bedreigd met allerlei trieste uitgaven die toch nodig
schijnen, vooralsnog. Enfin, hier praten we beter over. In ieder geval tot spoedig, naar Knokke te zijn
gegaan.
en geloof me als steeds van harte je

EdP.

6. Zomer 1927
De zomermaanden juni tot en met augustus bracht Van Ostaijen, zoekend naar een
geschikt sanatorium en later wachtend tot hij kon worden opgenomen, afwisselend
op het land en te Antwerpen door. Hoewel hij om te kunnen kuren naar de
dennenbossen wilde, gaf de behoefte aan onmiddellijke rust en het gemak van de
reeds bestaande relatie tussen René Victor en de eigenaar van het kleine hotel De
Scheepvaart, die tevens kolenhandelaar was, August Bouwens, de doorslag en trok
hij voorlopig naar Viersel, ook al was dit eigenlijk niet de meest ideale omgeving.
Het hotel was bij een kleine aanlegplaats voor binnenschepen aan de Kempische
Vaart - thans
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Ansichtkaart van hotel De Scheepvaart te Viersel, door Van Ostaijen aan zijn
Hulstkamp-vriend A. Noeninckx toegestuurd.
1

het Albertkanaal - gelegen. Geo van Tichelen bracht later , bij lezing van het gedicht
Het dorp, de daarin opgeroepen omgeving met het door water omklotste ‘staketsel’ 1Mondelinge mededeling.
in verband met de steiger in het kanaal en het naburige dorp.
Van Ostaijen stuurde na aankomst een ansichtkaart van zijn hotel aan Achilles
Noeninckx, zijn vriend uit de Hulstkamp, waarop hij met een tekeningetje en de tekst
‘hier verblijft de poëet’ zijn kamer had aangegeven. Op de achterzijde schreef hij
de volgende, ongedateerde toelichting:
Beste Chilles,
Ik zend u hierbij een zicht over mijn logement: het laat u toe daarover een kompleet
oordeel te hebben. Laat mij er bij voegen dat mijn venster voorzien is van draad
tegen de muggen.
Met beste groeten uw Paul.
Dat niet alleen de goede vrienden, maar ook enige kennissen met Van Ostaijen
meeleefden en hem van advies wilden dienen, wordt duidelijk uit zijn volgende brief
aan Bertha Molter, een onderwijzeres aan een school in de Lange Gasthuisstraat
te Antwerpen, die tot de vriendenkring van Dr.
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Juliane Gabriëls, Stan Leurs en het echtpaar Ceulemans behoorde.
Uit zijn antwoord op haar verloren gegane brief blijkt, dat hij - na op 1 of 2 juni
voorlopig naar Viersel te zijn getrokken, mogelijk om te onderzoeken of het adres
hem geschikt voorkwam - de Pinksterdagen, 5 en 6 juni, alweer in Antwerpen had
doorgebracht. Toen hij op dinsdag de 7de juni voor de tweede maal in Viersel
2
aankwam, heeft hij zich pas in het hotelregister ingeschreven . Evenals op zijn
paspoort van november 1926 gaf hij daarbij als beroep ‘dagbladschrijver’ op. Uit 2Een facsimile van het
dit register blijkt tevens dat Ferdinand Schirren, met wie Van Ostaijen eind april register is als illustratie
schriftelijk contact had in verband met diens tentoonstelling in Antwerpen, de dag afgedrukt bij het artikel
van Tralbaut, Paul van
na Van Ostaijens definitieve intrek al naar Viersel was gekomen en daar van 8
Ostaijen te Viersel (zie blz.
op 9 juni gelogeerd had.
806, noot 19), blz. 7.

[Viersel (Antwerpen) 9-6-27 Hotel ‘de Scheepvaart’.]
Lieve juffrouw Molter,
Neen, ik denk daarom niet dat u handelsbelangen in het pension van Mevr.
Fernbach[?] te verdedigen heeft; wel integendeel, ben ik uiterst dankbaar om de
moeite die u zich geeft mij betrekkelik een oponthoud in de Vogezen in te lichten
en bovendien, ben ik nog verplicht mij, om mijn laat antwoord, te verontschuldigen:
met Sinxen moest ik terug naar de stad en pas weer, gerust, geïnstalleerd. Tussen
haakjes: mag ik u even mijn compliment maken om het plezierige en losse
nederlands dat u schrijft: dat is niet alledaags, een los, een soepel nederlands; en,
heus, alzo een nederlands schrijft u, lieve juffrouw.
Ik zal dus niet aarzelen en naar die hospita van Longemer schrijven.
Te meer, daar ik toevallig van een andere zijde, - een Antwerpenaar die te Parijs
woont - daarover berichten heb gehad, die uw enthousiasme geheel wettigen.
Evenwel komt een reis naar de Vogezen eerst dan in aanmerking, wanneer ik hier
opgeknapt ben, - voor zover, natuurlik. - Dat zou dan rond 1 augustus zijn - Vooreerst,
moet ik zo maar rusten, dat voel ik wel, en daarbij is het bijzaak waar.
Ik zie met vreugde dat ook voor u de tijd te korten begint, dat u tezamen met de
studerende jeugd, zal kunnen roepen: ‘hoezee’ - moderato natuurlik - maar toch
‘hoezee’, als antwoord op het voorlopig sluiten - of is het openen, dat hier hoort? van zekere poorten uit de Lange Gasthuisstr. Ik wens u dat u de [het] eerste uur na
dit sluiten al alles vergeten heeft wat dit nobele instituut betreft en dat u van af de
tweede uur voor de organisatie van de aangenaamste en voor uw gezondheid meest
doeltreffende vakantie begint te zorgen. En dan maar spoedig, de wijde wereld in,
na een hartroerend afscheid van al uw vrienden, nietwaar, Mevrouw Dr., en de
Stanne, en het cénacle uit het
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salon van Mevr. Dr. enzovoort, en spijts deze katalogisering, excuses aan die hier
vergeten worden.
Ik wens u, lieve juffrouw Molter, het allerbeste voor uw herstel en voor uw verlof:
het verrukkelikste oord op aarde.
Met, nogmaals herhaald, mijn dank en mijn hartelikste groeten,
uw dwe., Paul v. Ostaijen
Uit zijn volgende brief van drie dagen later aan Campendonk blijkt echter weer dat
hij - in afwijking van zijn plan om tot 1 augustus in Viersel te blijven, zoals hij aan
juffrouw Molter had geschreven - overwoog in juli naar Neerpelt in de Limburgse
Kempen, vlak bij de Nederlandse grens, te gaan en niet langer dan tot september
uit Antwerpen weg te blijven.
In Brussel heeft Van Ostaijen de Max Ernst-tentoonstelling nog bezocht, die op
20 mei 1927 in Le Centaure was geopend en sprak hij met Walter Schwarzenberg,
de eigenaar van Le Centaure, over een eventuele Campendonktentoonstelling. Uit
zijn mededelingen over Dr. Creutz, de vriend van Campendonk over wie hij ook
reeds in zijn brief van 16 september 1926 schreef, is op te maken dat de verkoop
der beide glasschilderijen, waarvan er één in het bezit van Van Ostaijen was, niet
is doorgegaan.

[Viersel in den Kempen, 12-VI-27]
Mein lieber Heinrich,
Ich habe Euch, während den Ostern[Oster]ferien, erwartet, Ihr seid nicht
gekommen und nun schreibst Du nicht! Was ist denn los? Lass doch mal etwas von
Dir, von Euch hören!
Ich hoffe wenigstens[,] dass die Reise nur bis [zu] den Augustferien aufgeschoben
ist, nicht aber dass Ihr darauf verzichtet.
Wie Du oben, bei der Datierung, siehst, bin ich, zur Erholung, auf dem Lande.
Tannenwäldchen. Es geht mir einigermassen besser. Ich denke nun bis September
gröss[t]enteils auf dem Lande zu bleiben. Vielleicht gehe ich nächsten Monat nach
Neerpelt, das ist nicht weit von Roermond und infolgedessen von Krefeld entfernt.
Würdest Du mir sehr böse sein und zornig, wenn ich auf einem Sprung - ein paar
Tage - bis zu Dir hinüberkam[äme]? (Ich setzte voraus Ihr wohnt noch immer wie
früher). Der Schwarzenberg, der Kentaur, hat mir nochmals über eine Ausstellung
von Dir gesprochen. Es gibt vielleicht auch noch eine andere Möglichkeit,
selbstverständlich ohne Kosten für Dich. Vielleicht, sage ich.
Schwarzenberg würde dass[das] wohl in grossen[m] Stil machen; von den
Verkaufsmöglichkeiten weiss ich aber nichts.
Von Max Ernst sah ich eine schöne Ausstellung in Brüssel.
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Meinen Ensor habe ich einem Kunsthändler von Brüssel für 2500 Gdm. verkauft.
(20.000 fr.) Du siehst[,] dass der Preis deutschen Amateuren gegenüber, sicher
nicht übertrieben war, denn erstens ist mein Kaü[äu]fer Kunsthändler und 2. ist er
als Brüsseler viel näher bei der Quelle. Er selbst wird nun wohl 4000 Gdm.
verlangen... und bekommen.
U[Ü]brigens ist die ‘Konjunktur’ für Ensor günstig.
Ich weiss nicht ob ich Dir schon gemeldet habe[,] dass Dr. Creutz Jespers
geschrieben hat: es wäre ihm nicht möglich die Glasbilder zu nehmen, er schläge
aber andererseits vor[,] für den betreffenden Wert Glasbilder zu senden, kleinere,
welche er dann verkaufen würde. Ich habe Jespers gesagt er soll es lassen.
Selbstverständlich bin ich bei Jespers der blöde Ochse. Nachher hat die Sache sich
gelöst: Jespers hat das Bild günstig verkauft. Ich allerdings meines nicht. ‘Det is de
Welt’ sagt der Berliner. Nun, lass doch auch mal etwas von Dir hören. Mit den
herzlichsten Grüssen für Euch alle, Dich, Adda, Herbert und Gerda, wobei ich hoffe[,]
dass es Euch allen glänzend geht,
stets in treuer Freundschaft
Dein, Paul.
P.S.: Schreibe stets: Albertstr. 44, Antwerpen.
Van de Gemeenschapredacteur Albert Kuyle ontving Van Ostaijen een niet
teruggevonden briefkaart. Uit het antwoord krijgt men de indruk dat hij nu eindelijk,
ruim twee maanden na verschijnen, het nummer van De Gemeenschap met zijn
bijdragen had ontvangen.

[Viersel (Antwerpen) 15-VI-27]
Geachte Heer Kuyle,
Ik dank u voor het toezenden van de nrs. van ‘De Gemeenschap’ en voor uw
briefkaart. Natuurlik, ik ben wel iets wrevelig geweest, toen ik maar geen nummer
van D.G. kon machtig worden; nu ik er een heb, ben ik dat weer vergeten.
Indien u daaraan denkt op uw terugreis van Parijs mij te bezoeken - en ik verwacht
u gaarne - wees dan zo vriendelik en schrijf me tijdig. Inderdaad ik ben, om
gezondheidsredenen, buiten Antwerpen; ik zou dan extra voor u naar Antwerpen
komen. Tot einde juni ben ik te Viersel, prov. Antw., hotel ‘In de Scheepvaart’; u
schrijft me daár, indien u vóór 1 juli te Antwerpen zou zijn.
Na 1 juli schrijft u weer: Albertstr. 44, Antwerpen, om mij het
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spoedigste te bereiken. Met beste groeten en hoogachtend,
uw dwe. P.v. Ostaijen
Vier dagen later echter, toen hij Du Perron op diens brief over Een voorbereiding
antwoordde, schreef hij nog geen exemplaar van De Gemeenschap te hebben
ontvangen. Mogelijk was hem dit uit Antwerpen nog niet doorgezonden.
Ditmaal geeft Van Ostaijen, na de precisering van zijn mening over Een
voorbereiding, als zijn voornemen te kennen in juli naar Mariasous in de Ardennen
te gaan.

[Viersel in de Kempen, 19-VI-27 Hotel ‘In de Scheepvaart’.]
Mijn beste du Perron,
Dank voor je uitvoerig schrijven. Wat ‘een Voorbereiding’ betreft, waarover je het
voornamelik hebt, ik heb het boek nu uit en ik blijf bij mijn eerste felicitaties. Deze
opposeren zich echter niet erg aan de boutade van Willink. Natuurlik ziet Willink,
die een lezer van verhalen is, niet anders, dan deze inderdaad beroerde geschiedenis
tussen Kristiaan en Andree. (O, hoe dikwels heb ik lust gehad deze Kr. met het
hoofd tegen de muur te slaan, deze ongehoorde stommeling, die maar niet zijn
‘pucelage’ kwijt geraakt!) - Over de verhouding valt dit te zeggen dat het goed is dat
er een voorrede van Queselius is en dat die drie slothoofdstukken er zijn bijgekomen:
op die wijze begrijpt men dat de auteur - wie het ook zij - met een zekere ironie
tegenover die engagement-geschiedenis staat; deze geschiedenis, die brieven met
‘Zeg, hou je een beetje van mij’ dat alles is inderdaad bijna zo tergend, dat je zou
willen roepen: ‘Kristiaan jongen, smijt ze omver en kruip er boven op!’ Anderzijds
is natuurlik een aarzeling als deze bij Kr. een psychologies gegeven als een ander;
alleen hier wordt het niet als psychologie gegeven. Zeker heeft deze Kr. ook
momenten van grote luciditeit en zijn roman die hij wil schrijven en die zal eindigen
op de woorden: ‘ik ben zo rot als een mispel’ kan men als een zekere korrigerende
ironie aanvaarden, alhoewel het op dat moment waarschijnlik diep ernstig bedoeld
werd. Ik kan het alles als volgt resumeren, denk ik: Men gaat van het begin af met
het boek mee en van het begin af aanvaardt men het als ironie, de eerste
liefde[s]geschiedenis bevestigt dit gevoel; zij is daarenboven kort en kordaat, zodat
zij binnen deze gechargeerde toon past; zo gaat het verder en men volgt Kr. goed
en men vindt dat hij zich best houdt en men lacht bij al hetgeen hij doet, totdat, op
een zeker moment, men wil
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zeggen: maar verdomd die kerel meent dat met z'n ‘zeg hou-je een heel klein beetje
van me’ en dan weet men niet meer welk de toon is van het boek. Dat is op enkele
plaatsen het gebrek, meen ik.
Maar zo als gezegd voor het vertellen blijf ik gans bij mijn mening. Wat nu onze
afspraak betreft, ik blijf slechts tot 2 julie in Viersel. Daarna ga ik vermoedelik nog
wel naar buiten. Ik heb naar Mariasous geschreven, dat is in de buurt van Dinant,
misschien zouden we daar een tijdje kunnen verblijven, indien je dan weer niets
anders te doen hebt. Ik had nog een nummer van november ‘Vl.A.’ in dubbel;
datzelfde nr. dat ik je met dat van okt. heb toegestuurd. Ik zond het je, enkele dagen
geleden. Van het ander nr. van ‘Vl.A.’ heb ik geen dubbel. En van ‘De gemeenschap’
ontving [ik] nog niet eens éen nummer!!
Voor wat dus de volgende maand betreft, zou ik gaarne iets bepaald van je
vernemen, iets dat voor wijzigingen niet meer vatbaar is. Dan konden wij ten minste
bepaald een plannetje opmaken. Laat dus eens iets van je horen.
Met hartelikste groeten,
je Paul v.O.
Van de vakantieplannen kwam echter niets terecht en Du Perron, die eind juni naar
Knokke was gegaan, kreeg na deze brief niet eerder bericht dan nadat Van Ostaijen,
begin september, in het sanatorium Le Vallon te Miavoye was opgenomen. Doordat
ook andere brieven uit de gehele maand juli ontbreken, is niet na te gaan wat Van
Ostaijen na zijn vertrek uit Viersel gedaan heeft. Ook is niet bekend of hij, zoals zijn
laatste plan was, tot 2 juli in Viersel is gebleven, want Victor herinnert zich dat hij
hem eerder dan aanvankelijk de bedoeling was uit Viersel terug heeft moeten halen,
doordat de gasten bij de hotelhouder hun beklag hadden gedaan over zijn
voortdurende hoestbuien.
Noeninckx meent stellig te weten dat hij Van Ostaijen een keer in een hotelletje
te Hoogstraten, dicht bij de Nederlandse grens ten zuiden van Breda, heeft
opgezocht, zodat hij daar mogelijk enige tijd in juli vertoefd heeft. Zijn toestand werd
echter steeds slechter, tegen de avond had hij meestal 38.7°, soms 39°, koorts en
het hoesten bleef voortduren. In deze tijd is waarschijnlijk het definitieve besluit
genomen niet langer in hotels of pensions rust te gaan zoeken, maar het advies
van dokter Mutsaers op te volgen en zich in Miavoye onder behandeling te stellen
van Dr. Bérard. In dit kleine sanatorium was echter niet direct plaats, zodat hij tot
september moest wachten alvorens hij kon worden opgenomen. In afwachting
hiervan trok hij begin augustus naar Etikhove bij Oudenaarde, waar hij zijn intrek
nam in het hotel In den Leeuw van Vlaanderen. Even buiten Etikhove woonde
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de schilder Valerius de Saedeleer in zijn op een heuvel gelegen villa Tynlon, waar
altijd, maar vooral in de zomermaanden, vele bevriende kunstenaars op bezoek
kwamen.
Na aankomst zond Van Ostaijen de volgende briefkaart aan Victor.

[4-8-27]
Dear Fik,
Ik ben te Etichove aangekomen en ben daar zeer tevreden. Het biedt het voordeel
niet geheel alleen te zijn. De streek is niet onaangenaam en mijn adres is:
P.v.O.
In den leeuw van Vlaanderen Etichove bij Oudenaarde.
Voor alle verdere inlichtingen voor touristen, automob[il]isten, enz. gaarne bereid
en met
beste groeten
uw Paul v.O.
Twee dagen later volgde een brief aan Muls. Het gedicht dat Van Ostaijen bij deze
gelegenheid voor Vlaamsche Arbeid heeft opgezonden, is Het dorp. Pas op 20
3
december deelt Muls hierover mee : ‘In het Januarinr. van Vl. Ar. het eerste van het
3
nieuwe en 23e jaar wordt uw gedicht opgenomen dat ge mij al een tijd geleden
Zie blz. 941.
4
zond’. In dit eerste nummer van 1928, dat een dubbelnummer werd en eerst na
4
de dood van Van Ostaijen verscheen, is Het dorp inderdaad als enige gedicht
Vlaamsche Arbeid was
een tweemaandelijks blad
van Van Ostaijen opgenomen. Hierdoor wordt echter niet bevestigd dat het in
Viersel is geschreven, zoals Van Tichelens indruk was, want Van Ostaijen noemt geworden, zodat het de
het in zijn brief ‘een gedicht dat, vroeger geschreven, ik hier een definitieve vorm januari-aprilaflevering was.
kon geven’ en onder ‘vroeger geschreven’ kan hij, die de gewoonte had een gedicht
minstens een jaar in portefeuille te houden, zeker langer dan twee maanden geleden
verstaan hebben. Een andere mogelijkheid is evenwel dat hij er bij een eerder
5
bezoek aan Viersel - waar hij volgens Tralbaut al meer geweest was - aan begonnen
5
was.
M.E. Tralbaut, Paul van
Ostaijen te Viersel, De
De in zijn postscriptum gesignaleerde ‘geschiedenisverdraaiing’ van August
Autotoerist, jg. 8, nr. 1,
van Cauwelaert komt voor in diens toen juist verschenen bloemlezing De
Vlaamsche jongeren van gisteren en heden, 1910-1927. Van Cauwelaert schreef Antwerpen, 1 januari
1955, blz. 4.
6
in zijn inleiding, Terugblik : ‘Toen na het verdwijnen van ‘Ruimte’ Van Ostayen,
6
Brunclair e.a. zich mede bereid verklaarden voor den ‘Vlaamschen Arbeid’, die
Op blz. 14.
onder leiding stond van Jozef Muls, bracht dat spoedig een onbehaaglijke
stemming tusschen de vroegere arbeiders. Er waren er die
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de verantwoordelijkheid van het tijdschrift niet meer wenschten te deelen; en toen
ook Van den Oever en M. Gysen den arbeid staakten, bleven nog hoofdzakelijk
Van Ostayen, Brunclair en Burssens over.’

[Etichove bij Audenaarde, 6-8-27 ‘In den leeuw van Vlaanderen’.]
Mijn waarde vriend,
Ik moet u nog steeds bedanken voor uw hartelike brief en mij verontschuldigen
dat ik niet vroeger daarop antwoordde. Intussen hoop ik dat de reis die gij, met uw
zuster, naar Leuven deedt voor haar gezondheid de gunstigste gevolgen gehad
heeft.
Wat mij betreft ik kan ogenblikkelik uw vriendelik voorstel een dag bij u te komen
doorbrengen niet aannemen. Ik wacht hier te Etichove het einde van de maand af:
dan ga ik, op drie maanden, in een sanatorium van het naamse, te Miavoye-Anthée
namelik. Vroeger is daar geen plaats.
Ik werk nu weer enigermate; ik stuur u binnenkort meer kopij. Hierbij een gedicht
dat, vroeger geschreven, ik hier een definitieve vorm kon geven.
Gij hebt wel de hartelikste groeten van M. Valerius de Saedeleer en zijn familie.
En, natuurlik, ook de mijne.
Steeds uw dwe.,
P. van Ostaijen.
P.S. Gij hebt ook zeker reeds kennis genomen van de geschiedenisverdraaiing van
A. van Cauwelaert betrekkelik ‘Vl. A.’ Alsof K.v.d.O. en M.G. de redaktie zouden
verlaten hebben na en om mijn intrede. Zij gingen weg in januari 1923 en mijn eerste
publikatie in V.A. dagtekent van Aug. 1923. Overigens is het slechts een voorbeeld
van een zekere ‘kwade trouw’ die, meen ik, bij zekere katholieken voorzit.
Of Van Ostaijen inderdaad tot eind augustus in Etikhove is gebleven, kan uit de
correspondentie niet worden opgemaakt. Want de laatst bewaard gebleven brief
van vòòr zijn vertrek naar Miavoye is weliswaar uit Etikhove afkomstig, doch deze
werd eveneens in het begin van de maand geschreven en was gericht aan Dr.
7
Juliane Gabriëls. Deze kunsthistorica en zenuwarts schreef in 1956 : ‘Hoewel ik niet
7
rechtstreeks tot zijn kring behoorde, schrok ik niettemin danig bij het vernemen
Paul van Ostaijen te
dat van Ostaijen zijn heil zocht in de gure Ardennen, die ik helemaal niet geschikt Miavoye-Anthée, De
Autotoerist, jg. 9, nr. 6,
vind voor dergelijke geAntwerpen, 16 maart
1956, blz. 441.
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vallen. Ik weet daarentegen welke wonderen men van een verblijf in Zwitserland
verwachten mag. In die zin begon ik dus een kampanje om de dichter daarheen te
lokken. Ik schreef hem, loofde de zuiverheid van de lucht te Davos of St-Moritz, de
weldadige invloed van de ultraviolette stralen en van de ozon, daarboven, op de
bergen; de gezellig-ingerichte sanatoria; de ervaring der Zwitserse geneesheren in
verband met tuberkuloze enz. enz. Ik vatte deze brief nogal humoristisch op, om
niet de schijn te wekken dat ik de zaak dramatizeerde, wat ik, in de grond van mijn
hart, wel deed.’
Als antwoord op deze verloren gegane brief lichtte Van Ostaijen haar er uitvoerig
over in hoe zijn ziekte tot dan toe verlopen was en hoe hij tot zijn besluit was
gekomen naar Miavoye te gaan, in welk sanatorium geen achttien patiënten, zoals
hij schreef, doch ten hoogste slechts zeven verpleegd werden. Hierbij laat hij
uitkomen dat hij ook zelf de voorkeur aan Zwitserland geeft, temeer daar de
Antwerpse zenuwarts Dr. A. Claus, die Burssens in die tijd wegens nerveuze klachten
behandelde, er dezelfde mening op nahield.
Aan het slot laat hij de hem bekende Siamese poes van Dr. Gabriëls het voor zijn
doen uitzonderlijk lange relaas over de eigen toestand afbreken om ook van zijn
kant de zaak niet te dramatiseren.

[Etichove / Audenaarde, 8-8-27]
Hooggeachte lieve Mevrouw,
Als ik nu maar een beetje die belangstelling verdiende, die u mij in uw brief betoont,
dan zou ik mij al een weinig minder beschaamd voelen u te bedanken om zoveel werkelik - goede raad en een zo vriendschappelike hulpvaardigheid, maar nu...
Buiten mijn dank echter, moet ik u zeggen dat hetgeen u mij schrijft mij alles als
zeer gegrond voorkomt en al lang met mijn innigste overtuiging, die echter zonder
kompetentie, een overtuiging in het ledige is - overeenkomt.
Maar er is dit. Een patiënt, ik dus heb een arts en vermits ik niet kompetent ben
op dit gebied, heb ik de gewoonte aangenomen mij gans te onderwerpen. Evenmin
als ik verdragen [kan] dat de eerste de beste stommeling van een advokaat over
schilderijen praat, evenzeer zou ik mij onverantwoordelik voelen, moest ik mij niet
onderwerpen. Dus ik onderwerp mij.
Niet altijd met overtuiging. Mijn arts is, altans in zekere mate, een vriend van de
tuberculine-Denis-spuit. Ik ken te veel gevallen waar dit schadelik is geweest, om
overtuigd te kunnen zijn. Maar in de grond, weet ik het niet. (ondertussen is de
behandeling met T.D. reeds sedert 6 maanden geschorst, juist vanwege het slechte
resultaat.)
Ik moet u niet zeggen dat Dr. P., mijn arts, voor wat mij betreft, een
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gans gedesinteresseerde belangstelling heeft en dat hij [voor] mij werkelik vol
toewijding is. Maar na zijn Denis-proeve, is hij, meen ik, op een punt gekomen waar
hij zelfs geen raad meer wist. Ik weet niet of hij reeds in de bergen was. Ik betwijfel
het, want wanneer ik het[m] met geestdrift spreek over die weerstandloze lucht in
de bergen, dan bemerk ik, bij hem, lang niet dezelfde geestdrift; ik geloof echter dat
iemand, die eens die lucht geademd heeft dit enthousiasme behoudt. Hij is wel voor
Zwitserland, hij heeft mij zelfs lange tijd Zw. aangeraden, maar hij is, zou ik zeggen,
theoreties overtuigd. Maar natuurlik, lieve Mevrouw, die weerstandloze lucht dat is
het inderdaad wat ik hebben moet.
Hoe komt het nu dat ik naar Namen-Namur ga? Mijn arts heeft met de
specialist-arts voor borstziekten, Dr. Mutsaers, die lange tijd een sanatorium had in
het antwerpse, een consult gehad, nadat Dr. M., mij geradiografeerd had enz. De
vraag was of men geen pneumothorax zou toepassen. Maar Dr. M. ried het af, terwijl
hij anderzijds het sanatorium (voor 18 personen) van Dr. Bérard aanried, fel
aanbevool. En zie, Dr. P., die anderhalf jaar, Zw. had vooruitgesteld, ried mij nu ook
dit sanatorium aan! Ik verbaasde mij wel om deze volte-face en zei het hem ook.
Hij antwoordde mij dat Zw. voorlopig niet kon dienen, dat juist die weerstandloze
lucht, vanwege het gevaar van bloedspuwing dat zij opleverde, niet voordelig was
en dat ik absoluut onder medies toezicht in een sanatorium moest. Toen ben ik nog
eens bij Dr. Mutsaers terug geweest, om hem te vragen of hij wel degelik bij zijn
raad bleef. Hij zegde mij: Liésin (Leysin?) is voor u, in Zw., het beste oord. Maar,
ofwel gaat u daar in een sanatorium en dat is er zeer duur, ofwel in een pension,
en dat raad ik af. Daarenboven is de grote hoogte niet goed voor u.
Arcachon zou ev. ook iets voor u zijn. Alles overwogen gaat u best naar Dr. Bérard.
Ik heb ook trachten te weten waarom pneumotorax werd afgewezen, juist door
Dr. M. die zich daarin heeft gespecialiseerd; hij heeft alleen gezegd: ‘dans votre
cas, cela n'est pas utile.’ U die, als vakgenoot, de sibyllijnse taal der artsen moet
kennen, u verstaat wellicht deze zin, mij zegt hij niet erg veel.
Wat mijn physiese toestand betreft, vermits u er naar vraagt, het is werkelik geen
interessant onderwerp. Ik zal trachten kort te zijn. In behandeling sedert okt. 1925.
In het begin koorts max. 37.2, 37.3. Midden 1926 inspuitingen Denis kleine dosis.
Vanaf zomer 1926 stijgen van de koorts, die th[t]ans, in de zomer, 's avonds soms
38.7 bereikt, ja 39°. In februari 1927 grippe, april, bronchitis. Vrij sterk hoesten,
spuwsel aanvankelik weinig, tans meer. Zweten, weinig.
Een vriend van mij, Gaston Burssens, die in behandeling is bij Dr. Claus, en tans
met hem naar Zwitserland is, sprak Dr. Claus even over mijn
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geval. Dr. Claus zegt: ‘Te Lei[y]sin daar moet ge genezen. Zwitserland for ever!
Geen gevaar voor bloedspuwing, flauwe praat enz.’
Maar de patiënt! Hebt kompassie, heren artsen, met deze arme ezel van Buridan!
Mijn toestand is, gans prakties, de volgende. Ik heb een kamer bij Dr. Bérard
genomen voor drie maanden. Dit termijn kan ik echter, gemakkelik op twee brengen.
Ik moet dus, vooreerst, voor de maanden sept. en okt. daarheen. Daarna zou ik
eventuëel naar Zw. kunnen, indien het voor ons, kinderen van Frans van Cauwelaert,
enig[s]zins doenbaar is. Indien u zo buitengewoon vriendelik en zo hulpvaardig zou
willen zijn, wanneer u aldaar betrekkingen hebt, eens te informeren? Dank.
Als het gaat, dan ga ik gaarne. Als het maar enig[s]zins gaat. Wa[n]t deze toestand
is, in de grond, verschrikkelik.
Uw poes wordt boos. Zij zegt: die mijnheer heeft lang genoeg aan het antwoord
geweest. En, met Mussolini, zegt zij: ‘Basta’. Il suffit.
Geloof, lieve Mevrouw, aan mijn onveranderbare gevoelens van dankbaarheid
en aanvaard mijn hartelikste groeten,
steeds uw dwe.,
Paul v. Ostaijen.
Twee dagen voordat Van Ostaijen naar de Naamse Ardennen vertrok, schreef Du
Perron, die zelf juist uit Parijs was teruggekeerd en sedert 19 juni niets meer van
hem gehoord had, het volgende, ietwat ongeruste briefje, waarop Van Ostaijen pas
reageerde toen hij al een zestal dagen in het sanatorium lag.

[Gistoux, 4 Sept. '27.]
Beste Van Ostaijen,
Wat gebeurt er met je? Willink en ik hebben eerst geduldig op je kaartje gewacht,
toen het niet kwam, op het adres van je herstellingsoord. Toen ook dat niet kwam
is Willink met zijn vrouw vertrokken: naar Lourdes, naar Hyères, naar weet ik al niet
wat voor heilige plaatsen en blauwe zeeën. Ze zijn teruggekeerd en vernamen van
mij het even volmaakte uitblijven van bericht van Paul van Ostaijen. Ze zijn
weemoedig naar Holland gegaan. Ik ben van mijn kant naar Parijs getogen. En zie,
ik ben terug en nog steeds is daar geen bericht van de kranke dichter. Schrijf mij
nu toch in drie zinnetjes wat dit alles te beduiden heeft? Je bent nu toch hopelik
geheel opgekalefaterd? Ik wil niet anders aan je denken dan alsof je dik en frisch[fris]
je Kurhaus tot reklaam begint te strekken. Zo is het, en anders niet! Maar dit is geen
reden om niet te
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schrijven. Geef me dus zonder verwijl een paar goede berichten en geloof me met
hartelike groeten als steeds je

Edu Perron
Adres: Brussel, 21 rue St. Jean.
Eén dag later stuurde Victor, die op de hoogte was van zijn vertrek, hem een zakelijk
bericht over de nog steeds slepende terugvordering van de bij Van Bruaene in
beslag genomen schilderijen. Het getypte briefje, waarvan de doorslag in Victors
dossiers bewaard bleef, had hij, om Van Ostaijen de gelegenheid te geven het in
alle rust te beantwoorden, reeds geadresseerd aan het ‘Sanatorium du docteur
Bérard, Miavoye-Anthée (Namur)’.

Van Ostayen t/ Van Bruane.

[5 September 1927]
Beste Paul,
Ik heb nogmaals op het parket aangedrongen in deze zaak. Men vraagt my de
nauwkeurige bepaling van al de doeken die in beslag genomen zyn en welke wy
revendiceeren. Zoudt u my dit zoo precies mogelyk kunnen doen kennen.
Hartelyk,

7. Het werk uit de eerste helft van 1927
Van Ostaijens regelmatige medewerking aan Vlaamsche Arbeid in 1926 sedert zijn
terugkeer uit Brussel, zette zich in de eerste helft van 1927 nog wel voort, maar
mede doordat er slechts twee afleveringen van dit tijdschrift in deze periode
uitkwamen, het januari-aprilnummer en het mei-juninummer, was de hoeveelheid
gepubliceerd werk veel geringer. In het geheel bevatten beide afleveringen van hem
drie gedichten, twee essays, drie korte ‘bibliografieën’ en geen enkele prozabijdrage.
Doordat hij ook nog meegewerkt heeft aan het speciale nummer met Noord- en
Zuidnederlandse poëzie van De Gemeenschap, komt het totale aantal gedichten
dat hij tijdens zijn laatste maanden in Antwerpen gepubliceerd heeft, op vijf. De
beide gedichten Onbeduidende polka en Polderlandse arkadia, die in de
eerstverschenen aflevering van Vlaamsche Arbeid onmiddellijk na
Gebruiksaanwijzing der lyriek werden geplaatst, fungeren allerminst als voorbeelden
bij het voorafgaand betoog, waardoor omgekeerd ook de formeel-technische
opmerkingen in dit betoog niet het karakter van een exclusief ‘recept’ krij-
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gen. Thematische ontwikkeling van een premissezin ontbreekt in deze gedichten
en ook de overige formele aspecten die besproken werden, komen hier niet
geprononceerd in naar voren. De enige ‘toepassing’ waarvan sprake kan zijn, is die
van het overigens ironisch gestelde ‘voorschrift’: ‘een gedicht mag nooit langer zijn
dan twaalf regels’. Maar zelfs hierop wordt in beide gevallen een uitzondering
geïmproviseerd, doordat in Onbeduidende polka op de twaalfde regel door herhaling
en uitwerking van de slotwoorden nog een drietal steeds kleiner wordende,
inspringende regels volgen en in Polderlandse arkadia een strofe van drie regels,
die buiten de eenheid van de voorafgaande twaalf regels staat, het gedicht afsluit.
Hoewel de algemene aanduiding ‘dans’ ook in de titels van gedichten uit de
Berlijnse periode reeds enkele malen gebruikt werd, komen daarvoor in de laatste
gedichten, na Wals van kwart voor middernacht, meer gespecificeerde aanduidingen
in de plaats, zoals in deze Onbeduidende polka, die nog door twee charlestons en
een polonaise gevolgd wordt.
De sfeer waarin een Arlequin en een Colombine in dit gedicht geplaatst worden,
doet door het ‘versleten roze’ van Colombine's rok denken aan het ‘fletse rococo
1
van onze eeuw’ in de beschrijving van de wegdansende Pierrot uit De generaal en
aan het ‘verdrekt Kolombinekostuum’ in De triestigheid 's morgens, met dit verschil 1VW III, blz. 208.
dat er nu geen sprake van het einde van een feestnacht is, maar van een tuin
met felle kleuren en van zon. De zesde en twaalfde regel met het terugkerend motief
der ‘kleine stappen’ zijn gesteld in de eerste persoon en na de zesde regel wordt
Colombine in de tweede persoon aangesproken. Met deze, overigens nergens
rechtstreeks genoemde ik-figuur, kan zowel een verschuiving naar het gezichtspunt
van Arlequin zijn aangegeven - in welk geval men echter verwacht zou hebben dat
de achtste regel met ‘mijn pak’ begon - maar ook kan hiermee een ongenoemde
Pierrot-figuur zijn geïntroduceerd, in welk laatste geval geen verschuiving van
gezichtshoek de eenheid verbreekt en ruimte gelaten wordt voor een identificatie
van de ik-figuur van de dichter met Pierrot, de personificatie van de bedeesdheid,
die het grondthema van het gedicht vormt. Een der duidelijkste elementen in de
‘voorstelling en techniek’ van dit gedicht is de tegenstelling. Na de voorstelling van
de verklede figuren in de eerste twee regels volgt een regel over hun omgeving.
Vervolgens geven twee regels een beeld van deze omgeving, waarop weer een
regel volgt over de hierin optredende figuren. De tegenstelling ‘vaag’ en ‘fel’ is
gelegen in het chiastisch kleurenrijm tussen regel 1-2 en regel 4-5: ‘watergroen’ en
‘versleten roze’ tegenover ‘roodste rood’ en ‘diepste groen’. In de regels 3 en 6
wordt de tegenstelling ‘groot’ en ‘klein’ direct weergegeven. Door de interrumperende
zevende regel wordt de aandacht van de verhouding der figuren tot hun omgeving
verschoven naar de onderlinge verhouding, waarbij Colombine in het middelpunt
komt te staan, die met het ‘versleten roze’
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van haar rok en haar ‘assen haar’ weer een dergelijke ‘harmonie van zwakgetoonde
dingen’ oproept als de ‘asblonde’ Promethea in Het bordeel van Ika Loch. Tegenover
deze ‘zwakgetoonde dingen’ staat in de elfde regel de zon, die door de afwijkende,
elliptische bouw van deze regel geaccentueerd wordt, waarop weer als tegenstelling
op het syntactische vlak de uitlopende twaalfde regel volgt, die zich qua voorstelling
aansluit bij de zesde regel waarmee het eerste gedeelte werd afgesloten.
Eenzelfde minder opvallend en meer ‘intern’ gebruik van structurerende elementen
is ook in het tweede gedicht, Polderlandse arkadia, te constateren. Bij de evocatie
van het landelijke, dat als decor in de latere gedichten van Van Ostaijen een
overwegende plaats gaat innemen, keren verschillende ook elders gebruikte motieven
terug, zoals de rode beuk, die in Valavond en Onbewuste avond eveneens voorkomt
en de geraniums in de vensterbanken uit Winter en De profundis. Dezelfde kleuren
rood en groen uit Onbeduidende polka vormen in het eerste gedeelte van
Polderlandse arkadia een bindend element, ditmaal echter niet zozeer door een
‘kleurenrijm’ als in een nuancerende uitwerking van deze kleuren, die in de eerste
regels zonder schakering worden aangegeven en vervolgens in ‘terracotta’ en
‘meekraplakken’ naast ‘esmeralden’ niet alleen worden gevarieerd, maar ook
verstoffelijkt. De klankwerking, die in het begin als assonance en alliteratie
verschillende woordparen verbindt - zoals ‘loof’ en ‘rood’, ‘glimmen groen’ en
‘geraniën groeien’ - is het enige formele element dat in het tweede gedeelte van de
eerste strofe met zijn opeenvolging van ij- en ui- klanken en zijn eindrijm der laatste
regels een geprononceerde rol speelt. Op een ander, maar juist weer sterk ‘intern’
2
formeel element heeft Hunnekens gewezen door te constateren dat de stijleenheden,
2
die in dit gedicht met de door hoofdletters aangegeven zinnen samenvallen,
H. Hunnekens, De
verstechniek
van Paul van
‘achtereenvolgens 10, 16, 10, 10, 16 ritmische kernen’ tellen.
Ostayen
,
Roeping,
jg. 28,
In de afsluitende drieregelige strofe verplaatst het beeld zich van het landschap
nr.
10,
Tilburg,
december
naar de creatieve werkzaamheid van de dichter, die in drie fazen verwoord wordt.
Het beeld van de luit die de dichter ‘in het hart’ draagt, het gevoelige instrument 1952, blz. 514-515.
waaraan de Wals van kwart voor middernacht gewijd was, roept de sensibiliteit, het
‘aanvoelen van de sonoriteit’ als voorwaarde op. Hoewel ‘het water van zijn ogen’
in de tweede regel doet denken aan het citaat, ontleend aan Else Lasker-Schüler,
3
dat Van Ostaijen boven het titelgedicht van Het sienjaal geplaatst had , lijkt het
3
waarschijnlijker dat hier niet aan tranen is gedacht, maar aan het oogvocht dat
Nl. ‘Hinter meinen Augen
de binnenvallende stralen tot een beeld op het netvlies breekt, aan de verwerking stehen Wasser, / die muss
van het waarnemen der fenomenen tot een scherp lyrisch beeld, waardoor in dit ich alle weinen’.
water ‘stuwt het worden van een zang’. Na het hart en het oog volgen in de slotregel
de lippen, die moeizaam de verwerkte waarneming tot uiting brengen. Deze uiting,
‘uw-Amarillis-schone naam’, brengt met de, ook reeds in
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Zeer kleine speeldoos gebruikte herderinnenaam het arkadisch element in deze
tweede strofe, dat in de eerste, die overwegend ‘polderlands’ bleef, door de herder
4
- zij het een ‘zwijneweider’ -, maar vooral door diens muziekinstrument, de primitieve
4
occarino, vertegenwoordigd werd.
In dit verband dient ook
op
de ondertitel van
In tegenstelling tot de beide gedichten in de eerste aflevering van Vlaamsche
Polderlandse
arkadia
Arbeid zijn Oppervlakkige charleston en Berceuse no. 2, die dezelfde maand in
gewezen
te
worden,
die bij
De Gemeenschap verschenen en waarmee Van Ostaijen zich voor de eerste en
de
publikatie
kwam
te
enige maal als dichter in een Noordelijk letterkundig tijdschrift presenteerde, in
vervallen, maar op het
hoge mate op de ‘thematische ontwikkeling’ gebaseerd.
bewaard gebleven
Voor de titel van het eerste en langste gedicht is weer de naam van een dans
handschrift luidt: Werp wel
gebruikt, ditmaal van een moderne dans, die zich sedert 1925 met enorm succes de parels voor de zwijnen.
over de wereld verspreid had. Sterker dan bij Onbeduidende polka, fungeert de
titel hier tevens als aanduiding van de ‘ritmische zetting’ van het gedicht. Evenals
de polka ‘onbeduidend’ was, heet nu de charleston ‘oppervlakkig’. Aan de ene kant
geeft de opgeroepen voorstelling in beide gedichten aanleiding tot de interpretaties
‘polka der onbeduidendheid’ en ‘charleston der oppervlakkigheid’, anderzijds verleent
de toevoeging ‘oppervlakkig’ een quasi-diepzinnigheid aan de charleston, die toen
als het toppunt van lichtzinnigheid en oppervlakkigheid gold.
De toegepaste middelen der thematische ontwikkeling zijn in Oppervlakkige
charleston vooral de herhaling, de uitbreiding en verkorting daarin, de ‘syncopen’
en de associatieve verbinding der voorstellingen, terwijl van de omkering geen
gebruik wordt gemaakt. Ook de klankwerking speelt buiten de slotregels nauwelijks
een rol, maar het voortstuwend ritme, dat denken doet aan de gejaagde, sterk
gesyncopeerde foxtrotmuziek waarop de charleston gedanst werd, geeft daarentegen
een opvallende vaart aan het gedicht. Behalve door het ritme wordt de
5
overrompelende werking van Oppervlakkige charleston - waarvan Marsman
5
verklaarde dat deze hem ‘stormenderhand veroverd’ had - mede bepaald door
In diens brief van 25 mei
1927 aan Van Ostaijen,
de imperatieve modus waarin het geheel gesteld is.
zie blz. 804.
Acht regels van het gedicht beginnen met een hoofdletter en verdelen het in
onderling zeer ongelijke lengte-eenheden, die bovendien ten dele nog door
gedachtestrepen en het inspringen der regels worden onderverdeeld. Vier hiervan
worden gevormd door de, ook als inzet fungerende, regel ‘Als je van het meisje van
Milwaukee houdt’ en drie door ‘Je voert je bruid naar Texas heen’. Alleen de regel
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‘Je stuurt een telegram naar Chicago’ staat op zichzelf , zodat deze hoofdletters in
6
sterke mate de herhaling accentueren. Ook blijkt de belangrijke plaats die de
Doordat het handschrift
niet is teruggevonden, kan
herhaling als structurerend element inneemt, uit het feit dat - buiten één regel,
‘in Oklahoma woont de olieoom’ en de twee ‘syncopen’ - er geen enkele regel in niet worden geconstateerd
of bij deze regel - die
het gedicht voorkomt die niet ten minste één kernwoord bevat dat elders in het
gedicht herhaald wordt. Zonder beschrijving wordt een voorstelling van Amerika bovendien de enige regel

met een hoofdletter is die
inspringt - een leesfout is
begaan. Er werd al eerder
op gewezen dat
hoofdletters en kleine
letters in het handschrift
van Van Ostaijen soms
moeilijk te onderscheiden
zijn; en in tegenstelling tot
zijn bijdragen aan
Vlaamsche Arbeid, heeft
Van Ostaijen zijn bijdragen
aan De Gemeenschap niet
zelf gecorrigeerd.
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opgeroepen door deze herhaling van associatief verbonden kernwoorden, die
betrekking hebben op de geografische uitgestrektheid (Milwaukee, Chicago, Texas),
de bevolking (dominees, negers), de jazz (saksofoon) en de auto (ford, sienjaal,
rem). Terwijl de verkorte herhaling, als in de tweede en derde regel, vooral een
ritmische functie heeft, vindt in de uitbreidende herhaling een schijnbaar bijkomstige
specificering plaats, die echter door parallellisme een verband suggereert tussen
het ‘rood’ van de negerlippen en de ‘goedheid’ der dominees, welke laatste uitbreiding
op de ironische regel ‘en alle dominee's zijn goed’ uitloopt.
Twee maal wordt het gedicht ‘gesyncopeerd’, zoals Van Ostaijen dat in Le
renouveau lyrique en Belgique heeft genoemd. De eerste maal, na de derde regel,
wordt dit aangegeven door de volgende vier regels tussen streepjes te plaatsen,
de tweede maal door de regels 24 t/m 27 te laten inspringen. Onderling sluiten deze
intermezzi zich nauw bij elkaar aan door de herhaling van de attributen ‘nacht’ met
‘sterren’ of ‘maan’ en de eerst concreet genoemde, de tweede maal algemeen
aangeduide ‘lichtreklaam’. In deze ‘syncopen’ ligt de kern van de voorstelling, het
‘Amerikanisme’ met zijn commercialisering van de romantiek en zijn spanning tussen
techniek en naïef sentiment. Opmerkelijk hierbij is dat in het eerste intermezzo de
sterren als Duitse reclameteksten voorkomen, hetgeen in verband gebracht kan
worden met het feit dat een groot percentage van de bevolking van Milwaukee van
Duitse afkomst is.
In de tweede helft van het gedicht wordt de vaart voortgestuwd met de woorden
‘rem niet rem niet’. Juist in dit voorschrift is de voorbereiding gelegen van het abrupte
einde van deze charleston, waarbij de laatste herhaling plotseling door een hier
voor het eerst toegepaste klankherhaling ondersteund wordt.
De ontwikkeling van de hierop volgende Berceuse no. 2 is daarentegen juist weer
heel sterk op de klank gebaseerd. Afgezien van de rol die de klankwaarde der
woorden hierin speelt, vertoont dit gedicht in nog twee opzichten een overeenkomst
met Berceuse presque nègre. In de eerste plaats eindigen beide gedichten op
7
hetzelfde woord waarmee zij beginnen, zodat zij als wiegeliedjes ‘herbegonnen’
7
kunnen worden, al is er in Berceuse no. 2 wel van een verschuiving van de
Zie blz. 608.
imperatief naar de indicatief sprake, die echter de woordvorm niet aantast. In de
tweede plaats is Berceuse no. 2 eveneens een gedicht dat zich niet alleen voorwaarts
ontwikkelt, maar ook ‘op zijn stappen terugkeert’, hoewel hier de kern niet, als bij
Berceuse presque nègre, in het midden ligt. De ‘ontsluierende kracht’ van de staande
uitdrukking ‘slapen als een roos’ heeft tot de variant in de eerste regel geleid, waarop
de premissezin pas als tweede regel volgt. Hierna wordt de eu-oo-wisseling nog
twee maal herhaald, eerst in de versmelting der beide beginregels in de derde,
vervolgens in de tot de twee verkleinwoorden gereduceerde vierde en vijfde
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regel, die op hun beurt weer tot de zesde regel versmelten, waarbij echter de
wisseling van eu en oo door die van oe en oo vervangen wordt. Hiermee is het
eigenlijke wiegelied afgelopen en volgt na de, letterlijk, afsluitende zevende regel
het resultaat in de slotregel ‘Ik slaap’.
8
Wouter Paap, die de poëtische formatie van de eerste zes regels vergelijkt met
de opbouw van het allegretto uit de Symfonie van César Franck, constateert dat 8In: Wouter Paap,
Dichtkunst en muziek,
bij de zevende regel ‘de, tenslotte toch door den titel gewenkte ratio’ ingrijpt en
Groot-Nederland, jg. 33,
concludeert hieruit dat Van Ostaijen zich vergist als hij meent - zoals Paap uit
Self-defence opmaakt - dat muzikale wetten ook voor de poëzie volstaan en hij nr. 1, Amsterdam, januari
1935, blz. 94-98.
daarbij de betekenisinhoud van het woord over het hoofd ziet. Hierbij isoleert
Paap de uitspraak van Van Ostaijen in Wies Moens en ik, dat zijn gedichten geen
inhoud, slechts een thema kennen, te zeer van de polemische situatie waarin dit
gesteld werd. Van Ostaijens aanval was gericht tegen de vooraf, los van de vorm
bestaande inhoud of ‘boodschap’, niet tegen de door de lyrische vorm gedragen,
daarbinnen groeiende en uitsluitend daaraan kenbare inhoud. Verder blijkt uit
9
Gebruiksaanwijzing der lyriek dat de ‘volle sonoriteit’ van een woord voor Van
Ostaijen pas bereikt wordt indien ‘de zin [d.w.z. de betekenis] en de klankwaarde’ 9VW IV, blz. 318.
verenigd zijn. Paaps opmerking tegen Van Ostaijen, ‘de dichterlijke muzikaliteit
is een andere dan een muzikale’, is een stelling die door Van Ostaijen zelf volledig
onderschreven wordt. Dat Paap de zevende regel van Berceuse no. 2 als een noodzakelijk - falen in een gewilde striktmuzikale opbouw ziet, berust op een al te
dogmatische interpretatie van een geïsoleerde uitspraak, die door andere uitspraken
voldoende wordt genuanceerd om de werkelijke bedoeling hiervan te onderkennen.
Het is dan ook niet de ‘door den titel gewenkte ratio’, die in de zevende regel ingrijpt,
maar de behoefte in het gedicht aan een afsluitende regel die tevens de slotregel
voorbereidt. De formele aspecten van het gedicht worden hierin dan ook niet
afgebroken, maar omgebogen. De klinkerwisseling eu-oo herhaalt zich voor de
derde maal in deze regel, maar wordt aangevuld met de oe-klank uit de voorafgaande
regel en de ĭ-klank, waarmee de slotregel weer zal inzetten. Naast de uitbreiding
van de klinkerwisseling komt een nieuw klankelement de afsluiting, het anders-zijn
van deze regel ondersteunen: de plotseling en rigoureus optredende d-alliteratie,
aansluitend overigens bij het tweede deel van het voorafgaande compositum.
Eenzelfde aansluiting èn afwijking is ook in het ritme te constateren. De voorafgaande
regels hadden een haast metrisch patroon: twee maal een dactylus, afgesloten door
de beklemtoonde woorden ‘reus’ en ‘roos’ en in de derde regel twee dactyli, eveneens
door het beklemtoonde ‘roos’ afgesloten; vervolgens twee regels met elk een
onafgesloten dactylus en een derde regel met twee onafgesloten dactyli. In de
zevende regel nu, die weer evenals de eerste drie en de laatste regel uit
eenlettergrepige woorden bestaat, keert het patroon van de derde
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regel terug, met dien verstande dat de eerste versvoet weifelt tussen een dactylus
en zijn omkering, de anapest.
Behalve in de woordklank en het ritme herhaalt zich de kentering ook in de
woordbetekenis van de zevende regel. Hierbij blijkt dat niet alleen de zuivere ‘muziek’,
maar ook de specifiek lyrische ‘woordmuziek’, inclusief de betekenis dus, van het
begin af en niet eerst in de zevende regel een rol speelt. De binnen ‘de grens van
10
de praemisse’ gelegen associatie ‘zoetekoeksdozeke’ in de zesde regel wordt
10
door zijn betekenis bepalend voor de betekenisinhoud van de zevende regel,
VW IV, blz. 322.
waarin een tweede associatie in de richting van de alledaagse werkelijkheid - èn
binnen het metrisch schema en de eu-oo-wisseling - het woord ‘deksel’ door ‘deur’
vervangt. Naast deze betekenisvoortzetting staat weer een ombuiging: plotseling
wordt niet meer tot, maar vanuit de inslapende gesproken, hetgeen ook weer de
slotregel voorbereidt.
Ten slotte nog een opmerking over de titel van dit, ondanks de uitvoerige
behandeling, korte gedicht. Door de plaatsing in het Verzameld werk wordt
gesuggereerd dat de toevoeging ‘No. 2’ achter ‘Berceuse’ betrekking heeft op de
daarvoor geplaatste, postuum verschenen Berceuse voor volwassenen. Er bestaat
echter een handschrift van Berceuse presque nègre waaronder Marc groet 's
11
morgens de dingen geschreven staat . Aan de titel van dit tweede gedicht gaan de
doorgestreepte woorden ‘Berceuse nr. 2 Kleine’ vooraf, hetgeen het ook mogelijk 11Voor de beschrijving zie:
maakt dat Berceuse no. 2 als vervolg op Berceuse presque nègre bedoeld was. WV II, Verantwoording,
blz. 265 en 267.
In het mei-juninummer van Vlaamsche Arbeid verscheen het laatste gedicht
dat Van Ostaijen in deze periode gepubliceerd heeft, Polonaise. Hierin overheerst
het door hem in de tweede helft van 1926 als wenselijk uitgesproken ‘streven naar
een poëzie die zou zijn de volkslyriek (de natuur) gemaakt door dichters van een
12
trap hoger’ , in dit geval meer in het bijzonder op de kinderlyriek gericht. Als
12
kenmerken van deze lyriek noemt hij in zijn opstel Hollandse dichters of de
VW IV, blz. 291.
13
zichtbare wegen van de genitief, het ‘organies busgesloten’ zijn en de
13
‘onmiddelbare ontwikkeling in de tijd’. In zijn artikel Hubert Dubois voegt hij hier
VW IV, blz. 163.
twee jaar later onder meer nog de lyrisch-causale duidelijkheid van de vorm aan
toe, waarbij het fenomenaal-causale verband slechts toevallig blijft. Het gedicht
Polonaise - met zijn herhalingen, zijn door ritme en eindrijm gesuggereerde
liedvormen en zijn associatieve ontwikkeling van Cecilia via Hans en Grietje uit het
volkssprookje naar het volksrijmpje over de maan en de sterren - toont niet alleen
duidelijk deze eigenschappen, maar is bovendien als een ‘veredeld’ kinderlied
opgezet. Dat hij in deze ‘objektiefste gestalte [...] de subjektiefste stroom stollen
14
doet’ is vooral merkbaar aan het slot, waar de twee regels uit het begin, ‘twee
handen om te grijpen/ en verre vingers tien’ terugkeren in de variant ‘Twee handen 14VW IV, blz. 291.
in het lege/ en verre vingers tien’, waarmee tevens één van Van Ostaijens
grondthema's, de ongrijpbaarheid van het in de sterren verdwenen
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wonder, de machteloosheid van het verlangen, terugkeert. Ditmaal geen ‘pessimisties
15
berusten’ ‘in de allure van een allegretto’ , maar in die van een aftelrijm.
De eerste regel is ontleend aan het oude volksliedje Ik zag Cecilia komen, dat 15VW IV, blz. 360.
in Vlaanderen zeer populair is en waarop uit 1760 al twee ‘onkiese’ parodieën
bekend zijn, die ook alleen de beginregel met het oorspronkelike herderslied gemeen
16
hebben . De mogelijkheid dat hier aan Sinte Cecilia gedacht is, die wel als blind
16
wordt voorgesteld en waarmee dan de in het lege tastende ‘verre vingers’ in
Zie: J.F. Willems, Oude
17
Vlaamsche liederen, Gent,
verband gebracht kunnen worden - geopperd door J.J. Oversteegen in een
1848, blz. 484-485; Fl. van
overigens ook als parodie opgezette analyse van dit gedicht - is niet erg
waarschijnlijk, gezien èn de afkomst van de beginregel èn de vierde regel: ‘twee Duyse, Het lied ‘Ik zag
Cecilia komen’,
ogen om te zien’. Reeds in Den singenden swaen, te Leiden in 1728 verschenen,
Volkskunde, Tijdschrift
is op blz. 509 impliciet voor de verwarring met de heilige Cecilia gewaarschuwd voor Nederlandsche
met de aanduiding: ‘Stem: De wereltsche Caecilia’.
Folklore, jg. 10, nr. 1,
In de tweede regel verlaat Polonaise het volkslied, dat met ‘langs enen
Gent, Deventer, 1897, blz.
waterkant’ verder gaat, en wordt er de tijdsbepaling ‘op een zomernacht’ voor in 1-15 en E. de
de plaats gesteld, waarop de sterren in het tweede deel van het gedicht aansluiten. Coussemaker, Chants
populaires des Flamands
Na de eerste twee, het volkslied variërende regels volgen vier regels waarin
de zintuigen en hun functies in de vocatief worden gepresenteerd. De ‘oren om de France, Nouvelle
te horen’ en de ‘ogen om te zien’ wekken reminiscenties aan de antwoorden van édition, Lille, 1930, blz.
384-385.
de boze wolf aan Roodkapje, waarmee al een stap in de sprookjessfeer wordt
17
J.J. Oversteegen, De
gedaan, hoewel de nadruk toch op de zintuigelijke ervaringsmogelijkheden blijft
ledige uren van een
liggen. Dit wordt nog versterkt door de klemtoon die de tastzin krijgt: ‘handen om
dogmaticus, Merlyn, jg. 1,
te grijpen’ komen in het sprookje niet voor en bovendien wordt hier de uitbreidende nr. 4, Amsterdam, mei
en daardoor accentuerende versregel ‘en verre vingers tien’ aan toegevoegd.
1963, blz. 68-69.
Eenzelfde opeenvolging van het auditieve, het visuele en ten slotte de meest
primaire en existentiële tastzin doet zich ook voor aan het slot van Van Ostaijens
18
prozastuk Nicolas . De allitererende ‘verre vingers’ suggereren tevens een
18
verschuiving van gezichtspunt, nl. van de ik-figuur die Cecilia zag komen naar
Zie blz. 1060.
de bezit(s)ter van de vingers, voor wie ‘lang’ en ‘ver’ samenvallen. Tegelijkertijd
wordt hiermee een onbekende ruimte opgeroepen, waarin het sprookjesachtig
middenstuk van het gedicht zijn plaats vindt.
De drie regelparen van het eerste gedeelte worden alle in het gedicht herhaald.
Het eerste paar volgt onmiddellijk als inzet van het speels-fantastische
middengedeelte met zijn motieven van Hans en Grietje, de menseneter, de schalmei
spelende ezel en het sterreliedje, waarin het eindrijm een belangrijker rol gaat spelen
en ook het binnenrijm van ‘twee oren om te horen’ in versterkte mate terugkeert in
de herhaalde regels over ‘Hansje met zijn rozekransje’ en ‘Grietje met haar
vergeet-mij-nietje’. Door deze afwijken-
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de requisieten en de invoering van de menseneter en de ezel wordt niet zonder
meer een sprookje poëtisch gereproduceerd, maar op een speelse wijze opnieuw
en anders gecreëerd. Dit geldt evenzeer voor het sterrenliedje waarmee het
middenstuk eindigt en dat - vooral ook door de overeenkomst in rijmwoorden - doet
denken aan het volksrijmpje ‘Johannes de Doper / zijn kont is van koper / zijn buik
is van blik / rikketikketik’.
Ter afsluiting keert het gedicht op zijn inzet terug en volgt de herhaling van het
tweede en derde regelpaar uit het begin. Ditmaal krijgt echter de tastervaring nog
meer nadruk doordat het tweede regelpaar duidelijk van het derde wordt
onderscheiden. Het tweede paar springt nl. wèl in, het derde niet en het tweede
vertoont gèèn, het derde echter wèl een variant: ‘om te grijpen’ wordt in het derde
paar vervangen door ‘in het lege’. Met deze variant maakt de zintuigelijke functie
plaats voor de ervaring van leegte, een motief dat, zoals hiervoor reeds werd
opgemerkt, zeer centraal is in het werk van Van Ostaijen. Ten slotte dient opgemerkt
dat de onbereikbaarheid van het andere - in dit gedicht echter tegelijkertijd op
vertrouwde wijze aanwezig als sprookjes- en sterrenwereld - een zeker reliëf geeft
aan de vijftiende en middelste regel van het gedicht: het is de enige plaats in
Polonaise waar van ‘gij’ sprake is en juist de speelse voorstelling van de relatie ‘ei
ei ik en gij’ suggereert een parallellisme van de verhouding tot de ander met de
onbereikbaarheid van het andere aan het slot.
Van de postuum verschenen gedichten zijn er vijf waarvan moeilijk na te gaan is
in welke tijd zij geschreven zijn, al moet het op grond van formele aspecten
waarschijnlijk geacht worden dat zij tot de produktie van de laatste jaren behoren.
Wat de uiterlijke kenmerken betreft, bieden Berceuse voor volwassenen en Souvenir
het minste houvast, daar de handschriften hiervan niet zijn teruggevonden. Het
eerste gedicht werd in het derde en laatste nummer van Avontuur gepubliceerd, het
tweede in de Letterkundige Almanak voor het jaar 1929, Erts, tezamen met
Zelfbiografie en het al eerder in Avontuur postuum gepubliceerde Rijke armoede
van de trekharmonika. Voor beide publikaties had Burssens de tekst ter beschikking
gesteld uit Van Ostaijens nagelaten papieren.
De Berceuse voor volwassenen is in veel mindere mate dan de beide andere
‘berceuses’ een spel met klanken, maar steunt meer op de woord- en zinsbetekenis.
Wel wordt ook hier van de ‘eenvoudige middelen als in de volkslyriek’ gebruik
19
gemaakt, die Van Ostaijen in zijn opstel Hubert Dubois opsomt ‘de dynamiese
verder-ontwikkeling van het eerst-gezegde, de herhaling, de omstelling, de valeurs 19VW IV, blz. 290.
van negatieve en positieve zin’. In de eerste twee regels zijn deze middelen in
de ontkennende herhaling van ‘komt’ en ‘komt niet meer’ alle tegelijk aanwezig en
in de volgende drie regels overheerst de gevarieerde herhaling van ‘dromen’. Het
verlangen naar de kindertijd, tot uiting komend in de ‘zandman’, maakt dit gedicht,
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zoals de titel aangeeft, tot een wiegelied ‘voor volwassenen’ en de ‘konstatering
20
van het uitkomstloze [...] die de innerlike drang niet wijzigt’ is in de tweede regel
20
gelegen, die ondanks de ontkenning de verdere ontwikkeling naar de
VW IV, blz. 220.
‘ongedroomde droom’ niet afsnijdt. In de afsluitende strofe van twee regels,
waarin de veiligstelling de droom tot slapen reduceert, keert ‘de deur’ uit Berceuse
no. 2 terug. Deze maal echter niet als de zachte geborgenheid van ‘doe de deur
dicht’, maar in de harde buitensluiting van de irreële zandman door een ‘grendel’,
welk onderscheid ook uit het klankverschil van beide regels is op te maken.
Door de uitzonderlijkheid van Souvenir, de ten opzichte van de overige gedichten
afwijkende wijze waarop dit gedicht zijn ‘probleem opnieuw stelt’, is het vooral in dit
geval te betreuren dat elk gegeven over de datering ontbreekt. Hierdoor staan geen
uiterlijke gegevens ter beschikking om de vraag te helpen oplossen of dit gedicht
uit een veel vroegere periode stamt òf een nieuw en nog onzeker experiment is om
het sensualisme van de voorgaande generatie, ten dele ook met haar middelen, op
objectiever wijze ‘over te doen.’
Genoemde uitzonderlijkheid blijkt al enigszins uit het feit dat Souvenir weer een
stadsgedicht is, al raakt dit element na de tweede strofe geheel op de achtergrond.
In de tweede plaats wordt de techniek der thematische ontwikkeling nauwelijks
toegepast op enkele woordherhalingen na, waartussen echter een veel grotere
afstand dan gewoonlijk is gelegen (b.v. ‘grijze’ in regel 1 en 5, ‘overdadig’ in regel
2 en 9, ‘wonder’ in regel 4 en 9 en ‘geur’ in regel 7 en 9). Daarentegen sluit Souvenir
zich als ervaringsverslag meer bij de latere prozaschetsen als het reeds besproken
Uitvaart aan.
Het derde en belangrijkste verschilpunt is de formele en thematische aansluiting
van dit gedicht bij de poëzie der tachtigers, zodat men zich afvraagt of de titel
betrekking heeft op een uit de herinnering geputte ervaring òf op de bewust
aangeslagen naklank der Van Nu en Straksers. Het opvallendst in dit gedicht zijn
nl. de voor Van Ostaijen archaïstisch aandoende vormen als ‘d'avond’, ‘d'ogen’ en
21
‘d'aarde’ , woorden als ‘schoon’ (= ofschoon) en ‘stede’ en een gehele regel als
‘daarop ons dulle zinnen de herrefst toewaarts matelik glijden’. In dezelfde sfeer 21In minder sterke mate
komt deze elisie echter
ligt het gebruik van vergelijkingen (‘als een klos’ en de slotregel) en voorts de
woorden uit de vijfde regel, ook al zou de vreemde omzetting van ‘dees’ u anders ook voor in enkele andere
zo bekende stede' in ‘u dees' anders zo bekende stede’ op een drukfout berusten. gedichten van Van
Ostaijen. Dit is één keer
Het sensualistische thema der ‘overdaad van zinnelike wondren’ wordt echter
niet individualistisch behandeld zoals bij Van de Woestijne. Evenals in vele andere het geval in Avond winter
straten, Banlieu, Mythos,
gedichten en prozastukken uit de laatste periode wordt hier het op dichter en
Gedicht (Nog sloeg niet...)
lezer gelijkelijk betrokken en daardoor algemener ‘gij’ gebruikt en de enige keer en Onbewuste avond.
dat, in de achtste regel, een pronomen van de eerste persoon voorkomt, is dit in Twee keer komt het voor
het eveneens gemeenschappelijk makende meervoud gein Stilleven en zelfs drie
keer - al zijn dit parallelle
gevallen - in Ogen.
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22

steld. Overeenkomstig Van Ostaijens opmerkingen in Modernistiese dichters is de
22
zinnelijkheid in Souvenir ook geen uitgangspunt, maar een fenomeen dat door
VW IV, blz. 118.
het gehele gedicht tot in zijn formele aspecten lyrisch wordt ‘omgezet’. Als formele
aspecten waarin dit het geval is, kunnen gelden het lome ritme, de regellengte en
de uitgebreide zinseenheden, de keuze der adverbia - tegenover ‘plots’ en ‘hard’
staat de reeks ‘zwaar’, ‘overdadig’, ‘matelik’, ‘languit’ en ‘lui’ - en die der adjectieven
zoals ‘grijze’ (twee maal), ‘vreemde’ (met als tegenstelling ‘bekende’), ‘rosse’, ‘dulle’,
‘zinnelike’, ‘brede’ en het predicatief gebruikte ‘lauw’ en ‘vol’.
Na de eerste twee strofen over de ervaring der plotselinge vervreemding van het
avondlijke stadsbeeld, gaat het gedicht met de derde strofe in de tijd terug - waarbij
ook op de verleden tijd wordt overgeschakeld - naar de voorafgaande dag als
oorsprong van de lauwheid en volheid van de avond, waartoe de laatste strofe, weer
in het presens, terugkeert.
Van de drie postuum verschenen gedichten waarvan het handschrift wèl bewaard
23
is gebleven, kan voorlopig evenmin de datum van ontstaan op grond hiervan
23
vastgesteld worden. Ze werden weliswaar alle met paarse inkt geschreven Een eerste moeilijkheid
Onbewuste avond ten dele ook nog met potlood -, maar Van Ostaijen gebruikte is reeds dat de verspreide
handschriften en brieven
al jaren afwisselend zwarte en paarse inkt voor zijn brieven en handschriften.
wel ter inzage werden
Ook het papiersoort geeft geen nadere aanwijzingen, behalve dat Onbewuste
avond geschreven staat op de achterkant van een met voorjaarsuitgaven uit 1924 gegeven, maar niet
tegelijkertijd in bruikleen
van uitgeverij De Sikkel bedrukt blaadje, hetgeen althans een betrouwbare
werden afgestaan,
terminus post quem oplevert.
hetgeen een vergelijkend
Zelfmoord des zeemans werd door toedoen van Burssens in het slotnummer onderzoek belemmerde.
van Avontuur afgedrukt. In dit gedicht, waaraan het groteske karakter vooral door Ook om deze reden zou
het spel met de causaliteit in de derde regel verleend wordt, keert het
een concentratie van alle
Lorelei-motief terug, dat hier echter, gezien de zeeman, met dat van de sirenen documenten in het Van
Ostaijen-archief van het
gelijk gesteld wordt.
A.M.V.C. wenselijk zijn.
De verzameling Uit de nagelaten gedichten van Paul van Ostayen in het
herdenkingsnummer van Vlaamsche Arbeid werd afgesloten door Jong landschap
en Onbewuste avond. Beide gedichten droegen in de bewaard gebleven
handschriften nog geen titels. Daar in de publikatie ook enkele belangrijke varianten
in de woordkeus voorkomen zijn hiervoor andere, verloren gegane handschriften
gebruikt òf de titels en varianten moeten afkomstig zijn van de bezorger der teksten,
24
Burssens.
24
Jong landschap is opgebouwd uit drie strofen, waarvan de eerste uit twee
Zelf wist hij zich de gang
zinseenheden van vier regels, de middelste uit één zinseenheid van vier en één van zaken niet precies te
van twee regels en de laatste uit één zinseenheid van vier regels bestaat. In zijn herinneren.
artikel Paul van Ostaijens ‘Jong landschap’, een gedicht dat farmacotoxische
25
reminiscenties bevat? omschrijft Gerard Vandenhaute na een analyse de eerste
25
strofe als de poëtische realisatie of creatie van een tafreel, de tweede als een
In Tijdschrift voor
Levende Talen, jg. 27, nr.
lyrische uiting van de hierdoor opgewekte dichterlijke behoefte met
3, 1961, blz. 193-200.
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speculatief beschouwende elementen en de laatste als een lyrisch mediteren over
het voorgaande, waarbij de ontgoocheling van de dichter tot uitdrukking wordt
gebracht. Inderdaad wordt in Jong landschap het scheppingsproces in omgekeerde
richting gevolgd, van het gedicht in de eerste strofe via het dichten in de tweede
naar de dichter in de laatste.
Terwijl in Van Ostaijens laatstbesproken gedichten dikwijls bij muziek en dans
wordt aangesloten, is het opvallend dat de eerste strofe met het beeld van het meisje
en de geit sterk picturale elementen bevat, die niet zozeer op de kleur als wel op
26
de vormcompositie betrokken zijn, evenals bij In gotieke letters geconstateerd werd.
26
Vooral in de reeks ‘loodrecht’ - ‘rechte’ (in het handschrift ‘wagerechte’) Zie blz. 551.
‘averechts’ komt dit picturaal-compositionele aspect tot uiting, dat naast de
gewichtloosheid, de ‘aseïteit’ van de figuren in het landschap reminiscenties opwekt
aan schilderijen van Campendonk, zoals het ook qua voorstelling verwante Mädchen
27
mit Ziegen uit 1920.
27
28
Gemeentemuseum te
In een terloopse bespreking van Jong landschap merkt J.J. Oversteegen over
Den
Haag.
de eerste strofe op: ‘Het eerste woord, Zo, doet even denken aan een beroep
28
J.J. Oversteegen,
op iets bekends, maar dat is schijn of een truc, wat men wil. Zozeer wordt in dit
Analyse en oordeel II,
gedicht alles ad hoc gemaakt, dat de dichter zelfs in plaats van wat men
verwachten mag, ‘het meisje Ursula’, schrijft: het meisje dat ik Ursula noem. Het Merlyn, jg. 3, nr. 4,
Amsterdam, juli 1965, blz.
is een net geschapen landschap, in die eerste strofe’. Hoewel het tweede gedeelte
273.
van deze uitspraak ten volle door de tekst wordt ondersteund, is het niet
noodzakelijk het openingswoord ‘Zo’ als terugwijzend naar ‘iets bekends’ en daardoor
als ‘schijn of een truc’ op te vatten. Zowel ‘zo’ als ‘beiden’ verwijzen naar het vervolg,
waarin nader wordt aangegeven wie die ‘beiden’ zijn en op welke, afwijkende, wijze
de beide figuren ‘staan’. Dit ‘staan’ kan nauwelijks in de gangbare betekenis opgevat,
daar het meisje ‘aan een touw des hemels [in het handschrift: ‘des levens’] hangt’
en de geit ‘aan haar dunne poten de aarde averechts draagt’, maar laat daarentegen
wel de interpretatie ‘in de weide geplaatst zijn’ of ‘afgeschilderd staan’ toe, waarna
vervolgens de verhouding van de figuren tot de hemel en de aarde en tot elkaar
wordt aangegeven. Dit komt ook meer overeen met Oversteegens opmerking dat
‘in dit gedicht alles ad hoc gemaakt’ wordt. Door het feit evenwel dat de eerste regel
van deze strofe tot twee uiteenlopende interpretaties kan leiden, klinkt Oversteegens
mening, ‘Iedereen die de Nederlandse taal machtig is begrijpt Jong landschap woord
voor woord’, wat optimistisch, al bedoelt hij hiermee in het verband van zijn betoog,
terecht, aan te geven dat de woorden van Jong landschap niet door gegevens buiten
het gedicht verklaard hoeven te worden.
In de tweede zinseenheid van de eerste strofe gaat ook de kleur, zonder dat deze
met name genoemd wordt, een rol spelen in de tegen het ‘wit en zwart’ van de
geruite schort afstekende ‘klaproos’. Deze ‘klimax door

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

834
29

middel van het bijvoegen ener nieuwe bepaling’ sluit het beeld af op een wijze die
aan het slot van Guido Gezelle doet denken. Tevens introduceert in dit gedeelte 29Zie VW IV, blz. 290.
de dichter met een tussenzin zichzelf, al dichtende ofwel ‘in 't spelevaren met
mijn eenzaamheid’, waarmee op de verdere ontwikkeling van het gedicht wordt
gepreludeerd.
De tweede strofe begint met het ‘lyrisch uiten van theoretische beschouwingen’,
30
zoals Vandenhaute het formuleert. Constateringen als in Gebruiksaanwijzing der
30
31
Gerard Vandenhaute,
lyriek , dat ‘de lyriese uitdrukking van [het] voorstellingsfantasma noodzakelik
Paul
van Ostaijens ‘Jong
deeszijds de kracht van de voorstelling moet blijven’, en zijn in verschillende
landschap’,
een gedicht
opstellen gegeven opvattingen over het woord, dat de sterkste uitwerking heeft
dat
farmacotoxische
als het binnen zijn kern begrensd en ‘naar de diepte [van zijn] betekenis toe
reminiscenties bevat?,
32
geaffecteerd’ wordt, liggen inderdaad ten grondslag aan de vergelijking met
Tijdschrift voor Levende
33
een overigens zo vreemd dier als een zebu .
Talen, Revue des langues
Vivantes, jg. 27, nr. 3,
Het thema van het dichten ‘spijts alles’ ligt in de volgende zinseenheid van
1961, blz. 197.
deze strofe besloten, welk gedeelte in tweeërlei opzicht bij de eerste strofe
31
VW IV, blz. 316.
aansluit. In de eerste plaats keert het beeld van het meisje met de geit terug en
32
VW IV, blz. 244.
in de tweede plaats komt hier, na de tussenzin in de eerste strofe, de dichter
33
Hoewel het handschrift
opnieuw zelf aan het woord en blijft dit ook in de slotstrofe. Anderzijds vormt dit
op
dit punt in de elfde
deel eveneens met de voorafgaande regels van dezelfde strofe een eenheid,
regel
niet afwijkt van de
door de verbinding van ‘Er zijn geen woorden...’ met ‘Zulke woorden...’, een
gepubliceerde
tekst, is het
verbinding die in omgekeerde volgorde parallel loopt aan de inzet van Berceuse
waarschijnlijk dat tussen
voor volwassenen: ‘Wanneer de zandman nog eens komt /- maar hij komt niet
‘tijdgetaand’ en ‘zoals’ een
meer -’.
streepje dient geplaatst òf
Over de laatste strofe merken zowel Vandenhaute als Oversteegen op, dat
dat het streepje aan het
hierin de onbereikbaarheid van de buitenwereld expliciet wordt vastgesteld. Deze eind van de regel moet
interpretatie wordt niet door de tekst gesteund. Oversteegen baseert zijn mening vervallen.
alleen op ‘het beeld van de tastende handen’ en Vandenhaute argumenteert:
‘Waar de dichter poogt de wezenheid der dingen te grijpen [...] ervaart hij hoe hij
telkens weer in de kring van eigen handen rondtast, op eigen handen stoot, hoe hij
het verlangde en gewilde niet bereiken kan, ervaart hij het ‘dinggesloten en
vervreemd’ zijn van de wereld buiten hem.’ In het gedicht wordt op deze plaats de
buitenwereld echter niet genoemd, doch alleen ‘mijn handen’ en ‘mijn andere handen’
en bovendien ‘stoten’ zijn handen niet op zijn andere handen, maar ‘tasten’ er ‘naar’,
d.w.z. zijn er tastend naar op zoek, trachten ze te bereiken. De doorgestreepte
variant in het handschrift luidt: ‘over de kleppen van mijn ogen/zoek ik naar mijner
zinnen dubbelgangers/die in de starre sterren bevestigd konden zijn’. Ook hierin is
sprake van ‘zoeken’, doch evenmin naar contact met de buitenwereld, maar ‘naar
mijner zinnen dubbelgangers’. De enige essentiële verschuiving in beide varianten
is die van het gezicht naar de tastzin. Juist deze vervanging van de alleen tot passief
waarnemen in staat zijnde
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ogen door de handen, die behalve waarnemen ook actief iets kunnen maken,
versterkt de indruk dat met ‘mijn handen’ naar de uiterlijk zichtbare
scheppingsinstrumenten, de oppervlakkige creatieve faculteiten van de dichter
verwezen wordt. ‘Mijn andere handen’ zijn in de plaats gekomen van ‘mijner zinnen
dubbelgangers/die in de starre sterren bevestigd konden zijn’, de ‘vereeuwigde
zinnen’ of ‘Überaugen’ dus. Op grond hiervan kunnen de ‘andere handen’ als een
versoberde aanduiding van de ideële, meest essentiële creatieve faculteiten worden
opgevat, die in staat stellen - bij middel van de zuivere lyriek - tot ‘het fantasma der
intuïtieve kennis van het ding’ of tot ‘het wonder van het eerste zien’ door te dringen.
Bij deze opvatting van de tekst blijft de door Oversteegen geconstateerde
‘binnenwaartse beweging in het gedicht’ aanwezig, maar niet door de ontkenning
van de buitenwereld, doch door een concentratie op de voor het scheppen van
zuivere lyriek noodzakelijke instelling van de dichter.
Na een bespreking van Barbaarse dans, De marsj van de hete zomer en Angst
uit de Feesten van angst en pijn als ‘cryptorelaas [...] van een farmacotoxische roes’
34
vervolgt de psychiater K. van Acker zijn betoog - waarin hij wil aantonen dat deze
gedichten niet onder invloed van cocaïne, maar van haschisch tot stand kwamen 34K. van Acker, Zeven
- met de woorden: ‘Zoveel is zeker dat in nagenoeg alle gedichten uit de Feesten diagnosen,
geïsoleerde toxicogeen aandoende elementen aangetroffen worden, en dat ook Antwerpen-Amsterdam,
1960, blz. 61.
in Bezette Stad de omega en de omicron dansen. Het zijn wellicht eenvoudige
reminiscenties, doch zelfs in Het eerste Boek van Schmoll treft men er aan’. Hierna
geeft hij als enig verder voorbeeld de slotstrofe van Jong landschap, waarop hij ter
toelichting volstaat met een verslag van een arts na een mescalineroes: ‘Wenn ich
meine Hand anschaute, so gehörte sie nicht mehr zu mir. Wenn ich mit der Hand
meine Stirn strich, so war dies ein Erlebnis von unbeschreiblicher Fremdheit: ich
empfand die Berührung an sich genau, und doch war es, wie wenn ich gar nicht
mich berührt hätte. Aber es war auch nicht so, wie wenn man sonst einen fremden
Gegenstand berührt.’
Afgezien van het verschil tussen de beschreven reactie en het beeld dat de
slotregels van Jong landschap oproepen, is het heel goed mogelijk dat Van Ostaijens
ervaringen door het gebruik van ‘bewustzijnsverruimende’ middelen - die hij blijkens
35
zijn brief aan Baeyens in Berlijn zelfs tijdens de roes noteerde - hem ook hier,
35
naast andere ervaringen, van nut zijn geweest. Maar tegenover Van Ackers
Van 29 september 1920,
zie blz. 391.
mening dat Van Ostaijen in de behandelde fragmenten ‘niets anders doet dan
een farmacotoxische roes herbeleven’ merkt Vandenhaute op dat uit zijn
ergocentrische analyse blijkt ‘hoe die derde strofe in en uit de andere is ontstaan
en aldus kan worden verklaard, hoe zij buiten het weten en kennen van een
narcotische symptomatologie kan worden ‘geduid’, hoe zij allerminst eerst als ‘een
cryptorelaas van een pharmacotoxische roes’ vatbare gestalte krijgt.’
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Evenals Souvenir is het twaalfregelige, niet in strofen onderverdeelde Onbewuste
avond een lyrisch ervaringsverslag te noemen, dat door de overgang naar de eerste
persoon aan het eind van het gedicht een nog persoonlijker karakter draagt. De in
de eerste regel opgeroepen lauwe en lome zomeravond - hier nog vòòr
zonsondergang - doet niet alleen aan Souvenir denken, maar ook aan de rol die de
temperatuur als sfeeraanduiding in zijn proza's als De uitvaart, Het bosje en O gij
mijn schone eenzaamheid speelt. Met deze laatste schets toont Onbewuste avond
ook thematisch een grote overeenkomst.
De klankwerking in dit gedicht neemt echter een veel grotere plaats in dan bij
Souvenir, zoals blijkt uit de alliteraties in de eerste, zevende en tiende regel, de ŏen ā- herhaling in de tweede, de met woordgroepherhaling gecombineerde terugkeer
van de lettergreep ‘één’ in de derde en vierde regel, het vòòr de cesuren vallende
binnenrijm ‘maar’: ‘paar’ in de achtste en het eindrijm in de laatste drie regels.
Er werd reeds op gewezen dat het motief van de rode beuk uit Valavond en
Polderlandse arkadia in Onbewuste avond terugkeert, maar ook de kiezel, die in
Onbeduidende polka zo ‘scherp aan uw satijnen schoen’ was, speelt hier eenzelfde
ontnuchterende, tot de alledaagse werkelijkheid terugvoerende rol. Ten slotte is het
opvallend, dat niet alleen het woord ‘roerloos’, maar ook het verder nergens
gebezigde ‘garve’ uit Jong landschap hier nogmaals gebruikt wordt.
Wat de ervaringen betreft is het opmerkelijk dat er wel contact met dieren en
planten bestaat, in casu de zwaan en de beuk, die aan de menselijke eenzaamheid
en hartstocht appelleren, maar dat de mensen, het voorbijschuivende ‘jonge paar’,
hem ‘dinggesloten en vervreemd’ blijven. Bovendien wordt de zingevende
waarneming van de zwaan en de beuk op het gemeenschappelijke ‘één van ons’
betrokken, maar de zinloze van het mensenpaar op het ik van de dichter, die zich
dus wel via de waarneming van de buitenmenselijke wereld, maar niet rechtstreeks
met de anderen verbonden voelt.
Het eerste, uitgebreide opstel dat Van Ostaijen in 1927 publiceerde, was de
Antwerpse versie van zijn reeds besproken voordracht Gebruiksaanwijzing der
lyriek, Paralipomena in het januari-aprilnummer van Vlaamsche Arbeid.
In dezelfde aflevering van dit tijdschrift werd van hem ook een drietal bijdragen
aan de rubriek Bibliografie opgenomen. De eerste hiervan, die door een drukfout
met de initialen ‘v.D.’ ondertekend, doch blijkens het bewaard gebleven handschrift
van Van Ostaijen afkomstig is, behandelt de bundel Het huis op de vlakte (1926)
door Frans de Wilde. Hierbij beperkt hij zich tot ironische opmerkingen over een
quasi-wetenschappelijke, maar onjuiste voetnoot bij het gedicht S.P.Q.A. - waarbij
ook De Vlaamsche Gids het als tijdschrift van ‘professoren, doctoren en andere
geletterde heren’ moet ontgelden - en over een syntactische eigenaardigheid in
hetzelfde ge-
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dicht, met als terloopse slachtoffers de criticus Frans Smits en de schoolmeesters,
waartoe ook De Wilde behoorde. De bundel Plastische verzen, verschenen onder
het pseudoniem Jan Jans, maar met de eigennaam van de auteur, Jan Adriaensen,
onder de portretfoto en de inleiding, is het volgende mikpunt van zijn spot. Het feit
dat de dichter zijn bundel aan ‘zijn taalgenoten’ aanbiedt, ontlokt Van Ostaijen de
opmerking ‘een kuriosum dus als het eerste boek van een neger in Swahili’ en
ondanks de toepassing van alle poëtische middelen à la Van Droogenbroeck, staat
hij ‘verbaasd dat zoveel vaardigheid nog geen dichter maakt’. Ten slotte schrijft hij
in deze rubriek over Menschelijk inzicht, een dichtbundel van Maurits de Doncker,
opgedragen aan, maar ook ‘binnengeleid’ door René L. Ide. De Doncker en Ide
behoorden tot de oprichters en redacteuren van het maandblad Pan, dat gedurende
1926 en 1927 in Gent verscheen en waaraan o.a. Frans de Wilde en Frank van den
Wijngaert hebben meegewerkt. Van Ostaijen constateert bij De Doncker eenzelfde
voorliefde voor een sjofele afkomst als bij diens stadgenoot A.J. Mussche en vat
zijn oordeel samen in de mening: ‘dat je zoveel van de mensen houdt, is nog geen
reden slechte gedichten te schrijven.’
Het laatste artikel dat Van Ostaijen in de zomer van 1927 publiceerde, is een
uitgebreide bespreking van Marnix Gijsens bundel Het huis uit 1925, opgenomen
in de kroniek Nederlandsche Poëzie in het mei-juninummer van Vlaamsche Arbeid.
Blijkens een voetnoot, waarin uit Les Nouvelles Littéraires van 19 maart 1927 wordt
geciteerd, moet dit opstel na deze datum zijn voltooid en is het dus - zoals met
kronieken wel meer het geval was - vrij snel door Muls in zijn tijdschrift afgedrukt.
Ook hier fungeert het te bespreken boek voor Van Ostaijen grotendeels als een
aanleiding om eigen opvattingen over de dichtkunst te ontwikkelen en algemene
onderwerpen - in dit geval de malaise in de naoorlogse poëzie der jongeren - aan
te snijden.
Ter fundering van zijn verhandeling over de ‘puberteitslyriek’ - waarin zowel de
gehele, destijds moderne Nederlandse poëzie als die van Gijsen in het bijzonder
volgens hem dreigt te blijven steken - laat Van Ostaijen eerst een becommentarieerde
vertaling voorafgaan van een fragment uit Rilke's Die Aufzeichnungen des Malte
Laurids Brigge over de voorwaarden tot het schrijven van goede poëzie. Rilke wijst
hierin op de noodzaak van vele en uiteenlopende ervaringen en herinneringen, die
men bovendien moet laten bezinken alvorens een vruchtbare bodem voor poëzie
te krijgen.
Van Ostaijen maakt eerst de kanttekening dat Rilke hier alleen de weinige bewuste
dichters op het oog heeft die ‘over de kennis heen, tot een evenwicht tussen de
kennis en de intuïtie doordrongen’ en ‘wier gedichten staan op een onromantiese,
op een door de ondervinding omgrensde intuïtie’. Zelf acht hij, afgezien van de
‘poètes muets’, zoals Pierre Loti zeelieden
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en dergelijke figuren noemt, de vele ‘zuiver lyriese dichters-van-het-oor’, de dichters
van straat- en kinderliedjes in hun enkelvoudige lyrische manifestaties niet inferieur
aan de bewuste dichters. Hij geeft hierbij, naast een Antwerps straatliedje, het uit
de herinnering geciteerde ‘Sjilip van je hoelasjé’ uit De stille lach door Nico van
36
Suchtelen en Annie Salomons als voorbeeld.
36
Onder voorbehoud van dit correctief pleidooi voor het volkslied sluit Van
Nico van Suchtelen
[m.m.v. Annie Salomons],
Ostaijen zich verder bij Rilke's woorden aan en werkt deze nader uit. Hij maakt
hierbij gebruik van het onderscheid dat Kant oorspronkelijk maakte tussen ‘das De stille lach, Amsterdam,
Erlebnis’ en ‘die Erlebnis’. Das Erlebnis duidt op de enkelvoudige ervaring, de - [1916], blz. 227-228, waar
de eerste regel van het
nog te geïsoleerde en persoonlijke - verscherpte waarnemingen, gevoelens en
belevingen. Op deze enkelvoudige ervaringen steunt de poëzie ‘van de romantiese liedje letterlijk luidt:
‘Mamma sjillip van je
richting’. Deze waarnemingen, gevoelens en beleefde gebeurtenissen hebben
hoelasjé’.
echter voor de ‘dichter van het belangrijke, de dichter van het in de vizie als ware
verhouding ontdekte’ op zichzelf geen belang, maar leveren slechts de stof voor de
te vormen ervaringssom, die niet meer persoonlijk, maar algemeen is en als geheel
van ervaringen door die Erlebnis wordt aangeduid.
Ten slotte onderstreept Van Ostaijen nog Rilke's voorschrift dit geheel van
ondervindingen weer te vergeten, want ‘men moet, in het bezit der kennis, nochtans
zo zijn alsof de ontroering voor de eerste maal daar was’, ofwel een evenwicht
bereiken tussen ‘een lyriese kennis, die door haar frequens gaandeweg het
persoonlike voor een grote algemeengeldigheid zal hebben afgelegd, en de
spontaneïteit’.
Na deze inleiding gaat Van Ostaijen nog niet direct op het werk van Gijsen in,
maar stelt eerst in enkele woorden vast dat Het huis, naast Burssens' Piano voor
hem het beste is wat zijn generatie heeft voortgebracht (eigen werk en instelling
brengt hij in het gehele artikel niet ter sprake) en wijst er vervolgens, veel uitvoeriger,
op dat de qualificatie ‘puberteitslyriek’ voor ‘geheel onze vlaamse dichtersgeneratie
van tans’ geldt.
Met de constatering dat een gedicht op het puberteitselan steunt, acht hij dit
gedicht niet veroordeeld, maar wel de aan dat elan vasthoudende dichter, die
daardoor zijn verdere ontwikkelingsmogelijkheden afsnijdt, daar dit elan snel is
uitgebrand. Ten slotte gaat het om ‘de lyriek, de lyricus die zich staande houdt’. De
motivering dat voor zijn generatiegenoten de puberteitscrisis met de wereldoorlog
samenviel, heeft inmiddels zijn geldigheid verloren, maar toch steunt hun lyriek nog
37
steeds op de puberteitsidealen die door de oorlogsgebeurtenissen eenzijdig
gehypertrofeerd zijn. Kenmerkend voor deze instelling, die overeenkomt met die 37In een noot wijst Van
van het hier niet genoemde humanitair expressionisme, acht hij het verwaarlozen Ostaijen er even verder op
dat zijn kritiek niet op deze
van het wijsgerige, het contemplatieve schouwen en het Rimbaudiaanse ten
voordele van het sociale, het aktivistisch optreden en het Whitmaniaanse. Binnen idealen is gericht, maar op
de verhouding tussen
het relideze idealen en de lyriek.
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gieuze constateert hij meer aandacht voor het menselijke dan voor de mystiek, meer
voor Franciscus van Assisi dan voor de mystici. Bij de opsomming van deze laatsten
voegt hij aan de reeds eerder genoemden de naam van Heinrich Suso toe en noemt
Jan van Ruusbroec bij zijn bijnaam ‘de Admirabilis’.
Als tweede, meer op de poëtische praktijk betrokken, kenmerk signaleert hij ‘de
verkeerde mening van de mogelikheid ener scheiding van vorm en inhoud’. De vorm
ziet hij als een afgietsel van de inhoud: ‘Wij vergeten dat de vorm slechts een
moulering op de inhoud is en dat gedichten nooit een originaal tonen maar alleen
deze moulering.’ Zonder de begrenzing van de inhoud is de inhoud ook afwezig,
zoals een kamer zonder wanden geen kamer is. Door de afwezigheid van een
‘formele bekommernis’ - of men nu constructief of destructief is doet er niet toe,
want de ‘geringste dadaïst van destijds’ was meer formeel bekommerd dan de
‘vrij-versdichters uit Vlaanderen’ - ontbreken de aanknopingspunten voor een verdere
ontwikkeling, nadat de hoog opgelaaide vlam van het elan is gedoofd. Hier wijst
Van Ostaijen de oorzaak aan waardoor juist deze stroming van het internationaal
expressionisme korte tijd later plotseling verzandde, al beperkt hij zich tot de
voorspelling: ‘daarom, meen ik, zal meer dan een dichter dezer generatie in de
toekomst, altans voor een zekere tijd, tot zwijgen veroordeeld zijn.’
Aan het slot van dit gedeelte van zijn betoog lanceert Van Ostaijen een aanval
op Coster, die ‘deze eigenschappen, die alleen een gevolg waren van een biezondere
puberteitskrisis, voor de wezenlike nieuwe bijdrage onzer generatie heeft gehouden’
en zich daardoor zo in het werk van Marsman, met zijn wèl ontwikkelingsvatbare
38
problematiek, heeft vergist. Bovendien stelt hij in een uitvoerige voetnoot naar
aanleiding van een interview dat Frédéric Lefèvre, de toenmalige hoofdredacteur 38Coster had in de eerste
van Les Nouvelles Littéraires, Coster had afgenomen, diens naïeve verheerlijking druk van Nieuwe geluiden
van de ‘sincérité’ en zijn simpele afwijzing van een figuur als André Gide aan de (Arnhem, september 1924,
kaak. Ver over de helft van zijn opstel komt Van Ostaijen eerst aan de bespreking blz. XXXXII) aan het slot
van zijn inleiding slechts
van Gijsens bundel toe. Hij begint, aansluitend bij het voorgaande, met de
opmerking: ‘Binnen het gebied van de lyriek der jongste vlaamse generatie steunt, één zin aan Marsman
gewijd.
meen ik, het werk van Gijsen het meest en het duidelikst uitsluitend op dit
In de tweede,
puberteitselan’. Verder constateert hij een overdreven eerlijkheid, die de ‘ganse vermeerderde druk
sensibiliteit’ wil uitzeggen en de volledigheid in de plaats van een formele orde
(Arnhem, juli 1925, blz.
stelt, waardoor zij zich als ‘jongelingseerlikheid’ verraadt. Bij de hiermee gepaard LII-LIII) wordt deze zin
gaande overdrijving van het persoonlijk moment, verwijst hij ter vergelijking naar uitgebreid tot een stuk van
39
de novelle In de mist door L.N. Andrejeff . Vooral in de tweede afdeling van de vijftig regels. De beide
gedichten De blauwe tocht
bundel wordt, volgens Van Ostaijen, deze drang de volledige waarheid te
I en Amsterdam, die de
achterhalen tot een systeem, dat geen gelegenheid meer biedt de bijzondere
eerste druk bevat, worden
gebeurtenis met zijn momenteel en
in de tweede druk
vervangen door Vlam,
Wacht, Virgo, Invocatio,
Amsterdam, Delft, De
blanke tuin en Afscheid.
39
Een Nederlandse
vertaling In de mist van
Andrejeffs W toemanje
kon niet worden
achterhaald. Mogelijk
kende Van Ostaijen het
verhaal in Duitse vertaling.
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persoonlijk karakter tot ‘de kom van de ondervinding’ te laten bezinken. De verwarring
van de verscherpte waarneming met de ondervinding, van het persoonlijke met het
subjectieve, het gebruik van de blote constatering als beeldend moment en het
aanvaarden van elke gemoedsaandoening als kunstontroering acht hij kenmerkend
voor Gijsens werkwijze. Ondanks de woorden van pater C.A. Terburg O.P. uit de
inleiding die aan Het huis voorafgaat: ‘Daarom is het de eerste vereischte voor
onzen kunstenaar: dat hij eerlijk is, nooit zichzelven zoekt: dat hij in alles zoekt het
goed-zijn van zijn werk. Niet het mooi-zijn: dàt is romantiek’, is Van Ostaijen van
mening dat deze werkwijze ‘van de romantiek de haast, de rusteloosheid en het
streven naar knaleffekt’ heeft.
Het gebrek aan zelfkritiek tegenover de eigen gemoedstoestanden spreekt voor
Van Ostaijen het duidelijkst uit het gedicht Conflict, waarin ‘een slecht
40
geïnterpreteerde lektuur’ van ‘het Dehmelse gedicht’ , naar hij vermoedt, Gijsens
40
gebondenheid aan zichzelf tot een psychologisch onaanvaardbare voorstelling
Waarschijnlijk doelt hij
hier
op Richard Dehmels
heeft geleid, die ook weer op een puberteitsillusie berust.
gedichten
in het
Bij zijn vaststelling dat Gijsen zelden een visie bereikt waarin het subjectieve
algemeen,
waarvan er
het persoonlijke verdringt en waarbij het gedicht op ‘ontroering’ en niet op
verscheidene
- zoals
‘sensibiliteit’ berust, valt het op dat Van Ostaijen ditmaal, evenals in
Abschied ohn End en Lied
Voorzichtigheidsmaatregel, afwijkt van zijn gebruikelijke terminologie en
an meinen Sohn uit Aber
41
‘sensibiliteit’ niet in de betekenis van ‘kunstgevoeligheid’, ‘ästhetische Sensibilität’
die Liebe (München, 1893)
42
gebruikt, maar in die van ‘persoonlijke gevoeligheid’ .
- de verhouding
vader-zoon tot thema
Naar het eind van zijn artikel legt Van Ostaijen steeds meer accent op de
positief gewaardeerde aspecten van Gijsens werk. Zo vindt hij een gedicht van hebben.
41
Zie het citaat uit Vom
Gijsen zelden zonder ontroering, al is deze steeds ‘alleen in een gedeelte van
neuen
Stil door Henry van
de ontwikkeling’, nooit in het gehele gedicht, aanwezig. Verder noemt hij hem,
de
Velde
in Proeve van
naast Burssens, de muzikaalste van zijn generatie, met de meeste aandacht
parallellen, VW IV, bl. 232.
voor de sonoriteit van het woord, al maakt hij hierbij weer de restrictie dat dit
42
Enkele regels verder
‘meer intuïtie dan ondervinding en, wat erger, meer toeval dan wil’, kortom
gebruikt hij ook de term
‘jeugdoptimisme’ is. Het beste gedicht acht hij De archeologische vondst en
‘persoonlike sensibiliteit’.
daarna De mislezer en Lied om den blijen en onvoorzienen dood, doordat men
hierin ‘de discipline, het ‘sostenuto’ van een ontroering voelt’, gebaseerd op de
ondervinding en met ‘een subjektieve verscherping van het buiten-persoonlik geval’.
Ter verduidelijking citeert hij hierbij een fragment uit Philoctète ou Le traité des trois
morales (1899) van Gide, waarmee hij deze schrijver voor de tweede maal in dit
artikel ter sprake brengt.
Met de mening dat Gijsen ‘eenmaal voorbij het puberteitselan’ zal moeten kiezen
tussen de weg van de gehypertrofeerde gedichten en die van De archeologische
vondst besluit hij zijn artikel.
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XI. in miavoye, 1927-1928
1. Correspondentie uit september en oktober 1927
De laatste zes maanden van zijn leven heeft Van Ostaijen ononderbroken in het
sanatorium Le Vallon te Miavoye doorgebracht. Miavoye is een gehucht van slechts
enkele huizen dat behoort tot de gemeente Anthée, welk laatste plaatsje ongeveer
twee kilometer verder aan de weg van Dinant naar Philippeville is gelegen, niet ver
van Hastière aan de Maas. Dit particuliere herstellingsoord was gevestigd in een
villa en werd geleid door de toen negen en veertigjarige, Luxemburgse dokter Léon
Bérard, die reeds geruime tijd als longspecialist werkzaam was. Zo had Van Ostaijens
nicht Marieke Senden, met wie hij tijdens zijn prille jeugd in Rekem had gelogeerd,
in de jaren 1915 en 1916 als verpleegster bij Bérard gewerkt, toen deze aan het
sanatorium van Buizingen bij Halle verbonden was. Bérard was getrouwd met een
zeventien jaar jongere, Zwitserse verpleegster Georgette Lenba, die eveneens in
Buizingen had gewerkt en nu samen met haar man de patiënten verpleegde.
Bovendien werd het echtpaar bijgestaan door een hulp voor de keuken, uit Miavoye
1
2
afkomstig , twee kamermeisjes en een knecht , welke laatste drie intern waren. Ten
1
slotte verrichtte nog een tweede inwoner van Miavoye, de landbouwer Ernest
Ida Defoy-Georges Zie
over haar: P. Lenain,
Pâquet, die ook de zuivelproducten aan Le Vallon leverde, incidenteel allerlei
3
Bezoek aan Miavoye,
karweitjes in het huis , zodat met deze bezetting alle aandacht aan de weinige
Waar Paul van Ostaijen
patiënten kon worden besteed.
overleed, in: Het Laatste
Door de afgelegen ligging van Miavoye ontving Van Ostaijen niet veel be-

Nieuws van 2 oktober
1946.
2
Respectievelijk Armande
Dacosse, Blanche Basse
en Georges Debay.
3
Mondelinge mededeling
van E. Pâquet in 1953. De
overige gegevens
berusten op een
onderzoek ter plaatse en
inlichtingen van de
burgerlijke stand van
Anthée.
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zoek en werd het contact met de vrienden, bekenden en familieleden voornamelijk
door correspondentie onderhouden. Uit deze periode zijn 134 brieven bewaard
gebleven, waarvan de helft door Van Ostaijen zelf is geschreven, zodat door die
documenten een vrij duidelijk beeld van zijn leven gedurende dit laatste winterhalfjaar
gegeven wordt. Hierbij dient echter wel in het oog te worden gehouden dat dit beeld
alleen door de achterhaalde brieven wordt bepaald, waardoor niet zozeer de
informatie over de schaarse gebeurtenissen, als wel over de onderhouden contacten
onvolledig kan zijn. Uit de brieven is b.v. op te maken dat hij ook Floris Jespers
regelmatig geschreven moet hebben, al is deze correspondentie verloren gegaan.
Waarschijnlijk zal hij tevens schriftelijk contact met zijn broer Constant onderhouden
4
hebben, die toen eveneens ziek was geworden en een half jaar na hem is overleden
, maar diens nalatenschap is nog steeds niet toegankelijk. Op 6 september werd 4Op 23 september 1928
Van Ostaijen door zijn vrienden Tine Ceulemans en Floris Jespers in Antwerpen te Antwerpen.
naar de trein gebracht. Nog diezelfde dag schreef Tine Ceulemans, ofwel
‘Minnekepoess’, hem een brief over dit afscheid, waarbij zij er tevens melding van
maakte dat het exemplaar Bezette stad, waarmee Jespers stond te zwaaien, naar
Schirren was gestuurd en zij Van Ostaijens kopij voor Vlaamsche Arbeid, het opstel
Marsman of vijftig procent, bij Jozef Muls had afgeleverd.

[Antwerpen 6 September 1927.]
Bravo Paulke! voor het wuiven met de zakdoek. Het wàs schitterend. Het had niet
beter gegaan als we het hadden ingestudeerd. De redding van de ‘Bezette stad’ uit
de teedere pollekens van den Floris heb ik op mij moeten nemen. Die was opeens
erg in gevaar door al dat wuiven, maar berust nu denkelijk veilig en wel bij den
beste[n] meneer Schirren in de Lunetterie Franco-Belge, Rue de la Chapelle Ostende.
Met al de verschuldigde, en laten we hopen ook verwachtte[te] nauwgezetheid,
heb ik je handschrift netjes verpakt bij den Jozef bezorgd, echter niet zonder er
voorafgaandelijk (bewonder de constructie van mijn lievelingswoord) te hebben in
geneusd. Zoo heb ik o.a. de passage over de degelijkheid aan alle kanten, het
geconfijt zijn in de degelijkheid der hollanders zéér gesavoureerd! Ik houd me zeer
aanbevolen, om van jou te weten wanneer deze Kroniek verschijnt, want wou ze
dolgraag hebben, en kan me niet de luxus van een abonnement op V.A.
permit[t]eeren.
En hoe staat het met de installatie Paulke? De chambre-cloac (?) heeft natuurlijk
al zijn vaste plaats, à la portée de la main, voor mogelijke conquêtes? Daarop dient
vooral gelet, niet waar mijn vriend? Het is jammer dat ik de kleur van de ‘mules’ niet
ken - Wellicht kon ik je dan inlichten of deze ‘nuance’ kans heeft de conquêtes te
vergemakkelijken
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Het sanatorium, villa Le Vallon, in Miavoye met op de eerste verdieping rechts het raam van
Van Ostaijens kamer (huidige, vrijwel ongewijzigde situatie).

of - omgekeerd.
Ik moet steeds denken aan de ontelbare glazen melk die lieve handen je zullen
toereiken, maar die je desniet[t]egenstaande toch gruwelijk zullen embêteeren, om
niet te spreken van de mogelijkheid van fricassée op het menu! Paulke ik doe een
schietgebedje voor je dat dàt niet gebeurd[t]. Toch lijkt me het verblijf te
Miavoye-Anthée in dit seizoen wel uit te houden, et puis il y a les mules...
Hartelijk
je M
De dag na aankomst beantwoordde Van Ostaijen reeds de brief van Victor, zodat
deze en diens vrouw Frieda het eerste bericht uit Miavoye ontvingen. Als bijlage
zond hij opnieuw een lijst van de aan Van Bruaene in depot gegeven schilderijen,
die zich in de Brusselse kunstzaal Mommen bevonden. Vergeleken met de op 30
november 1926 door Van Bruaene ondertekende opgave ontbreken op deze lijst
niet alleen het inmiddels terug ontvangen schilderij Vissersvrouw van Jespers, maar
ook de schilderijen Femme γ-grec van Joostens en Erotisches Stilleben van
Stuckenberg, die beide reeds vòòr de tijd van de Vierge Poupine in Van Ostaijens
bezit waren.

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

844

[Miavoye-Anthée, 7-9-27]
Beste Fik,
Ik denk wel, na er van kennis genomen te hebben, dat dit sanatorium voor wat
mijn gezondheid betreft de beste gevolgen zal kunnen hebben. Er zijn slechts 7
patiënten - meer worden er niet aanvaard - zodat de arts zich zeer uitdrukkelik met
elk van hen kan bezighouden. De voortdurende rust op ligstoel, de lucht, een
verzorgd voedsel, ziedaar alle kostbare elementen. De arts is iemand met een lange
praksis, ook in staats[s]anatoria.
5
Zoiets zo[u] Tante Frie , in haar richting, ook moeten vinden. De rust dat is
5
onbetaalbaar.
De vrouw van Victor,
onderwijzeres aan
Ik zend u hierbij, voor uw dossier, opgave van de schilderijen die wij
verschillende
revendikeren. De bewijsstukken bezit gij reeds.
stadsscholen, was
Met beste groeten voor u en Frie

overwerkt en daardoor
verzwakt, maar had geen
speciale kwaal.

uw Paul.
1) Mambour: ‘Conte’. Peinture sur toile; 0.90 × 0.80 (dimensions citées de
mémoire); se trouve chez Mommen, rue de la Charité, à Bruxelles
2) Creixams, ‘Adolescent’, Peinture sur toile; 0.73 × 0.60 env.; chez Mommen;
3) id. ‘Gosse’, Peinture sur toile; 0,55 × 0,45 id.; cadre or; chez Mommen;
4) Irene Lagut, ‘l'auteur préféré’; Peinture sur toile; 0.73 × 0.50 env.; cadre or,
‘l'auteur préféré’; [chez Mommen;]
5) Verschueren, ‘Nature morte’, Pastel, sous verre, cadre très doré, 0.50 × 0.45
‘Nature morte’, [chez Mommen.]

De volgende brief, die weer verdere bijzonderheden over zijn nieuwe verblijf en zijn
toestand bevat, was gericht aan Van Ostaijens nicht, Marieke Dinsart-Senden, die
hem nog naar Antwerpen geschreven had om naar zijn gezondheid te informeren.
Ook aan zijn tante Hubertina, haar moeder en aan ‘mon oncle Julien’, haar oudere
broer die onderpastoor was geworden, bracht hij zijn groeten over.

[Miavoye-Anthée, 9-9-27]
liefste Marieke,
Vergeef mij het gebruik van het verkleinwoord; maar ik ben het nu reeds zoolang
zoo gewoon en het kan me moeilijk anders van de lippen, voor het overige klinkt
het toch beter dan zonder verkleinwoord. Nu dan,
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liefste Marieke, ik dank u wel voor uw vriendelijke belangstelling in de staat van mijn
gezondheid, dat is erg lief van u.
Ik ben dus nu op het volgende adres: P.v.O. ‘Le Vallon’ Miavoye-Anthée (prov.
Namen). Het is een zeer goed privaat-sanatorium bij een dokter thuis en slechts
voor zeven zieken, die voortdurend onder toezicht staan. De dokter is M. Léon
Bérard, een arts die vroeger te Davos en ook te Buysingen, waar gij ook waart, is
geweest. Mijn rechterlong, zeggen alle artsen, is zoo goed als ongekwetst en geheel
gezond, de linkerlong heeft nog al wat geleden. Ik hoest nogal veel en heb, als ik
werk, hoge koorts. Sedert ik hier lig op chaise longue, is de koorts reeds zeer
verminderd. Nochtans, daar de linkerlong ook een kleine holte vertoont, zal de
behandeling nogal lang moeten duren.
Ziedaar, het biezonderste op dit oogenblik. Wat de behandeling en de voeding
betreft, die zijn werkelijk uitstekend. En doordat wij maar met enkele patiënten zijn,
heeft men niet de gewone verveling van het sanatorium. De lucht is, voor België,
zeer licht.
Nu, Marieke, mijn beste wenschen voor u ook en beste groeten aan Tante en
mon oncle Julien (dat klein pastoorke!). Mijn beste wenschen voor de gezondheid
van de kinderen en nogmaals dank voor uw vriendelijk schrijven,
uw Paul v.O.
Haast een week na zijn aankomst beantwoordde Van Ostaijen ten slotte de laatste
brief van Du Perron, waarmee hij mogelijk wat geaarzeld had doordat hij zich
genoodzaakt voelde zijn mening over Du Perrons vriend Willink kenbaar te maken
met het oog op een eventuele volgende afspraak. Typerend voor zijn vroegere
levenswijze is de opmerking dat hij ‘een matig en wat vervelender is, een geregeld
leven’ zal moeten leiden.
Aan het slot, na de mededeling dat hij het op 22 april 1927 aan hem toegestuurde
Champavert door Pétrus Borel had teruggestuurd, maakt hij Du Perron attent op de
bloemlezing De Vlaamsche jongeren van gisteren en heden, 1910-1927, door August
van Cauwelaert, waar hij uit Etikhove al aan Muls over schreef en op de dichtbundel
In den zoeten inval van Richard Minne, die na een ingetrokken voor-uitgave uit
1926, in mei 1927 verschenen was.

[Miavoye-Anthée, 12-9-27]
Beste du Perron,
Wat er met mij gebeurt? - weinig of niets. Sedert 6 September ben ik eindelik in
mijn Sanatorium geïnstalleerd; ik zal er waarschijnlik tot ten minste 15 december
blijven.
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Dat je [jullie] geduldig op een kaartje hebben gewacht;[,] verwondert mij; ik wist niet
dat wij een dergelike afspraak hadden. Na de mislukking van het samenzijn in juni,
weet ik niet van een bepaalde afspraak, te meer daar het mij van langs om slechter
ging, zodat ik moeilik nog een inspanning (b.v. een lang gesprek) kon doen.
Anderzijds is Willink mij niet sympathiek. En dat heeft zijn zeer bepaalde, vervelend kleine - oorzaak. Willink is iemand die in het café zegt: ‘Feitelik is het mijn
beurt te betalen.’ Maar verder gaat zijn gebaar niet dan deze konstatering. Goed,
men denkt, een bohème zonder geld. Neen, de hollandse mijnheer Willink reist met
zijn gade naar Lourdes, naar Hyères enz. - Ik ben nog nooit te Parijs geweest,
vanwege manco aan money. Maar, God beware, ik heb nog nooit, bedeesd, gezegd:
‘Feitelik enz....’, zonder me dan daarop te executeren, begrijp je. - Enfin, denk er
niet langer over na en neem aan dat Willink me niet sympathiek is. (Ik sta bijna
machteloos tegenover zulke sensaties.) Sedert ik hier ben, gaat het mij beter. Maar
ook: niet de geringste inspanning. Ik lig uitgestrekt op chaise-longue 's morgens van
8½ tot 12, daarna van 1 tot 4 en dan van 4½ tot 7. Om 8½ lig ik te bed. Wanneer
ik dat nu minstens 3½ maand doe, dan kan ik misschien enig resultaat boeken. Wat
het geheel opkal[e]fateren betreft, dat zal nog heel wat meer tijd verlangen en vooral
een matig en wat vervelender is, een geregeld leven.
Het oord en het sanatorium zijn niet onaangenaam. De vrouw van de arts is een
zwitserse dame met sterk gewelfd voorhoofd en zware tanden - zeer rassig -; zij
loopt door de kamers, terwijl zij af en toe een mazurka van Chopin neuriet. Er zijn
slechts 7 patiënten. Ook dat is aangenaam. Maar het is mijn wil dat te doen wat jij
noemt: ‘mijn Kurhaus tot reklaam strekken.’
Als je lust en tijd hebt, ik lig hier, mag ik haast zeggen, tot jouw beschikking. Je
moet de trein nemen tot Hastières en vandaar met de taxi naar Miavoye (5 kil.) Ik
ben nu weer zover, dat ik een onderhoud kan presteren.
Ik stuurde je ‘Borel’ terug. Er verscheen een anthologie van vl. dichters door de
heer van Cauwelaert. Ook de ‘Inval’ van Minne zag eindelik het levenslicht. Voor
tijdschriften, litteraire kranten enz., houd zich steeds aanbevolen,
met de hartelikste groeten,
Je Paul v.O.
Kennelijk als antwoord op een verzoek van Van Ostaijen hem de geleende bundel
Het sienjaal terug te sturen, schreef Marsman, die geheel in beslag
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genomen werd door de studie voor zijn doctoraal examen in de rechten, dat hij in
juni 1928 te Utrecht heeft afgelegd, hem de volgende brief:

[22'-IX-'27.]
Geachte Heer v. Ostayen,
Binnenkort zal ik U het Sienjaal retourneeren. - Pas in het voorjaar zal ik tijd krijgen
om meer en beter te lezen; tenzij het mij gelukt dan voor eenige maanden op reis
te gaan. - Ik vind het jammer, dat ik niet tot definitieve lectuur van Uw bundel kon
komen, al heb ik den indruk, dat er veel in staat, dat staat en valt met de jaren voor
'20. - De verdienste, historisch, is dan inderdaad dat het vòor '20 geschreven is. m. vr. gr.
H. Marsman
Over zijn gezondheidstoestand licht Van Ostaijen ook zijn dokter, Peetermans, per
brief in. Het blijkt dat hij, na de eerste dagen op de chaise longue te hebben
doorgebracht, bedrust kreeg voorgeschreven en tevens dat dokter Bérard erover
ging denken pneumothorax toe te passen. Al wist Van Ostaijen dat het met zijn
linker long ‘nog al erg gesteld’ was, aan de andere kant meldt hij hoopvol dat ook
Bérard de rechter long ‘zo goed als geheel gezond’ vindt. De brief die dokter Bérard
na Van Ostaijens dood - en mogelijk daardoor beïnvloed - aan zuster Léonie Hanlotte
6
heeft gezonden , liet zich over deze beginperiode echter pessimistischer uit: ‘A son
6
arrivée je l'ai trouvé fort mal hypothéqué et j'ai commencé par le mettre au lit
Gedateerd 4 Avril 1928,
sans autre traitement. Puis, voyant que la fièvre persistait et que l'état allait plutôt zie bijlage 10, blz. 1124.
Zuster Hanlotte was
en s'aggravant, j'ai, en désespoir de cause, tenté un pneumothorax.’

[Miavoye-Anthée, 24-9-27 ‘Le Vallon’]
Waarde dokter,
Ik ben nu ruim veertien dagen te Miavoye, voldoende om u enig bericht daarover
te laten.
Het privaat-sanatorium is, voor wat het sparen van de zenuwen van de patiënten
betreft, uitstekend. Eerstens, er zijn slechts 7 patiënten, 6 heren en 1 dame, dat
maakt dat de indruk van een villa met zieken de indruk van een sanatorium
verdringt. Van al de onaangenaamheden: als kussen rechts en links,
medicijnflesjes, ziekeverpleegsters en oude-vrouwe-geklets over ziekten en
wonderlike genezingen, zijt ge hier, goddank, verlost, alsook van de mensen die
het goed met u menen en u, in uw oor, een
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kostelike raad met zekere oplossing, komen fluisteren. Met belgiese verhoudingen
gerekend, is hier een maximum aan rust-mogelikheid gerealiseerd.
De dokter hier heeft mij nogmaals onderzocht en het resultaat van zijn onderzoek
koïncideert wel met hetgeen ik van u wist - voor zover ik iets van u wist, want u
vertelt niet altijd alles, niet waar! - Aldus, is de linkerlong nog al erg gesteld, maar
de rechterlong is, voor Dr. Bérard, zo goed als geheel gezond. Hieruit volgt dat deze
dr. weer enig[s]zins voelt voor pneumothorax. Nochtans is daar niet voor de eerste
14 dagen spraak van.
Ik heb gerust op chaise longue en, nadien om de koorts sneller te achterhalen,
in mijn bed. De koorts zinkt nu geregeld.
Sedert ik rust, heeft het hoesten en het uitstoten ook iets afgelaten, vanwege de
mindere inspanning.
Buiten dit, niets te melden. Maar zeker de rust en het geregelde leven doen mij
goed en het is maar jammer dat ik Uw raad niet een jaar vroeger heb kunnen
opvolgen.
Met de hartelikste groeten, blijf ik, waarde dokter,
uw zeer dankbare,
P. van Ostaijen
De uitvoerigste beschrijving van een aantal medebewoners gaf Van Ostaijen in zijn
volgende brief, waarin hij voor Tine Ceulemans, als vrouw van een musicus, alle
pianisten onder hen met hun muzikale voorkeuren opsomt: de dokter zelf met zijn
baard à la Jozef Muls, diens vrouw en drie patiënten, waaronder een Brusselse
juffrouw en een jonge arts.
Het begin van deze brief heeft nog betrekking op het afscheid in Antwerpen: Tine's
zoontje had zijn speelgoedkaleidoscoop, waar Van Ostaijen zoveel plezier in had,
afgestaan als een afscheidsgeschenk, dat hem bij het instappen in de hand werd
gedrukt.
Aan het eind van zijn brief gaat Van Ostaijen nog even op de laatste
gebeurtenissen bij De Hulstkamp in. Door tussenkomst van Tine blijkt een of andere
‘afrekening’, waar Achilles Noeninckx bij betrokken was, te zijn misgelopen.
De slotopmerking over het ‘toewaarts wuiven’ doet vermoeden dat Tine dit bij
haar zending druksels geschreven had, want in haar brief van 6 september had zij
deze uitdrukking niet gebruikt.
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Tine Ceulemans, omstreeks 1919.
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[‘Le Vallon’, Miavoye-Anthée, 26-9-1927]
Liefste Minnekepoess,
Ik ontving van je een brief en verder een zending met druksels allerhande vanaf
de frankfurter illustrierte tot de Foyer, blad van het antwerps toneel: voor beide, mijn
hartelikste dank.
Minder dankbaar mag ik zeggen ik ben voor zekere zienbuis, die mij, op het
moment van mijn vertrek, werd in de hand gestopt. Ziet ge nu zo'n grote slungel die
een kleine jongen zijn zienbuis wegneemt! Hoe lief het van jou ook is mij dit tuig,
dat ik nog steeds zeer op prijs stel, te bezorgen, zoiets mochten we heus, zelfs met
toestemming van de jongen-eigenaar, niet doen. Enfin, ik hoop het bij hem weer
goed te maken.
Wat betreft de ‘mules’ enzovoort, dat treft goed. Ik wil hiermee zeggen, dat ik me
eenvoudig zwarte pantoffels heb aangeschaft, een schoeisel dat in dit sanatorium
met zijn zes mannelike en een vrouwelike (een damelike zou men moeten kunnen
zeggen) patiënten helemaal op niveau is. De vrouwelike patiënt is een brusselse
mejuffrouw, zoals er meer zijn. Ook zoals de mannelike patiënten zijn er meer. Maar,
wat leuk, éh, dat er maar zeven zijn (zeuven, zegt men in Noord-Brabant) en dat
het bijgevolg hier, goddank, maar weinig naar een sana trekt.
De dokter is een dokter als alle dokters en daarom juist is het moeilik te zeggen
hoe of hij is. Laat mij toe te zeggen dat er twee soorten dokters zijn, namelik deze
met en deze zonder baard. Deze dokter is er een met baard. Je siddert. Evenwel
vrees niet, zijn baard is niet gans buiten verhouding; het is een baard zoals deze
van Jozef [Muls]. Buitendien speelt deze behaarde arts betrekkelik goed klavier.
Ook zijn vrouw speelt klavier. Niet zo goed, maar zij weet het en zij speelt
gemakkelike stukjes van Haydn en zo uit een boek voor Harmonium, trage dingen,
zodat je de tijd hebt het volgende te ontcijferen. Er is ook nog een jonge arts hier,
als patiënt, en die arts, die jonge arts dus, die speelt Chopin, de Mazurka's van
Chopin. Altans dat was zo de eerste dagen van mijn verblijf alhier. En je kon dan
de dame des huizes door de kamers horen zweven, al zingende de mazurka's van
Chopin, beter gezegd de Mazurka 48, volgens de uitgave van Debussy.
Mevrouw Dr. is een Zwitserse. Het is een slanke, zwarte vrouw van - puisque je
7
le sais - drie en dertig jaar, en zo ziet ze er ook uit. Zij heeft grote tanden en een
7
gebeente die ras bewijzen. Zij valt erg mee wanneer zij Chopin zingt; maar erg
Op 21 september had
mevrouw Bérard haar
tegen wanneer zij Valentino bewondert.
33ste verjaardag gevierd.
(Ik hem[b] gezegd: est-ce vrai, Madame, on m'a dit qu'il me ressemble;
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- kon ik nu zeggen: que je lui ressemble?) Haar te ere speelt men wel eens de
ouverture van Guillaume Tell. Men voegt er echter bij dat G.T. slechts een
legendariese verschijning is.
8
Van de ‘spaanse dansen’ van Moszkowski (aangeraden aan v. Zundert , die
trouwens op deze recommendatie niet heeft gewacht), voor vier handen, heb ik 8Renaat van Zundert was
een musicus, die destijds
nu al mijn bekomste. Er zijn hier in dit Sana te veel pianisten (ik vergat je nog
in een bioscoop speelde
een vierde voor te stellen, en dan de brusselse mejuffrouw speelt ook al, - al
betreurt ze ‘Madame Butterfly’ pour fox-trott niet te beheersen) en zo mee gebeurt en daarna begeleider aan
het Antwerps
het dat je zoveel quatre-mains moet horen.
Wat de feitelik in een eerste brief verplichte beschrijving van de streek betreft, Conservatorium werd.
Later werd hij dirigent en
ik kan daaraan niet veel woorden besteden, omdat ik het gebied van het
ten slotte met August
sanatorium nog niet verliet. Om 8 uur ontbijt men, na dit ontbijt gaan de zieken
Baeyens directeur van de
(het antwerps meervoud, vind ik hier gewenst: ‘de ziekenen’) op het terras,
Koninklijke Vlaamse
wikkelen zich in hun dekens en leggen zich op hun ligstoel. Om 9½ komt de post. Opera.
Als de heren met hun krant klaar zijn, gebeurt het mij soms te vragen: ‘M. Un
Tel, est-ce-que vous permettez que je jette un coup d'oeil dans votre journal, oh,
rien qu'une seconde, le temps de voir la bourse.’ En na deze minuut, geef ik dan
de krant terug, après avoir vu la bourse. Wij blijven aan de chaise longue gekluisterd
tot 12, dan middagmaal en dan tot twee uur, heb je vrijaf, als je het wenst, maar om
twee moet eenieder weer terug op zijn ligstoel present zijn, tot vier. Want ‘les familles
françaises ne connaissent pas le five o'clock des Anglais. Le gouter y est servi vers
quatre heures’. Om 4½ ben je dan weer op je berrie tot zeven. Om 8½ lig je te bed.
Ik schreef je al over een nog een heer die ook piano speelt. Dat is feitelik de ‘ster’.
(Om je nog ‘im Bilde’ te helpen, er zijn dus als pianist hier aanwezig: de arts, Mevr.
dokter, de dokter-patiënt, de ‘ster’ van het klavier en de Butterfly-mejuffrouw). De
‘ster’ van het klavier weigert hardnekkig Chopin voor me te spelen. ‘Non, zegt ie in
volle-mond brussels, je déteste cela.’ Maar hij neemt ‘de Meesterzangers’ ter hand,
zegt: ‘c'est difficile; mais au moins c'est de la musique.’ Hij deelt ons insgeliks zijn
mening mee dat Harold Lloyd Chaplin overtreft. Ziedaar, hoe zonder dat een mens
het kon voorzien, Richard Wagner op het plan van Harold Lloyd komt te staan.
[Hier is een gedeelte van de brief afgescheurd, waardoor negen regels ontbreken.]
Hiermee denk ik weer terug aan het oude ‘Sündenloch’: de Hulstkamp. Ik betreur
het nog steeds zeer dat de tijd mij niet toeliet de bolwassing des Achilleus in
acceptatie te nemen, met een knix. Hopelik heeft hij niet alles, bij mijn terugkomst,
vergeten.
Dat mijn afrekening, dank jouw tussenkomst, spaak moest lopen, vind ik nog
steeds, voor mij, ‘vervelend’. En schrikkelik onrechtvaardig. (Ik
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verwijt me nog steeds niet mijn eerste intentie te hebben doorgezet: als ik een mep
krijg, is het eerste gebod, hoe ook, een mep terug te geven.) Zeker, dat is
onrechtvaardig tegenover jou, maar,... zo is de situatie. Enfin, ik ben, voorlopig, ten
einde geschreven. Andere meldenswaarde wellicht voor een volgende gelegenheid.
Wat dat van ‘toewaarts wuiven’ betreft, schrijf jij dat maar gerust, lief kind, zonder
gevaar er in nederlandse taal door te zakken.
Alzo dus, tot later en, intussen, met de hartelikste groeten, bien à toi
je Paul.
De laatste brief uit september was gericht aan Muls, die hem enkele dagen tevoren
geschreven had. Doordat Muls' bericht echter verloren is gegaan, kan niet worden
vastgesteld voor welke ‘attentie’ Van Ostaijen bedankt. Gezien de verdere
correspondentie is het niet waarschijnlijk dat deze attentie reeds betrekking heeft
op de aanvraag van een staatssubsidie voor Van Ostaijen, die Muls zonder
voorkennis van Van Ostaijen had ingediend. Deze brief werd door een vergissing
eerst ruim drie weken later verzonden, zoals blijkt uit Van Ostaijens brief aan Muls
van 23 oktober 1927.

[Miavoye-Anthée (‘Le Vallon’) 30-9-27.]
Waarde vriend,
Reeds een paar dagen ben ik u een antwoord schuldig op uw vriendelike brief,
op uw hartelik gebaar. Dat ik te bed lag, mag daarvoor een verontschuldiging zijn.
Nu dan: een stevige handdruk daarvoor, beste vriend, dat uw aandacht mij in deze,
zeker voor mij niet gemakkelike tijd, niet vergeet. Er is als kunstenaar, over 't
algemeen, maar weinig vreugde te rapen in Vlaanderen en daarom doet zulke
attentie dubbel goed. Hopelik kan ik het met geregelde bijdragen weer een beetje
glad maken, glad maken langs de materiële kant, bedoel ik, want de morele steun
van uw gebaar heb ik gehad, voor nu en altijd.
Met de beste groeten,
Uw dwe. Paul v. Ostaijen
De lange brief die Van Ostaijen aan ‘Minnekepoess’ geschreven had, beantwoordde
zij enkele dagen later haast even uitvoerig met allerlei nieuws ‘van den Rialto’, in
dit geval van de De Keyserlei en de Antwerpse kennissenkring.
De ‘shampoing’ of ‘bolwassching’ waarover zij in de eerste alinea schrijft,
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heeft betrekking op de onuitgesproken terechtwijzing van Van Ostaijen over het feit
dat ze haar adres op de envelop in het Frans had geschreven, wat hij bij zijn
9
adressering verbeterde in ‘Steenbokstraat’.
Zowel haar mededeling dat ze van Olympia, d.w.z. Olympe Jespers, gehoord 9Iets dergelijks deed hij te
had dat de koorts enigszins was gezakt, als haar verwachting dat Floris Jespers Berlijn ook reeds
hem over de negerrevue in de Antwerpse Hippodrome, tegenover het Museum tegenover Peter Baeyens,
voor Schone Kunsten, zou inlichten, bevestigen dat Van Ostaijen vanuit Miavoye zie blz. 291.
ook met Jespers correspondeerde.
Met Liane en haar ‘samedis mondains’ wordt Dr. Juliane Gabriëls bedoeld, de
‘blonde en mannelijke celebriteit’ waarmee ze concerten gaat bezoeken, is hun
beider vriend Noeninckx en Frits Andereegh ten slotte is de naam van een
gemeenschappelijke vrouwelijke kennis.
De foto, die ze van de filmster Pierre Blanchard zoekt, noemt ze, met een
toespeling op het woord ‘lichtdrukmaal’ dat Gezelle in Moederke gebruikt, een
‘lichtdenkmaal’.
Op de lectuur van Paul Morand, uit wiens werk Tine aan het begin van haar brief
citeert en die ze later ook nog ter sprake brengt, zal Van Ostaijen in zijn antwoord
10
duidelijker reageren dan in zijn brief aan Du Perron van 26 april 1927 , waarin hij
10
slechts terloops over diens ‘hypertroferingen van ‘l'europe’’ had geschreven.
Zie blz. 799.
Behalve van nieuwtjes voorziet ze Van Ostaijen ook van lectuur, wat niet alleen
uit het begin van Van Ostaijens vorige brief aan haar blijkt, maar ook uit haar
aankondiging de Nouvelles Littéraires te zullen opsturen.

[Antwerpen 1 October 1927.]
‘Hij was een lid der zeuven’.
Paulke, je weet toch wat een lintje is?
‘Le cochon international’ alias Paul Morand zegt er wel van: une bouche étroite
comme un ruban de Légion d'honneur, het lintje hier ter sprake is echter gansch
het tegenovergestelde daarvan, het is, het is een adorable groote Strik, zooals de
meisjes vroeger aan hunne vlechten droegen. (Achter dit punt een zucht). En zoo
een strik heb jij verdiend! Waarom? Ik hoop je dat zoo gaandeweg duidelijk te maken.
Eerst is er, je lange brief, ik houd zeer veel van lange brieven, zelf[s] met
mousseerende shampoings erin. Bedoelde shampoing was een levend portret van
je, en ging over eene adresseering waarmee je niet instemde. Dat je me met
voorbehoud, tòch schreef stel ik buitengewoon op prijs: eerste lus van de strik! Denk
nu niet dat ik eene overwinning mijner zijds noteer, nogmaals ik apprecieer ten
zeerste jouw geste, en buig het hoofd, onder de welverdiende bolwassching. Top
dus voor de Steenb[ok].straat, in de

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

854
toekomst.
Ik hoop echter zeer dat me nog andere shampoings zullen worden geréserveerd,
want Paulke ze zijn niet zonder charme.
Dan is er de vaderlijke teederheid waarmee je me voor ‘doorzakken in
Nederlandsche taal’ wenscht te behoeden. Dat is weer zeer lief van je dus: tweede
lus van de(n) strik. Bovendien ben ik erg blij af en toe het schoone ‘toewaarts’ te
mogen neerschrijven.
Dan komt de trouwe weergave van de bewoners van ‘Le Vallon’ aan de beurt.
We hebben dus de dokter, mèt baard à la Jozef, die betrekkelijk goed klavier
speelt.
Ik heb de Mazurka 48, lijfstuk van de arts-patie[ë]nt opgezocht. Hoewel veel
entrain, denk ik dat de bekomste ervan al bij je is ingetreden. Kan je de dokter met
de baard geen Glü[u]ck suggereeren? Met Mw. Dr. de Chopin zangeres, die je door
de kamers hoort zweven, heb je het toch nog niet zoo slecht getroffen, dunkt me.
De groote tanden en gebeente die ras bewijzen, en slank, en zwartharig bovendien,
het is zeer veel... Mon dieu, dan kan de Valentino-admiratie er wel bij. Je zegt me
niet welke meening zij is toegedaan nl. ‘qu'il me ressemble’, of ‘que je lui ressemble’
dat wist ik zeer graag, rapport Valentino...
Van de Butterflymejufvrouw, pour foxtrott, niet te vergeten, geef je zeer vage
contours. Ze interesseert je dus niet.
Verder hebben we nog de meneer die zich enkel voor beursberichten interesseert,
maar gelukkig toch nog oog heeft voor rasgebeente, slanke lijn, groote tanden etc
- Goddank!
Nu het nieuws van den Rialto.
Voor ik je brief kreeg hoorde ik van Olympia dat je koorts lichtelijk was afgenomen.
We hebben ons daar beiden zeer over verheugd. En de moeheid Paulke, ik hoop
zoo dat die ook spoedig afneme. Liane gaat 13 October naar Rusland, Petrograd,
Moscou, Odessa. Invitée der sovjets ter viering van het 10 j. bestaan der Republiek.
Ze is nu al niet meer te houden, en beloven de samedis mondains na hare
terugkomst zeer geanimeerd te zullen worden. Ze blijft zes weken weg - Daartegen
kom jij ook weer terug hier.
Er was in de Hippodrome een neger revue. Ik neem het hen zeer euvel dat ze
gekomen zijn terwijl Paulke er niet was. Zag je ze misschien in Brussel? Ik ging er
niet heen. Kon geen plaatsen meer krijgen. Floris J. wel. Hij heeft er je wellicht over
geschreven of zal het toch wel doen. Nieuwe Concerten beginnen gauw. Zal dus
weer spoedig de eer hebben naast een blonde, en mannelijke celebriteit te mogen
plaats nemen. Mengelberg komt 2 m[aal]. d.w.[z.] het orkest 1 m. met Monteux.
Mon compagnon de voyage à travers ‘l'Europe Galante’ Paul Morand
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is erg naar mijn zin, hoewel soms een beetje te veel virtuoos en impressario te gelijk.
Blijft nog ter bespreking Pierre Blanchard filmster uit ‘le joueur d'échecs’. Ik zoek
zijn ‘lichtdenkmaal’. Het is de eerste waarvan ik dit doe, en als ik hem vind stuur ik
hem jou ter keuring. In rasbewijzen kan je me dan misschien nog voorlichten - Je
weet dat Frits Andereegh in Holland Fransch studeert. Ze kwam over voor het
huwelijk harer zuster Corry. Dat is nu niet zoo'n geweldig evenement zal je zeggen,
maar het nieuws van den Rialto dient toch zoo trouw mogelijk te worden
gee[ë]nregistreerd, en dan is er de naam van de echtgenoot dezer dame ‘Bénoli’
wat zeg je dààr van?
Frits kan het nu toch niet minder doen dan met een ‘Eusepius’, vin je niet Paulke?
Ter completeering van het Rialto nieuws dient nog gezegd dat ik uit dépit over de
sinds lang verloren vlechten mèt strik, m'n haar zéér kort draag, alles weg langs de
ooren, alleen één lok op het voorhoofd. Er was iemand die me vroeg, of die lok de
veldslagen der liefde moest bedekken, maar dat iemand is geheel ontoerekenbaar.
Verder zegt m'en omgeving, tot de randstaten toe dat het me goed staat, ik vind 't
zelf ook, c'est l'essentiel?
Dag Paulke; ik zend je morgen de N. Litt., als je soms nog andere druksels zoudt
willen hebben zeg het me dan maar. Le courrier de la bourse misschien?
Met zeer veel hartelijke wenschen tot spoedige beterschap, zon op het terras,
geen al te overvloedig Chopin rantsoen, maar veel goede moed en geduld, hoe
moeilijk deze beide ook samengaan, wuif ik jou toewaarts Paulke, met een mooi
geruit zakdoekje.
je Minnekepoess
Twee dagen later ontving Van Ostaijen een brief van Du Perron, waarin deze zijn
voornemen te kennen gaf hem op te zoeken.
De twee boeken die Du Perron hem daarvòòr had toegestuurd, waren de
dichtbundel Narrenwijsheid (1925) door J.C. van Schagen en een herdruk van De
11
wandelende jood door August Vermeylen , zoals uit Van Ostaijens antwoord blijkt.
11
De twee afleveringen van Den Gulden Winckel waren de nummers van 20
In 1927 verscheen
augustus en 20 september 1927. In het septembernummer staat R. Herremans hiervan de vijfde druk bij
Van Dishoeck te Bussum.
eerste bijdrage aan de Kroniek der Poëzie van Den Gulden Winckel, waarin hij
de bloemlezing van August van Cauwelaert, De Vlaamsche jongeren van gisteren
en heden, bespreekt en het daarbij opneemt voor Van Ostaijen. In hetzelfde nummer
had Du Perron onder Ingezonden Stukken een brief gepubliceerd, gedateerd ‘Brussel,
9 Sept. '27’, over het geval-De zondaar, de ‘pornografische’ roman van Alie Smeding.
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Van de door Du Perron in zijn postscriptum genoemde eigen uitgaven verscheen
de tweede druk van Bij gebrek aan ernst pas na de dood van Van Ostaijen, en was
toen, zoals reeds vermeld, opgedragen ‘aan de nagedachtenis van Paul van
Ostaijen’. Behalve met Nameno's terugkeer werd deze tweede uitgave, waarin de
poëzie was vervallen, ook nog met Ieder zijn kwelling en De derde Nameno
uitgebreid. Nutteloos verzet is nog later, in 1929, verschenen. De definitieve inhoud
hiervan is geworden: Zo leeg een bestaan, Historie van gevoel, Het drama van
Huize-aan-zee, Voor alle zekerheid en De avonturiers.

[Gistoux, 3.10.27.]
Beste van Ostaijen,
De nieuwe maand is gekomen, de portemonnaie heeft zich weer een beetje
gevuld, en de schrijver dezer regelen voelt zich gereed naar zijn zieke broeder te
reizen. Ik moet echter gaan vanuit Gistoux. Er gaat een eerste tram om half 7 's
morgens tot Chastre, vandaar kan ik gaan tot Namur, waar ik tegen 10 uur, 9 uur
misschien wel, kan zijn. En dan? Namur-Hastières? En dan?... Kan je me niet even
schrijven hoe ik precies moet doen, en of er mogelikheid is in één dag heen en terug
te gaan?
Ik zond je twee boeken (die je misschien al kende!) en twee Gulden Winckels,
waarin o.a. over u, heer, en mij gehandeld werd - over u en door mij is wellicht
12
juister, hoewel niet: over u door mij. De heer Herreman heeft zelfs op je gewed ,
wat ik sympatiek van hem vind. Hij breekt een lans voor je tegen Van Cauwelaert, 12Herreman schreef op
blz. 212 van Den Gulden
wat ik niet van hem had verwacht. Is de reden te zoeken in jullie beider
13
Winckel, jg. 26, nr. 9, 20
vriendschap voor Toulet? of ligt de oorzaak véél dieper?
Ik heb je veel dingen te vertellen als ik bij je zal zitten, dus moet me van tevoren september 1927, o.m.:
‘Maar - en laat mij even
goed de plicht opleggen de kranke dichter niet te vermoeien. Trouwens, je zegt
toe nu ook eens wat aan
wel: ‘Tot zover en niet verder!’, als Witte van Haamstede op het Manpad, en ik
toekomstmuziek te doen speel dan de rol van de Vlamingen. Schrijf mij spoedig - want ik vertrek 10 Okt. van de markante
a.s. uit Gistoux en zou je liefst vóór mijn vertrek opzoeken. Geloof mij als steeds, personaliteiten uit de
met hartelike groeten, je
Ruimtegroep, wed ik, ook

Edu P.
P.S. - De nieuwe B.G.a.E. gaat eerstdaags ter perse, bevattende dus: de 5
verhalen der eerste uitgaaf + Nameno's Terugkeer. Aanvaard je de opdracht van
het ensemble? (De andere vervallen).
Er ligt ook al een nieuwe bundel klaar onder de titel Nutteloos Verzet.
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Paul van Ostayen.’
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Herreman schreef in
hetzelfde artikel: ‘Het was
met niet geringe vreugde,
dat ik een jaar geleden uit
den mond van Van
Ostayen hoorde, dat hij
den Franschen dichter
Toulet ontdekt en
doorproefd had, die wel
als een antipode mag
gelden van de Duitsche
dichters onder wier invloed
hij zou verdoold zijn
geraakt.’
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Deze bevat 4 verhalen: Zo Leeg een Bestaan, Historie van Gevoel, Ieder zijn
Kwelling, en Het Drama van Huize-aan-Zee. Misschien komt er een vijfde bij.
In zijn antwoord met uitvoerige opgave van de mogelijke reisroutes, geeft Van
Ostaijen tevens te kennen dat hij zich bijzonder heeft vermaakt met ‘des heren v.
Eckeren's tijdschrift’, Den Gulden Winckel. Het nummer van 20 augustus 1927 bevat
onder de reeks-titel Al pratende met... een interview van G.H. Pannekoek Jr. met
Alie Smeding, waarin zij - op blz. 181 - verklaart: ‘Toen Achter het Anker verschenen
was maakte ik een wandeling over het ‘Zuud’ [in Enkhuizen]. Er stonden eenige
mannen te praten, maar ze wilden me niet doorlaten. Toen ik langs een huis in
aanbouw liep viel er ‘toevallig’ een steen langs me. Ik kon daar niet langer blijven.’
Indien Greshoff Van Ostaijen niet rechtstreeks om gedichten gevraagd heeft,
moet er tussen bovenstaande brief en die van 12 september nog een enkele tussen
Du Perron en Van Ostaijen gewisseld zijn, want in de bewaard gebleven brieven is
nergens sprake van het opsturen van gedichten aan Greshoff, waar Van Ostaijen
nu over meedeelt, dat hij er nog niet toe gekomen is. Du Perron had door Stols in
de zomer van 1927 Greshoff leren kennen, die in juni van dat jaar in Brussel was
komen wonen, en was met hem in het najaar bevriend geraakt. Greshoff was toen
bezig, samen met A.F. Mirande, een schoolbloemlezing van vier delen in de serie
Mozaiek samen te stellen. In het vierde deel hiervan, Lyriek IV, dat de moderne
poëzie bevatte en eind 1927, vòòr de overige delen, uitkwam, waren noch van Van
Ostaijen, noch van Van de Voorde gedichten opgenomen. De enige Vlamingen die
hierin een plaats vonden, waren Jan van Nijlen, Richard Minne en Marnix Gijsen.
Bij dezelfde uitgever, Tjeenk Willink te Zwolle, verscheen in 1928 echter, buiten de
serie Mozaiek, nog een bloemlezing van Greshoff en Mirande, ditmaal in één deel
en onder de titel Lyriek. Hierin waren de Vlamingen uit Lyriek IV aangevuld met
Firmin van Hecke, Urbain van de Voorde, Karel van den Oever, Wies Moens, Achilles
Mussche, Maurice Roelants, Raymond Herreman, Karel Leroux, Van Ostaijen, Victor
J. Brunclair en Frank van den Wijngaert. Zowel Van de Voorde als Van Ostaijen
kregen in deze bloemlezing twee bladzijden toebedeeld, waarop van ieder drie
gedichten werden afgedrukt.
De hier volgende brieven van Van Ostaijen uit Miavoye werden alle - op enkele
14
uitzonderingen na - tot 19 december geschreven op briefpapier van het sanatorium,
dat van een briefhoofd was voorzien. Links boven stond gedrukt: ‘‘LE VALLON’’ en 14De brieven van 25 XI, ±
1 XII, 6 XII en 13 XII aan
rechts boven: ‘Miavoye-Anthée, le...’.
Du Perron en van 28 XI
aan Burssens.
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[5-10-27]
Mijn beste du Perron,
Beurt om beurt ontving ik van je: boeken, des heren v. Eckeren's tijdschrift, een
brief; om alles mijn hartelikste dank. Bij al deze zendingen hoort feitelik kommentaar,
doch vooreerst zal ik maar beginnen met het oord waar ik vertoef een plaats op
onze kaart te geven. Om er van uit Gistoux te geraken zijn er eenmaal voorbij Namur
twee wegen: ten eerste) per spoor over Namur-Dinant- (hier waarschijnlik
overstappen) Hastières en dan van Hastières per auto naar Miavoye. Indien ik de
dag weet, zou ik een auto bestellen, anders bestaat de kans dat je er geen vindt.
Miavoye is een uur lopens van Hastières.
2e) Namur-Dinant per spoor en dan Dinant-Anthée met het buurttrammetje dat
je tot Anthée brengt, twintig minuten van Miavoye (557 in de Reisgids).
Wat middageten en gouter betreft dat gebeurt zonder moeilikheden bij ons en
daartoe ben je mijnerzijds vriendelikst geïnviteerd. Stellig kun je op een dag heen
en terug, wanneer je tijdig vertrekt. Zou je over twaalven arriveren en niet
gemiddagmaald hebben, zo kom je ook nog wel terecht: de arts en zijn vrouw zijn
nette mensen.
Wat betreft de weg kan ik je niet raden; je moet de korrespondenties bestuderen.
Het autoritje kost 14 fr. van Hastières naar Miavoye. Nu heb je al de inlichtingen die
ik je geven kan, aangezien ik hier nog niet verder ging dan mijn chaise-longue.
Zo'n Gulden Winckel is voor een zieke - je weet ik stak acht dagen in mijn bed een hele schat. Biezonder wanneer men over zich geschreven ziet en anderzijds
door vrienden. Die gebeurtenis met Alie Smeding is kostelik, onbetaalbaar! - Het
slachtoffer Smeding biezonder is de moeite waard in de beschrijving van al het leed
dat zij, ter wille van de Waarheid, op zich nam. Ik, voor mijn part, vind de aanval
van die bouwarbeiders te Enkhuizen die, ‘als bij vergissing’ (tekstueel) een baksteen
vlak achter mej. Smeding lieten neervallen, het meest schokkend. Hartroerend is
het ook dat zij bij vrienden een mansardekamer kreeg. En nu Holland op zijn best:
is ‘de Zondaar’ pornografie. Je terechtwijzing is voortreffelik, voor al de betrokkenen,
voor Smeding, voor Nijhoff enz.
Zo, je bent alweer klaar met een nieuwe uitgave van B.G. aan E.?
Ditmaal dus onder jouw naam, als ik je goed begrepen heb.
De opdracht aanvaard ik met mijn hartelikste dank, je doet er me veel plezier
mee, maar... is dat wel ‘richtig’ met de andere, vroegere opdrachten. Mag je dat zo:
15
de 1e uitgave aan die, de 2e aan die opdragen? - Ik heb er niks op tegen, maar
15
ik vind dat die anderen hun vertelling zowat als hun bezit mogen beschouwen.
In de eerste druk van Bij
gebrek aan ernst (Brussel,
Wat denk je daarvan?
1926) waren de verhalen
en gedichten resp.
opgedragen aan Oscar
Duboux, Jozef Peeters,
Julia-Eugénie-Eucharis-Pensierosa,
Noer-ed-Din ibn
Suleyman, Pascal Pia,
C.A. Willink, de Dame,
Mej. Trijntje de Vos en
Raoul Simonson.
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In dat geval zou ik voor de opdracht van het ‘Nutteloos Verzet’ mij kandidaat stellen.
Maar hoe ook, ik dank je wel.
Wat de heer Greshoff betreft ik heb hem die twee gedichten nog niet gestuurd.
Redenen daartoe zijn tweeerlei: 1e) ik heb ‘Nachtelike optocht’ niet hier, ik zou dus,
16
naast ‘Melopee’ iets anders moeten sturen;
2e) ik heb wel een beetje schrik voor bloemlezingen, b.v. ga ik daar met twee 16In Lyriek, verzameld
gedichtjes staan, en v.d. Voorde b.v. met twaalf sonnetten? - Dan is het publiek door J. Greshoff en A.F.
al meteen georiënteerd, wie of ‘de grootste figuur’ is. ‘Narrenwijsheid’ was, tot je Mirande, Zwolle, 1928,
werden op de blz. 412 en
het mij zond, me onbekend. Het kan bezwaarlik een verlies genoemd worden;
413 van Van Ostaijen
misschien echter voor de literatuurkenner een schande. Het is goed dat ik ‘de
opgenomen: Melopee,
W. Jood’ herlezen heb: dat het zo onbeduidend was, als het me nu voorkomt,
Lied voor mezelf en
stond me niet in het geheugen.
Gedichtje van Sint
Je nieuwe verhalen zie ik met ongeduld tegemoet.
Niklaas.
Nu, met hartelikste groeten, tot binnenkort
Je Paul v.O.
De volgende dag schreef Du Perron een ongedateerde brief om Van Ostaijen te
melden dat zijn reis naar Miavoye nog een week moest worden uitgesteld. Blijkens
de verdere correspondentie is dit bezoek, het eerste dat Van Ostaijen in Le Vallon
ontvangen heeft, niet op de door Du Perron voorgestelde vrijdag 14 oktober, maar
eerst op zondag 16 oktober doorgegaan.
Du Perrons Ballade der Polderlandsche onrustige kapoenen is, ondanks zijn vraag
17
aan Van Ostaijen, niet in Vlaamsche Arbeid gepubliceerd , maar, zoals hij in
17
onderstaande brief al overweegt, ‘op losse vellen’ gedrukt en door hem zelf
En evenmin in Den
Gulden Winckel, waar Du
verspreid.
Perron via Greshoff ook
Het derde Nameno-verhaal, dat Du Perron onder de titel Het laatste treffen
zijn ballade aan had
nog aan de tweede druk van Bij gebrek aan ernst wilde toevoegen, is daarin
toegezonden.
terecht gekomen onder de titel De derde Nameno, echter zonder een
voorafgaande brief aan Van Ostaijen.
Het vijfde verhaal voor de prozabundel Nutteloos verzet, waar Du Perron volgens
zijn brief aan werkte, is inderdaad onder de titel Voor alle zekerheid in deze bundel
opgenomen.
Du Perron heeft Nutteloos verzet, welke uitgave hij volgens zijn brief verreweg
het meest aan Pascal Pia vond toekomen, ten slotte aan Jan Greshoff opgedragen.
Aan de wens, die Du Perron in de voorlaatste alinea van zijn uitvoerig epistel
uitspreekt, om eens een gedicht als de Melopee ‘cadeau’ te krijgen, heeft Van
Ostaijen vrij spoedig voldaan, door hem na zijn bezoek het Alpejagerslied op te
dragen en toe te zenden.
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Gistoux, Donderdag.
Beste van Ostaijen,
‘De akelige vent’ zal je zeggen, maar... ik zal de eerste dagen nog niet kunnen
komen. Nu is dit weer niet helemaal mijn schuld, maar mijn moeder wil plotseling
van hier weg, omdat er net een nieuwe meid is die ‘bedorven’ zou worden en omdat
de chauffeur... enfin, om redenen van hoog-politiek-huishoudelike aard. Ik ga dus
vanuit Brussel naar je toe, wat, after all, misschien ook veiliger is, gegeven de
aansluitinkjes die ik 's avonds overal zou kunnen missen (hièrheen). Laat ik de dag
dan ook maar vaststellen, en zeggen: Ik kom Vrijdag a.s., vanuit Brussel, dus over
een week. Als het je niet schikt heb je dan nog alle tijd mij af te bestellen, naar de
rue St. Jean 21. Hoor ik niets dan is het in orde en kom ik aangezet: ik neem dan
een trein direkt naar Dinant, of zo mogelik naar Hastières.
In afwachting van mijn komst wil ik intussen nog wel proberen je wat te amuseren.
Gelijk hiermee gaat een boekje: ‘Wat de Pers zegt over De Zondaar door Alie
Smeding’ - iets verrukkeliks, simpelweg. Vooral als men zo achter elkaar leest hoe
al die heren, ieder naar eigen trant, het verhaaltje navertellen. Het bespaart iemand
meteen de moeite de 2 delen te lezen, of altans te kopen; ze kosten 7 gulden (of 9
gulden?) zoveel. Het boekje persbeoordelingen kreeg ik gisteravond door Willink
toegestuurd; het heeft mij de volgende ballade ontlokt in de stijl van Tailhade - die
ik als hors-d'oeuvre gaarne in een paar kranten verspreid zou zien. Daar is ook wel
kans op, ik heb het ding meteen naar Greshoff gezonden. Anders druk ik hem op
losse vellen en stuur die zo naar de redaktiebureau's.
Dus, voilà:

BALLADE DER POLDERLANDSCHE ONRUSTIGE KAPOENEN
Geschreven bij het verschijnen van Nijgh & Van Ditmar's boekje: Wat de Pers zegt
van De Zondaar door Alie Smeding.
Mejuffrouw Smeding heeft het boek gebaard
Dat Polderland een noodkreet zou ontlokken.
Elk kunst-man heeft er zich op blind gestaard
Om er zijn klein artikel uit te fokken.
Borel zelfs voelt zijn rein gemoed bezwaard,
Hij keek nooit verder dan Kwan-Yin haar rokken,
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Een oude viespeuk kwijlt licht in zijn baard,
Maar hij's geschoren, en hij luidt de klokken:
‘Blijv' Polderland voor zulke taal bewaard!’
De Lullen Rozewater zijn fameus geschrokken.
Dé stok in 't hoenderhok geeft steeds misbaar,
De knorkapoenen wagglen rond hun hokken.
Hopman en Lapidoth zeggen: ‘'t Is waar
Misschien, maar 't kan de menschen schokken.
Een onbekende mag zoo schrijven, maar
Mejuffrouw Smeding kan veel koopers lokken...’
Sade, Restif, Cleland! waakt over haar!
Hoedt u voor de oude bokken die gaan mokken:
Polderland's leestrommels zijn in gevaar!
De Lullen Rozewater zijn fameus geschrokken.
't Verhaaltje is minder sterk toch als gewaagd,
Een goede maag kan heel wat sterkers slokken:
Een leeraar, door zijn vrouw, in bed, geplaagd,
Krijgt bijgevolg plezier in dienstbre sokken.
Het komt méér voor, en Meester Ritter vraagt,
Vol weemoed: ‘Hoe ver zijn wij?...’ Zonder jokken:
Het is niet ver. Polderland blijft wel Maagd.
De Zondaar is wat boersch en wat betrokken,
Louijs, zegt Nijhoff, heeft hem meer behaagd.
De Lullen Rozewater slechts zijn zéér geschrokken.

ENVOI
O Goddlijke Aretino! daal op aard
Een oogwenk om van schateren te stokken.
En trek dan elk Kapoen wat aan zijn staart:
Die Lullen Rozewater zoo fameus geschrokken!

Maar inplaats van het woord ‘lullen’ dat misschien wat sterk is (gegeven de
omstandigheden!) zet ik: - O wat eigenlik ook vermakeliker is. Als je lust mocht
hebben het ding naar Vl. Arbeid te sturen? met een begeleidend woordje dat ook
afgedrukt zou kunnen worden? ik brand van verlangen het overal verspreid te zien,
ik ben nooit misschien nog zo eerzuchtig geweest!
Wat nu de opdrachten betreft van die vorige uitgaafjes: je m'en balance. Die waren
gericht aan: Duboux, een Zwitser, met wie ik alle kontakt verloren heb; zijn zuster,
dito-dito; mijn neef Suleyman die zich wel
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troosten zal, de Csse du Monceau, die niet genoemd wordt en die ik eens per jaar
bij ongeluk ontmoet, en de maîtresse van mijn vriend Bas Tissing, die erbij genomen
werd omdat ze in het bezit was van een overheerlike naam (Trijntje de Vos). - Er is
nu nog een 7e verhaal bijgekomen (dat komt ervan als je de dingen persklaar maakt):
het is een derde Nameno - dat is jouw schuld! - en het heet: Het Laatste Treffen.
Het begint met een brief aan jou, die verdere kommentaar hier feitelik overbodig
maakt. Je zult wel zien; ik neem het voor je mee. Als je het gelezen hebt moet je
proberen een betere titel ervoor te vinden, nu je toch dagen lang doorbrengt op een
chaise-longue.
Ik ben bezig aan een 5e verhaal voor Nutteloos Verzet, waarvan het schema
geheel klaar ligt, en dat een ‘nieuw avontuur’ is van Alexis uit Zo leeg een Bestaan.
(Ik bedenk daar dat je dit personage niet kent omdat hij nog niet voorkwam in de
drie stukjes die in Het Woord werden afgedrukt.) Dit 5e verhaal zal heten: Voor Alle
Zekerheid. Ik weet nog niet aan wie ik de bundel zal opdragen: hij komt verreweg
het meest toe aan Pia, maar het is een beetje idioot Hollandse boekjes op te dragen
aan iemand die grote lol heeft als hij op zijn Frans ‘brievenbus’ heeft gezegd en
‘posterijen’.
In de bloemlezing van Greshoff, die er een is voor schoolgebruik of iets dergelijks,
zullen zeker geen 12 sonnetten staan van Van der[de] Voorde. Ik denk dat de
‘beroemdste figuren’ er zes, zeven verzen in krijgen, hoogstens, maar ik heb er niet
verder naar geïnformeerd omdat ik er zelf speciaal 12 gedichten voor wou schrijven
en achteraf bleek dat ik helemaal niet was gevraagd. Greshoff is geen onaardige
kerel: hij is uit Holland gevlucht omdat de geest onder de kollega's hem te bar werd,
en schrijft soms dingen in een luchtige toon, die op zichzelf, in een Hollander, al
‘verblijdend’ werkt.
Intussen, de Mélopée hoef je niet meer voor hem over te schrijven; die heeft-i al
in een nr. v. Vl.A. teruggevonden. ‘Het is een pràchtig gedicht’, heeft-i mij gezegd.
Ikzelf zit me ook nog altijd in stilte te verheugen dat je er nog een stuk of wat zo zult
schrijven en dat ik er dan eentje van cadeau krijg... Salmon schreef: ‘Les poètes,
lorsqu'ils sont pauvres, s'envoient pour leurs étrennes leurs derniers livres
enveloppés de faveurs, afin de croire qu'ils reçoivent aussi des bonbons.’ Het is
een zin die diepe indruk heeft gemaakt op Malraux wiens verlangen het is dat-i
onsterfelik worde. Ik help hem dus die gedachte te verspreiden en citeer ze de
laatste tijd iedere week.
De rest praten we Vrijdag af, als ik geen tegenbericht ontvang. Je schrijft me niets
van jezelf, moet ik daaruit opmaken dat alles goed gaat - redelikerwijs altans? Je
moest je iedere week laten fotograferen op dezelfde plaats en in dezelfde belichting
en die foto's rondzenden aan
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je vrienden, vooral aan vrienden als Herreman, die op je wedden. In ieder geval
mijn beste wensen, nogmaals tot spoedig, en een ferme hand van je

Edu P
Toen Van Ostaijen de volgende brief aan Burssens schreef, stond het kennelijk al
vast dat tot pneumothorax zou worden overgegaan. Uit zijn informatie naar de
zaterdagavondbijeenkomsten in De Hulstkamp blijkt dat behalve Noeninckx en het
echtpaar Ceulemans ook de schilder en binnenhuisarchitect Jan Cockx - wiens
18
naam door Burssens en Van Ostaijen als Cox geschreven werd - tot de vrienden
18
van deze kring behoorde.
Hendrik Cox kan echter
niet bedoeld zijn, daar
deze van 1914 tot 1936 in
Nederland verbleef.

[10-10-27]
Beste Gaston,
ik ben je wel al een tijdje enkele ‘levensblijken’ verschuldigd. Ik ben nu vijf weken
hier, gescheiden van de overige wereld, en ‘der’ zoete mijmerij overgeleverd. Dat
ben je ook weer direkt gewoon. Ik heb vooreerst op een chaise-longue gelegen,
maar daar de koorts niet geregeld zakte, ben ik te bed gaan liggen. De volgende
week, begint men toch daaraan de ene (linker)long op non-aktiviteit te brengen door
pneumo-thorax, dewijl de rechterlong zo goed als ongeschonden is. Van de
pensionaires is weinig te zeggen, maar de vrouw van de arts is een aardige
verschijning: een zwitserse, lang en zwart, sterk gewelfd voorhoofd en een zwaar
gebit.
Ik ben nu de ganse dag alleen in mijn kamer, met een open venster dat op een
rode beuk geeft die nu, alvorens geel te worden, nog effentjes langs het groen moet,
daarachter heb je een hele kleine kastanjelaar, waarvan de gele blaren zoveel licht
drinken dat zij de heldere tinten krijgen van rijnwijn in het licht. En de hele dag, tot
vier ongeveer, staat de zon op deze twee bomen: voorlopig heb ik daaraan nog
genoeg.
Hoe gaat het jou? nu, nadat je zo opgeknapt uit Zw. bent teruggekomen? goed,
wil ik hopen. Hebben de zaterdaagse konferenties in de Hulstkamp nog steeds
plaats en blijft het nog even gemakkelik er de mensen te doen inlopen? Is Cox nog
steeds autobezitter? Gaat Noeninckx nog steeds gebukt onder de last van het
lee[e]raarschap? En Ceulemans nog altijd even stralend, naast zijn egade?
In Holland zijn, zoals je wellicht ook gelezen hebt, de poppen aan 't dansen
geraakt, naar aanleiding van een roman van zekere juffrouw Alie Smeding uit
Enkhuy[i]zen, ‘de Zondaar’. Daarover hebben nu de uitgevers een brochure
uitgegeven, die heet: ‘Wat de pers zegt over
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‘de Z.’ van Alie Smeding[’] en die brochure kan je gratis hebben; voor het geval ze
in de Ned. Boekh. verkrijgbaar zou zijn raad ik ze je aan. Deze juffrouw Smeding
is, volgens de mening van sommige kritici, net te ver gegaan in de beschrijving van
zekere passionele momenten. ‘Ja, zeggen de verdedigers, dat is waar, maar het
was met het doel de mensen al de gemeenheid te laten zien van neo-malthusianisties
geslachtsverkeer, enz.’ Pornografie, hier! - Een schitterend pleidooi daar! En dat
alles omdat een dametje zo van ver wat over de zaak gekletst heeft. - Maar je moet
die verontwaardiging lezen.
Laat jij nu ook eens iets van je horen, als je tijd te over hebt. Intussen, met de
beste groeten voor uw vrouw en de vrienden,
een poot van je
Paul v.O.
Geheel in de stijl van de Hulstkampgesprekken brengt Burssens zijn vriend op de
hoogte van allerlei, grotendeels uit Mechelen afkomstige, nieuwtjes. De geruchten
over een ophanden zijnde literaire prijs, die Burssens van Albert van Hoogenbemt
vernomen had, hielden misschien verband met Muls' poging van minister Huysmans
een toelage voor Van Ostaijen te verkrijgen of met de komende Driejaarlijkse
Staatsprijs voor Poëzie (1926-1928), waarvoor de jury bestond uit Franz de Backer,
Frank Baur, Arthur Cornette, Alfred Hegenscheidt en Stijn Streuvels. Ook Juliane
19
Gabriëls heeft ervoor geijverd deze prijs aan Van Ostaijen toegekend te krijgen ,
maar hij is ten slotte uitgereikt aan Achilles Mussche voor diens bundel De twee 19In De Autotoerist van 16
maart 1956, blz. 441,
vaderlanden (1927).
schreef Juliane Gabriëls
Uit dezelfde bron was Burssens eveneens ter ore gekomen dat Du Perrons
in Paul van Ostaijen te
Ballade der Polderlandsche onrustige kapoenen uitvoerig over het gebruik van
Miavoye-Anthée: ‘Ik richtte
een preservatief zou handelen!
een schrijven tot de
De tentoonstelling waar Ceulemans in de Hulstkamp verslag over uitbracht,
toenmalige minister van
20
was ingericht door de katholieke Pelgrimgroep , waatoe ook de tekenaar en
Schone Kunsten om hem
glasschilder Eugeen Yoors behoorde.
aan te sporen Paul van
Aan het slot van zijn brief schrijft Burssens over de Mechelse schilder Jan
Ostaijen met de
Verschueren, aan wiens werk Van Ostaijen zijn voorlaatste tentoonstelling in de uitgeschreven Poëzieprijs
21
van 5000 fr, die hem wel
Vierge Poupine gewijd had.

[Donderdag 13-10]
Beste Paul,
Ik ben blij dat je je zo goed in je toestand schikt, en dat die toestand zelf nog
bevredigend is. Dat je rechterlong nog gaaf is, is toch al zóveel op de vijand
gewonnen, en persoonlik ken ik enkele mensen, die het met
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toekwam, te vereren. Ik
onderstreepte het feit dat
het een levenskwestie
was.’
20
Zie over deze eerste
tentoonstelling van de
Pelgrimgroep, die van 10
september tot 2 oktober
1927 in de Stedelijke
Feestzaal aan de Meir te
Antwerpen gehouden was:
Vlaanderen, jg. 19, nr.
112, mei-juni 1970, blz.
141-142.
21
Zie blz. 673.
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Gezicht op de beuk en de kastanjeboom uit Van Ostaijens kamer in Le Vallon.

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

866
één long heel goed stellen. Mijn vrouw en ik wensen je het beste toe en hopen je
over enkele weken terug in Antwerpen te zien. Of vertrek je onmiddellik naar
Zwitserland? Dat zal je nu niet moeilik vallen want het schijnt dat je een groot geluk
boven 't hoofd hangt. A. van Hoogenbemt, die ik Zondag jl. te Mechelen ontmoette,
vertelde me dat Toussaint v. Boela[e]re je een letterkundige prijs zou trachten te
bekomen - T.v.B. zou er bijgevoegd hebben dat die prijs je zou toelaten naar
Zwitserland te reizen. Als het waar is... dan beter laat dan nooit. De mensen zullen
zeggen: je moet maar geluk hebben in de wereld.
Maar misschien zijn over enkele weken je connecties met de Frau Doctor zover
gevorderd, dat je er aan denkt je verblijf aldaar te verlengen! Dan heb je alle kans
dat je de rode beuk en de kleine kastanjelaar, na in groen en goud, ook in wit zult
zien, ‘malgré que toi-même tu verras tout en rose’.
In de Hulstkamp zien de vrienden nog altijd even groen. Noeninckx had Zaterdag
een kaart om naar het orkest van het Amsterdamse Concertgebouw te gaan luisteren,
maar zijn ambtsbezigheden hebben het hem belet; hij vond dat zo verdomd jammer
en had blijkbaar met zichzelf medelijden. Hij stond er van verbaasd dat Jan Melis
dat niet zo jammer vond! Ceulemans was naar de ekspozitie van ‘De Pelgrim’
geweest, en beweerde dat in de schilderijen van een zekere Yoors (het schijnt dat
dit de artiest is die de mooie omslagtekening voor ‘Dietsche W. en B.’ heeft
22
geschapen (of geschept)) tot grote verontwaardiging van Cox en Mantje , geen
22
tekening zit. En in deze stijl gaan dan de Zaterdagse discussies hun gang.
Het is niet achterhaald
wie hiermee bedoeld
Cox is nog steeds autobezitter, en als ik hem kan bewegen op een Zondag
werd.
een rit naar de Ardennen te doen, dan mag je ons verwachten. Ik schrijf je dat
dan nog wel.
Van de roman van Alice [Alie] Smeding vertelde me v. Hoogenbemt nogal
plezierige dingen. Du Perron zou een ballade aan die juffrouw hebben gewijd
(misschien ken je ze al, de ballade bedoel ik). In die ballade moet namelik in het
lang en het breed verteld worden hoe je het best een ‘redingote de fabrication
anglaise’ (stijl Casanova) aantrekt. Is het waar dat du Perron die ballade heeft laten
drukken en naar alle Hollandse bladen heeft gezonden? De brochure der uitgevers
van ‘De Zondaar’ heb ik nog niet gezien; ik zal trachten ze mij aan te schaffen. Je
weet nooit of zoiets je niet eens zal te pas komen!
Van Gust van Cauwelaert kreeg ik een brief en die vindt mijn gedicht
23
‘Vrijheidslied’ dat hij in zijn bloemlezing heeft gepubliceerd, het beste dat ik ooit
23
heb geschreven. Nou, alles is mogelik. Ik heb hem dan toch maar verzocht van
Behalve Vrijheidslied uit
het in een eventuele herdruk niet meer op te nemen, waarop hij mij antwoordde, Liederen uit de stad en uit
de sel was van Burssens
dat hij ‘desgevallend zich met mij betreffende
ook nog Allegretto uit
Enzovoort in Cauwelaerts
De Vlaamsche jongeren
van gisteren en heden
opgenomen.
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De Hulstkamp aan de De Keyserlei te Antwerpen.
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de op te nemen gedichten zou verstaan.’ Daarmee is mijn hart weeral vermurwd,
en tel ik misschien een vijand minder in mijn omgeving. Da-ag en stel het goed. De
vrienden laten je hartelik groeten; ook Wies Moens die ik vorige week ontmoette
(dit rijm is niet zo slecht).
Tot binnen kort hoop ik
de vijf van je
Gaston B.
[P.S.] Verschueren (uit Mechelen) schijnt ernstig ziek te wezen (inzinking van het
zenuwstelsel) Zijn gezin verkeert in de grootste mizerie. De pastoors voor wie hij
totnogtoe werkte, zien niet eens naar hem om!!
Eén dag voor Du Perrons bezoek schreef Van Ostaijen een antwoord op Tine
Ceulemans' brief van 1 oktober. Het daarin vermelde ‘leed dat de Floris ondergaan
moest’ heeft betrekking op een neusoperatie die Jespers enkele dagen tevoren
onderging.

[15-10-27]
Beste Minnekepoess,
Ik heb van je een brief gehad en enkele ‘Feuilles littéraires’; voor dit alles miijn
hartelikste dank.
Nu is het weer jouw beurt een briefje te hebben, al zijn de gebeurtenissen hier
gering en schaars. Wat mij betreft, ik lig nu alweer 16 dagen te bed, niet omdat het
me zo erg slecht gaat, maar wel om de koorts naar omlaag te drukken. Verder is er
besloten - dan toch! - pneumothorax toe te passen, dat is het op
non-aktiviteit-brengen van de zieke long (links).
Ik blijf dus nog wel tot einde '27 hier. Hiermee heb je nu feitelik, alles ineens, het
nieuws dat ik redelikerwijs bijeen kan scharrelen. Geen Hulstkamp, geen dit of geen
dat en zelfs neem ik niet meer deel aan de gemeenschappelike maaltijden: ook
hierover kan ik je niks schrijven. In die zin: le vide complet. Maar dat is lang niet zo
onaangenaam, als men het zich wellicht voorstelt.
Over Chopin en over Paul Morand: laat ons geen ruzie maken, liefste
Minnekepoess! Jij krijgt van mij Paul Morand cadeau en ik behoud Chopin. Zo
hebben wij beiden de held van ons hart en moeten we niet ‘sjaloes’ zijn de een op
de andere. En mijn liefde voor Chopin is er een oude, die blijkbaar moeilik sterft.
Evidemment, cela n'est pas très à la page... peut-être...
Maar Paul Morand, niet interessant, heeft zelf niks te vertellen; il n'a rien dans le
ventre, hij is zonder enige persoonlikheid.
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Van het leed dat de Floris ondergaan moest, hoorde ik een en ander.
Van de andere Antwerpenaars, Vlamingen, Hulstkampgetrouwen en
Beerschot-supporters, vernam ik niets. Hopelik gaat het eenieder naar wens.
En morgen heb ik bezoek. Dat is iets nieuws in de gebeurtenissen-cyclus hier.
Et c'est tout, absolument tout.
Met de hartelikste groeten,
b. à t.
Paul
P.S. Zoe[ë]ven ontvang ik van Burssens een brief, waarin een prachtig verhaal
voorkomt van onze Chilles, bezitter van een kaart voor een concert van de
Amsterdammers, doch anderzijds verhinderd - door ambtsbezigheden verhinderd
- daarheen te gaan.
Het schijnt dat Chilles het zeer jammer vond en dat hij Jan Melis niet goed kon
begrijpen, waar deze meende dat het hee[he]lemaal niet zo jammer was.
Enfin, ik stel me voor: een schat van een discussie.
P.
Dezelfde dag had Tine Ceulemans hem geschreven, zodat de voorgaande en de
volgende brief elkaar hebben gekruist. Het door haar vermelde ‘Zum halben Kilo’
was de naam van een Antwerpse havenkroeg, die door Van Ostaijen in Holle haven
uit Bezette stad eveneens gebruikt werd.
Zaterdagmorgen, 8 u.
Paulke, ik kreeg gister avond eene zóó prettige reportage over je aanwinst inzake
‘gewichtigheid’ dat ik niet kan nalaten, er je zelfs ‘en peignoirpôle-nord[’] en verwelkte
c[h]rysanten coiffure, zeer hartelijk om te feliciteeren.
o

½ K ! Je ziet hij staat in een lijstje. Gaat zoo voort mijn zoon en je zult spinazie
eten. ‘Zum halben Kilo’ Dat opschrift maakte op mij altijd de indruk van sterk
geconcentreerde kracht, dat wordt die van jou nu ook, want hij, de ½ K. is vast het
begin van véél meer, maar zal het je denkelijk toch genoegen doen te hooren dat
je titel van ‘vlieggewicht’ je blijft voorbehouden.
Ik zie nog de smalende trek om je mond, waarmee je me even voor je vertrek zei
‘Jij doet zeker eene vermageringskuur’. Sans rancune cher
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ami.
Rialto nieuws: Niet veel. Ja toch! er was den Floris met z'n neusoperatie van 250
m. windsel, maar daar weet jij natuurlijk reeds alles van, dat staat vast. Plaag hem
niet te veel, want hij is er werkelijk zeer van onder de indruk. Aan den andere kant
is die goede Olympe van de weeromstuit ziek geworden. Laten we hopen voor korte
tijd.
Als muzikale gebeurtenis, ‘Petruchka’ onder leiding van Monteux met het
Mengelberg orkest. Zeer onofficieel middagconcert, en heb bij de schitterende
uitvoering al de embêtante kanten van de hollanders vergeten. Achilles liet zich
vervangen door z'n neef, en verbeet ondertusschen z'n droevig onderwijzerslot!
Liane gaat pas einde dezer maand naar Rusland. Het arme kind kreeg plots
aanvallen van rheumatiek, is gelukkig weer beter.
Paulke, ik groet je met alle aan de ‘gewichtigheid’ verschuldigde eerbied, en
betreur het gemis van een T.S.F., om dagelijks deze toename in ‘gewichtigheid’ te
kunnen volgen. Misschien blijf ik er toch wel van op de hoogte?
Bien à toi
je Minnekepoess
Daags nadat Du Perron in Miavoye geweest was, begon dokter Bérard met de
pneumothorax-inblazingen, waarmee de linker long voor drie jaar op non-activiteit
gesteld moest worden. Van Ostaijen verdroeg de behandeling goed, zoals uit zijn
volgende brieven blijkt.
Inmiddels was de zesde aflevering van Vlaamsche Arbeid verschenen, waarin
behalve een viertal korte boekbesprekingen voor de rubriek Bibliografie ook het
artikel Marsman of vijftig procent was opgenomen. Hoewel Van Ostaijen zelf dit
nummer nog niet ontvangen had, was het Marsman al onder ogen gekomen en
reageerde deze hierop met de volgende brief.

[18-X-'27.]
Jammer, dat wij vanavond niet samen kunnen drinken en praten: ook over uw stuk,
dat mij, als geheel, uitstékend lijkt. Ik ben het nu eenmaal met uw aesthetiek niet
onverdeeld eens, en had graag de laatste bladzijden iets uitvoeriger gezien, omdat
ik b.v. nog niet inzie waarin ‘de Zwarte Engel’ zich zou onderscheiden van de groep
daarvoor: ik hield het voor een verzwakking van de groep Penthesileia, en men
algemeen hier in Holland. Maar dat zijn onderdeden: er staat zooveel verdomd
scherps over mijn werk in, en buitendien vind ik het voorstuk over Holland-Nederland
zoo prachtig, dat ik aan het stuk als totaal lang met
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veel vreugde zal denken. - Ik vind altijd stukken, die gebreken scherp en loyaal
formuleeren, het instructiefst en stimuleerendst. - eerlijk gezegd: de hollandsche
critiek vertelt mij weinig nieuws, terwijl de uwe voor mij allerlei zaken bevat, die ik
dóordenken wil. - (Neen, ‘Delft’ en ‘Weimar’ vind ik niet gelukkig, wel Fort, Potsdam.
-)
Heeft u een overdruk van uw art. voor mij? Graag. - in het voorjaar is, als het
meeloopt, deze bloktijd voorbij, en kan ik mij weer met eigen werk bezighouden. Dan herlees ik, als u het stuurt, uw artikel. vr. gr.
H. Marsman
De pogingen om Van Ostaijens schilderijen terug te krijgen werden intussen door
Victor voortgezet door onderstaande brief aan de Procureur-generaal van Gent te
sturen, die in doorslag bewaard is gebleven.

Van Ostayen c/ Van Bruane.
B/367.C.

[19 octobre 1927]
Monsieur le Procureur Général,
J'ai l'honneur de vous faire savoir que je suis le conseil de Mr. Paul Van Ostayen,
demeurant à Anvers, Rue Albert, 44.
Mon client avait confié en dépot à un nommé Van Bruane, qui exploitait la salle
d'exposition à la Vierge Poupine, 32, Avenue Louise à Bruxelles, une série de cinq
tableaux afin de les exposer en vente moyennant commission. Van Bruane délivra
à mon client un récépissé de ces oeuvres d'art, données en dépôt.
A la suite d'une instruction pénale intentée par le parquet de Gand contre Van
Bruane, les tableaux en question furent saisis sur ordre d'un des Messieurs les
Juges d'Instruction de Gand.
Je me permets de vous demander, Monsieur le Procureur Général, de bien vouloir
me faire savoir si vous vous opposez à ce que les tableaux en question, qui sont
la propriété de mon client, lui soient restitués.
Pour prouver la propriété de Mr. Van Ostayen sur ces oeuvres d'art, j'ai à mon
dossier, non seulement la reconnaissance de Van Bruane, mais encore les pièces
qui prouvent où Mr. Van Ostayen a acheté les tableaux ainsi que les déclarations
de l'entrepreneur de transports qui les a camionnés du domicile de Mr. Van Ostayen
chez Van Bruane. Je tiens ces pièces à votre disposition à première demande.
Les cinq tableaux dont il s'agit sont les suivants:
o
1 Mambour: ‘Conte’ Peinture sur toile, 0,90 × 0,80 (dimensions citées de
mémoire), se trouve chez Mommen, rue de la Charité à Bruxelles.
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o
2 Creixams: ‘Adolescent’ Peinture sur toile, 0,73 × 0,60 environ, Chez Mommen.
o
3 id. ‘Gosse’ Peinture sur toile 0,55 × 0,45 env. cadre or, chez Mommen.
o
4 Irene Lagut; ‘L'auteur préféré’, 0,73 × 0,50 environ, cadre or, chez Mommen.
o
5 Verschueren: [‘]Nature Morte’ Pastel, sous verre, cadre tèes doré, 0,50 × 0,45
chez Mommen.

Dans l'espoir que vous voudrez bien accorder à mon client l'autorisation de reprendre
la possession de son bien, je vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur Général,
l'assurance de ma considération très distinguée.
De volgende brief van Du Perron werd op 20 oktober geschreven en zet in de tweede
helft het gesprek voort dat in Miavoye over de prosodie van de satirische gedichten
uit Het bozige boekje gevoerd werd, maar door de komst van de taxi was afgebroken.
De brief met ‘de berichten’ over de pneumothorax en met het Alpejagerslied, die
Van Ostaijen hem voordien gestuurd moet hebben, is verloren gegaan. Hierin
stonden ook Van Ostaijens opmerkingen over Nutteloos verzet, waarvan Du Perron
het handschrift na zijn bezoek had achtergelaten.
In het briefgedeelte over deze opmerkingen wordt met ‘V.’ de figuur Vincent uit
Het drama van huize-aan-zee bedoeld. Alexis is een figuur uit Zo leeg een bestaan,
die ook weer in Voor alle zekerheid voorkomt, maar de hier gemaakte opmerking
24
over diens ‘bloese’ slaat op het eind van Zo leeg een bestaan , waarin deze ‘bloese’
24
inderdaad in ‘kleren’ veranderd is.
E. du Perron, Verzameld
werk
I, Amsterdam, 1955,
Het Lied van Vrouwe Karola had Du Perron reeds in april aan Van Ostaijen
blz.
447.
toegestuurd, die er in zijn brief van 13 mei op gereageerd had.
Brussel, Donderdagavond.
Beste Van Ostaijen,
Ik ben zeer tevreden en ontevreden met de berichten. Dat alles zo goed gaad[t]
- betrekkelikerwijs - vind ik prachtig, maar de historie op zichzelf lijkt mij griezeliger
dan Zo leeg een bestaan. Ik hoop van harte dat je het gewenste resultaat nu zult
bereiken en dat al deze lijdensmoed de genezing dan ook verhaast. Houd me in
ieder geval op de hoogte, en als ik hier, of zelfs in Antwerpen, iets voor je zou kunnen
doen, laat het mij zonder aarzelen weten.
Veel dank nu voor het Alpenjagerslied; ik heb het een paar maal overgelezen en
het blijvend aardig gevonden. Is ‘elkaar voorbij’ niet eenvoudiger (gladder) en
zuiverder dan: ‘aan elkaar voorbij’? of staat aan er speciaal voor het rytme, dat
horten moet? In je opdracht kan ik

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

873
het laatste woord niet ontcijferen: (niet lezen in gezelschap van...?) schrijf me dit
woord nog, gekalligrafeerd! Ik ben blij dat Nutteloos Verzet je heeft kunnen boeien, en onderschrijf alle
opmerkingen en bedenkingen die je erover maakte. H/a Zee zal ik ongetwijfeld nog
wat omwerken: de lijnen wat strakker aantrekken, dunkt me, over het algemeen.
Wat die repliek van V. betreft, ook daarin heb je gelijk: ik zal bij het bewerken van
je aantekening gebruik maken. Natuurlik zou in de mond van V. het banale van die
repliek onbanaal kùnnen klinken, maar ik geef je direkt gewonnen dat men beter
iets onbanaals kan neerzetten. Ik zal die hele konversatie trouwens rijker trachten
te maken, als ik ze in het net overbreng (dit is het enige voordeel overigens van in
het-net-brengerijen). - Verander als je wil de bloese van Alexis in wat je het beste
lijkt. Ik schreef ‘bloese’ om ‘jas èn hemd’ te vermijden, maar tant pis! - misschien
kan je beter zetten: ‘kleren’, of ‘jas en broek’, iets vluchtigs dat niet approfondisseert.
Het is een vervelend iets dat je soms voor dergelijke bijkomstigheden - gemene
valstrikjes door de logika gespannen - vrij veel inspanning moet overhebben. - Wat
mijn eigen schrijfwijze betreft, heb je misschien ook gelijk, maar twede glijdt me uit
de pen en tweede vind ik opeens deftig als ik tòch vereenvoudigd schrijf, en als je
spreekt over mijn ‘gebrek aan verantwoordelikheidsgevoel als schrijver’ heb ik een
flauw vermoeden dat je me zit te verneuken! Goïen schreef ik in onwetendheid; ik
zal er dus gooien van maken, en me troosten met de gedachte dat het eenvoudiger
is dan gooyen. Vlooien wordt dus ook met twee o's geschreven? maar dan voel ik
me weer triest als ik elders kloten met één o moet schrijven: want waar zijn twee
o's meer dan in dìt woord op hun plaats? - Je zou me later groot plezier doen met
me de ballade van Vrouwe Karola terug te zenden, met tussen haakjes gezet de
strofen die je overbodig lijken. Ik voel n.l. ook dat er te veel strofen in staan, maar
ik heb tevergeefs trachten uit te vinden welke. Als lezer kan je dat veel beter voelen;
zonder nadenken.
Ik hervat hier even ons gesprek waar het door de auto werd afgebroken. Ik sprak
toen over het ‘gemak’ dat ik had, prosodies gesproken, en je lachte omdat je dat
geen reden leek, waarschijnlik. Ik bedoelde ook niet dat ik door dat gemak altijd de
satyrieke kant uitging, maar dat die zucht tot satyre, die zich anders even goed
(wschl.) in proza zou hebben geuit, nu die versvorm neemt, die ondanks alles, relief
geeft aan een betoog, als-i met een beetje smaak (wat iets anders is dan poëties
gevoel) wordt gebezigd. Dit is wat ik bedoelde toen ik zei: ‘Het is immers zelden
bête.’ - Vóór alles stellen we dus weer vast dat je gelijk had toen je beweerde in mij
geen lyrikus te zien; op een andere schaal overgebracht is mijn ‘poëzie’ dus meestal
die van de man die omdat-i een lesje niet
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onthouden kan er een knittelrijmpje van maakt, als bij:
‘Dertig dagen heeft November, April, Juni en September,’ etc. of:
‘Solomon Grundy, Born on Monday, Christened on Tuesday,’ etc.
maar ook diè rijmpjes kunnen soms grappig uitvallen.
Dit wat Het Bozige Boekje betreft en aanverwante prosodie. In Windstilte heb ik
daarentegen, meen ik, toch een ander spel gespeeld, maar het kan zijn dat ik mij
vergis. Als alles nog eens gedrukt is zou je het aan een onderzoek kunnen
onderwerpen en me dan zeggen wat je mening erover is. Ik vrees alleen maar dat
het geen genade in je ogen zal vinden vanwege de ‘geregelde vorm’.
Nu, mijn beste, schrijf me lang en breed over jezelf en wat je verder wilt als de
behandeling niet te uitputtend voor je wordt. Anders begrijp ik het wel en wacht
geduldig. Op lektuur kan je rekenen. Vooral in November als ik op mijn appartement
zit en mijn boeken bij me heb kan ik je geregeld wat toesturen. En nogmaals, als ik
wat voor je doen kan, van ganser harte.
Het beste! houd je ferm, en een stevige poot van je

EdP.
Dezelfde dag meldde Muls hem dat de regeringstoelage definitief verleend was.
Evenals Marsman stelde hij Van Ostaijen voor zijn kronieken, die volgens hem ‘ver
25
26
boven’ het kritische werk van August Vermeylen, Juul Persijn Joris Eeckhout
25
staan, eens te bundelen.
Persijn was van 1905 tot

[20/10/27]
Waarde Vriend,
Minister Huysmans liet mij weten dat op mijn aanvraag U een toelage van frs
2000 zal worden verleend als een eerste (laat ons hopen niet de laatste)
officie[ë]ele erkenning van uwen literairen arbeid.
Ik hoop dat U mijn tusschenkomst in deze aangelegenheid niet zult afkeuren. Ik
meende dat nu ge verplicht rusten moet die rust ook zooveel mogelijk van alle
financiëele zorgen moest gevrijwaard wezen.
Laat mij nu eens weten hoe het thans gaat en of het verblijf in Le Vallon U goed
doet.
Ik heb een mooie reis gehad: Madrid, Toledo, Escorial, Barcelona, Montserrat.
Veel genoten van Velasquez, El Greco, Hier. Bosch, Goya.
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De nieuwe zaal van dezen laatste was pas in het Prado-museum ingehuldigd met
een prachtig ensemble van de groote koningsportretten en -groepen.
Uw laatste kroniek in Vl. Ar is mij bij het herlezen in het tijdschrift bijzonder mee
gevallen. Ge moest er eens aan denken die kronieken uit Vl. Ar te bundelen. Gij
brengt een heel nieuwen klank in de Vl. kritiek. Het is daarbij een zoo sterk
volgehouden cerebraal werk wat in Vl. een zeldzaamheid mag heeten. Gedachten
arabesken rond een boek. In Vl. is het nog steeds of Vermeylen, of Persijn of
Eeckhout die als critici gelden. Uw werk staat er ver boven. Ge moet er mee voor
den dag komen.
Met vriendelijke groeten
uw Jozef Muls
Op een niet teruggevonden briefkaart van Oscar Jespers, die inmiddels door een
benoeming aan de Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten te
Terkameren naar Brussel verhuisd was en geschreven had ziek te zijn, antwoordde
Van Ostaijen met de volgende brief, die de uitvoerigste inlichtingen over de
pneumothorax bevat. Het feit dat deze behandeling bij de vrouw van John Kunnen,
een zwager van zijn broer Constant, gunstige resultaten had opgeleverd, gaf hem
mede weer ‘goeie moed’.
Uit zijn brief blijkt nogmaals dat Van Ostaijen in deze tijd eveneens met Floris
Jespers correspondeerde, al was het ditmaal maar om hem duidelijk te maken dat
hij zich ten opzichte van zijn neusoperatie als een ‘zevereer’ gedroeg.
De ter sprake gebrachte vertaling van een tekst van de schilder Edgar Tijtgat voor
een uitgave van ‘het Instituut’ - het Hooger Instituut voor Sierkunsten, dat in 1938
werd omgedoopt in Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten - is,
voor zover bekend, niet doorgegaan.
Aan het slot van zijn brief schrijft hij over de ‘Schirrens’, waarmee hij doelt op een
tweetal werken van deze schilder die hij aan Oscar Jespers verkocht had.

[22-10-27]
Beste Oscar, lieve Mia,
Ik heb je kaart wel ontvangen en dank je daarvoor. Maar hoe afschuwelik dat we
nu allemaal een klap krijgen. Mijn beste, denk er aan: voor alles je verzorgen. En
niets is zoveel waard als van het begin af je aan de nodige maatregelen te
onderwerpen. Hou je dus aan je regiem. Wat mij betreft: men, dat is de
doctor-specialist, is met een chirurgiese
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behandeling op de gekwetste long begonnen en mijn moed, die op 't laatst erg aan
het slabbakken was, komt weer terug. Men gaat, voor een duur van ± 3 jaar, de
linkerlong op rust brengen, om haar toe te laten de zieke plekken te helen, zich als
orgaan te herstellen en om haar te beletten door het uitzenden van besmettelike
lucht de andere long en het hart schade te doen. Dat heet pneumothorax; het gebeurt
door inblazen van lucht tussen long en longvlies. Men drijft dus een naald-spuitje
door het longvlies en dan begint men middels een buizestel lucht in te blazen, 300
3

à 500 cm per keer, zodat op de duur de long in een luchtkas zit. Zolang deze
pneumothorax moet blijven bestaan, is het nodig, ongeveer alle maanden, de lucht
die verloren ging, te laten vervangen, dus telkens weer onder de naald. De
behandeling zelf is niet erg pijnlik, alleen het binnendrijven van de naald een beetje,
maar later als je ligt, en wanneer de long op zekere plaatsen vastzit, dan trekt dat,
begrijp je. En het hart (de gekwetste long is de linkerlong) begint een beetje naar
rechts te verhuizen en de maag wordt enig[s]zins door de diaphragma gestoord,
zodat ge alle last hebt, het eten er binnen te houden.
Doch dat is niet erg, als ik er nu maar mee koom! Toch heb ik goeie moed, wa[n]t
ik ken verscheidene mensen, o.a. de vrouw van John Kunnen, waarop dit zeer
afdoende gewerkt heeft. De arts trouwens is uiterst tevreden van de reakties, want
ge moet weten dat er ook veel mensen zijn die tegen die inblazingen niet tegen
kunnen en in onmacht vallen. Bij mij gaat het uitstekend, ik zou ‘tijd terwijl’ met de
kaart kunnen spelen. Natuurlik helpt er veel aan mee, de gezonde omgeving hier.
Het is nu precies de eerste keer dat ik een herfst zie. Er staat een rode beuk voor
mijn venster en iets verder een wonderlik kastanjelaarke! Kortom, mijn beste
vrienden, ik was moreel ver uitgeput, maar er is weinig nodig om 'ne mens weer
iets moed in te blazen (c'est le cas de le dire). De eerste dagen van de behandeling
zijn precies geen lach, maar dan... ge zult er wat van beleven.
De Flor hebben ze ook vastgehad. Maar die schrijft dan brieven van deze force:
‘als ik het overmorgen maar niet aftrap, men kan nooit weten’. Hij bedoelt als hij de
dag van de behandeling maar niet de hoek omgaat. Zevereer! - Ik heb het hem ook
geschreven.
Laat eens af en toe van jullie iets horen en van de gebeurtenissen in Brussel.
Men heeft mij gevraagd iets van Tijtgat te vertalen, ik heb toegezegd. Maar nu hoor
ik weer niets. Dat zou voor een druk van het Instituut zijn.
Dat de Schirrens goed zijn, doet mij plezier en ik hoop dat Mia er mee tevreden
is, wa[n]t ik heb voor het een mij[n] oude groene stof gegeven die ik voor de grote
gelegenheden bewaar. Hoe stelt Hella het?
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Met beste groeten
steeds je
Paul
In Van Ostaijens antwoord op de brief van Muls laat hij duidelijk merken hoe goed
het hem doet dat zowel Muls als Marsman - die hij in zijn brief aan Muls ook nog
even noemt - zoveel waardering voor zijn kritisch werk tonen. Ook voor de toelage
is hij dankbaar, echter niet zonder kritiek, die gebaseerd is op ‘de strijdvaardigheid
van iemand die, zonder kompromis te maken, toch naar erkenning streeft’. Want
evenals hij naar geontindividualiseerde kunst streeft, blijkt hij grote waarde te hechten
aan geontindividualiseerde waardering: ‘Ik jaag niet achter het sukses [...], maar
achter de erkenning, want deze is bijna onpersoonlik.’
Uit zijn postscriptum is op te maken dat hij nog steeds geen bewijsexemplaar van
het laatst verschenen Vlaamsche-Arbeidnummer met zijn artikel over Marsman
ontvangen had.

[23-10-27]
Mijn waarde vriend,
Voor ik op uw brief van 20 dezer antwoord, even dit: drie weken geleden ging ik
te bed liggen. Toen ik vandaag opstond, vond ik in een van de zakken van mijn jas
de brief, die ik hierbij voeg en die u drie weken geleden had moeten bereiken. Het
toeval dat ik in drie weken geen kleren zag meer dan een nonchalance mijnerzijds
is schuld aan dit verzuim. Het verveelt mij dat ge daardoor wellicht een slordigheid
in het beantwoorden van mij toegestuurde brieven hebt moeten veronderstellen.
Nu, voor uw laatste brief mijn hartelikste dank. Met wat ge me schrijft over mijn
opstellen, steekt ge waarachtig een riem onder het hart en uw interventie bij de
minister verraadt de oplettendheid van een echte vriend. Ik weet niet juist voor wat
u het meest te danken, maar ik denk dat uw appreciatie mij nog het meest goed
deed en mij gisteren de dag zoveel lichter maakte. (En toen kreeg ik er nog een van
Marsman zelf en heel die dag heb ik weer zo intens gewild: genezen.)
Dat gij, zonder mij daarvan iets mee te delen, de lastige karwei van een
tussenkomst te Brussel op u naamt, is niet alleen voor mij zoveel gespaard, neen
anders had ik er nooit toegekomen deze stap te doen. En geloof me, dit onder ons,
uw resultaat is schitterend, want bij Minister Huysmans sta ik, ik ben daar zeker
van, noch als verschijning, noch met mijn werk in de goei negen. Niet ik, gij hebt de
premie voor mij verdient[d].
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En indien ik nu hieronder zekere opmerkingen maak, dan zult ge begrijpen dat noch
een eeuwige ontevredenheid, noch gulzigheid (ach, indien dat mijn ondeugd was,
dan had ik het wel gans anders moeten aan boord leggen, om haar te bevredigen)
mij deze in de pen geven, wel echter een beetje de strijdvaardigheid van iemand
die, zonder kompromis te maken, toch naar erkenning streeft.
Er bestaan studiebeurzen voor jonge auteurs en twee jaar werden deze reeds
verdeeld en uitgekeerd. Het bedrag daarvan was dit jaar 8000 en 2 × 4000 fr. Jonge
auteurs? - Zeker, ik ben een auteur en ik ben jong. Hoe staat het nu met het talent!
Juist daar zit de moeilikheid. Eenmaal heeft Alice Nahon, eenmaal Paul Kenis de
grote premie gehad. De kleine gingen aan Richard Minne, Willem Putman, Karel
de Winter en Maurice Roelants. Zeker is het van mij een naïeve en een ietwat boerse
opvatting, maar in elke prijs zie ik nog de prijs, het feit de eerste te zijn en alsof de
beste steeds de eerste moest zijn. En al weet ik met het verstand ook beter, al weet
ik dat veel prijzen niet prijzen op het talent, maar wel op de kunst van antichambreren
zijn, toch blijft dit aanvoelen van ‘de prijs’ onuitroeibaar, gevestigd sedert het eerste
goede punt op school gehaald. Ge begrijpt me toch wel? Ik jaag niet achter het
sukses - in dat geval had ik mij moeten houden bij mijn verzen van ‘het Sienjaal’,
maar achter de erkenning, want deze is bijna onpersoonlik.
En, ziet ge, dan zeg ik: ben ik nu maar een vijfde Alice Nahon waard, en een
halve Karel de Winter? - 't spreekt van zelf dat het een - misschien belachelik vertrouwen in de toekomst is dat mij recht houdt. (onlangs zei Baekelmans me dat
Nahon inderdaad veel meer rechten had, omdat haar lezersaantal groter was. Zo
moeten wij Hooft achter aan Cats gaan stellen) Neem mij het nu niet kwalik dat ik
van de gelegenheid heb gebruik gemaakt om mijn hart te luchten. Zeker begrijpt ge
mijn gevoel.
Laat mij, nu ook onder ons, zeggen dat ik toch erg blij [ben] geweest omdat men
mij eindelik niet meer gans ignoreerde en vooral omdat gij, waarde vriend, u om
mijn toestand bekommerde. Een beroemd waarzegger heeft mij eens mijn karakter
gelezen: ‘iemand die voor de minste gebeurtenis er onder ligt of, in andere zin, er
boven op is.[’] Toch, ben ik er nu weer boven op.
Het verheugt me dat ge een schone reis hadt. Inderdaad, de plaatsnamen alleen,
klinken u toe als de namen van zoveel paradijzen. Toledo! met de wonderbare
Greco's (voor zover ik daarover op grote foto's oordelen kan). En al de Bosch'en
die in Spanje steken. Daar zou ik toch nog absoluut naar toe moeten. Alvorens ge
'ne mens zijt.
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Het gaat mij niet slecht, d.w.z. dat ik hoop dat het nog alles in orde komt. Men is nu
bezig de gekwetste long door pneumothorax op rust te brengen. Dat gebeurt door
inblazingen van lucht tussen long en longvlies. Gedurende drie jaar zal ik dan alleen
de diensten van de rechter long genieten, daarna wordt de pneumothorax
weggenomen, doordat het inblazen ophoudt. En ziedaar, mijn enthousiasme weer
georiënteerd. De eerste week is dat niet plezierig, maar dan komt alles in orde. En
bij mij schijnt de doctor zeer goed te slagen. Laat ons hopen dat het zo is.
Ik blijf hier tot 1 januari minstens.
Nogmaals, waarde vriend, mijn hartelikste dank en mijn beste groeten daarbij
uw Paul v. Ostaijen
P.S. Het is door uw schrijven en dat van Marsman dat ik verneem dat ‘Vl. A.’
verscheen. Ik ontving niets. Ook niet in de Albertstr., vanwaar mij alles met
nauwgezetheid wordt nagezonden. Stuur mij eens een nummer.
Volgens Van Ostaijens opsomming, waarmee hij zijn volgende brief aan Du Perron
begint, heeft hij van hem behalve de brief van 20 oktober ook nog een briefkaart
ontvangen, die echter verloren is gegaan. Verder had Du Perron hem aan lectuur
drie boeken gezonden, Duizend-en-een specialiteiten van Multatuli, een niet te
ontcijferen titel en Si le grain ne meurt van André Gide, welk laatste boek hem tot
de opmerkelijke passage in zijn brief over zijn ‘nerveuse sensibiliteit’ heeft gebracht.
De twee verhalen uit Nutteloos verzet waar Van Ostaijen geen oordeel over geeft
omdat ze verder van hem af staan, zijn Historie van gevoel en Ieder zijn kwelling,
welk laatste verhaal ten slotte niet in Nutteloos verzet, maar in de tweede druk van
Bij gebrek aan ernst is terecht gekomen.
Aan het slot van zijn brief blijkt dat Van Ostaijen zelf, evenals Marsman en Muls,
ook veel voor een uitgave van zijn kritische opstellen voelt, maar er geen uitgever
voor weet.

[27-10-27]
Mijn beste du Perron,
Sedert mijn laatste brief, heb ik heel wat van je ontvangen: een brief, een briefkaart,
Multatuli en - of deelde ik je reeds deze ontvangst mee - ‘Si le grain ne meurt’ en
[onleesbaar]. Voor dit alles en de moeite die je niet spaart mij de dagen minder
eentonig te maken: mijn hartelikste dank. ‘Si le grain ne meurt’ heb ik met veel
belangstelling en dan ook zo
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te zeggen in éen adem gelezen. Buiten veel andere dingen, heeft het mij geleerd
dat er nog mensen zijn, o.a. Gide, die deze nerveuse sensibiliteit hebben, over
dewelke ik mij lang geschaamd heb, dat is te wenen b.v. alleen om een naam, om
het zien van een op een bepaalde wijze gegroepeerde reeks objekten, om een zin,
die geen speciaal sentim[ent]ele inhoud heeft, maar die een wens, een aanbod
scherp uitdrukt, in de bioskoop b.v. ook bij het zien van een hand die, vergroot, rond
een slot beweegt enz. Gide spreekt daarover. Ik dacht dat dat erg ziekelik was. Het
spreekt bijna vanzelf dat ik in de meeste gevallen geneigd ben bij die momenten,
die het publiek tot schreiens toe bewegen, te lachen.
Het laatste woord van ‘Alpenjagerslied’ is, meen ik, zo te lezen: ‘niet te lezen in
gezelschap van niet... duizelvrije mensen’ of wel ‘duizelvrijen’. Wat dat woordje aan
betreft, je hebt gelijk, het is zelfs doodgewoon een germanisme, ik moet het dus
wel schrappen.
Wat dat ‘verantwoordelik[heid]sgevoel’ betreft, zeker daar zit neukerij in, maar toch
maar 50%. De rest is toch een beetje ernst. Ik ben geen partijganger van de
persoonlike vrijheid in de orthografie. Voor het overige, poseer je het hele probleem
weer op jouw biezondere manier: braaf - niet braaf (‘Als ik ‘tweede’ schrijf, kom ik
me plots zo braaf voor’ schrijf je). Bij jouw [jou] is het gebruik van de Kollewijnse
weer een soort verzet tegen het gezag, tegen het geadmitteerde, tegen de
gemeenplaats, de routine, enz. - Je vergist je: die mijnheer Kollewijn stel ik me als
een vervelende oude vent voor, alleen moet ik toegeven dat men zijn orthografie
gebruiken kan.
Dat je met mij akkoord gaat betrekkelik die repliek van Vincent doet me genoegen,
omdat ik denk dat de dialoog er iets door wint, wanneer hij dàt niet zal zeggen. Ik
wil beide verhalen ‘Huize aan Zee’ en ‘Zo leeg...’ nog eens herlezen, om te zien hoe
ver ik 't er definitief mee eens ben. De twee andere verhalen staan verder van mij
af, ik kan daar dus niet over oordelen, met evenveel kans op juistheid als bij de
beide anderen. Wat de keus tussen die beide epigrammen betreft, keus die je zo
vertrouwensvol aan mij overdraagt, misschien ook omdat je je niet gans beslist aan
de zijde van dit of dat stellen kan, ik ben voor de spreuk van Stendhal en ik zal die
27
dus op de franse tietel schrijven.
27
‘Vrouwe Karola’ is te Antwerpen. Je zou me plezier doen geduld te oefenen
In de eerste uitgave van
Nutteloos verzet (Stols,
tot ik terug naar huis ga. Twee maanden en half.
Het schijnt dat de mensen gezworen hebben: nu die arme v. Ostaijen ziek is, nu
mogen wij hem wel een beetje goeie moed geven. Muls van

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

Brussel-Maastricht, 1929)
is geen ‘epigram’ van
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‘Vl. Arb.’ schrijft mij een geestdriftige brief over mijn opstellen die, binnen hun gebied,
‘vèr de produktie van de andere vlaamse kritici te boven gaan en een gans andere
toon brengen in de Vlaamse kritiek. Een volgehouden cerebraal werk.’ - Maar, zie
je, dit sukses komt wel voor een groot deel op konto van mijn ziekte. Ook Marsman
die, goddank daarover niets weet, schijnt tevreden. Hij verontschuldigt zich nogmaals
geen tijd te hebben gehad, omdat hij in een blokperiode zit, (je veronderstelling was
dus juist) en schrijft dan over mijn bespreking die hij, buiten een paar bijzakelikheden,
toch ‘zo scherp’ vindt, ‘een prachtig voorstuk’ enz. Hij zegt ook dat hij aan hollandse
kritiek niets heeft, dat zij oninstruktief is voor de dichter en dat de mijne daar zeer
tegen afsteekt. Als ik nu ook zo maar eens een geestdriftige brief van een uitgever
kreeg, om die dingen eens te bundelen! Het blijkt echter dat deze mensesoort minder
met mijn opstellen is opgezet.
Het gaat beter. Ik lig weer op de chaise longue en geniet van deze schitterende
oktober. Natuurlik gaat die historie met de inblazingen nog altijd haar gang.
Minne ‘de zoete inval’ zo[u] ik graag hebben, bij gelegenheid. Deze boeken bezorg
ik je alle tezamen terug, hetzij per post, hetzij bij mijn terugreis, even onderbroken
te Brussel.
Met mijn hartelikste groet,
steeds
je Paul v.O.
Veertien dagen na Du Perron heeft ook Burssens Van Ostaijen in Miavoye opgezocht.
Op diens niet bewaard gebleven aankondiging van zijn komst per trein en niet met
de auto van Jan Cockx, zoals hij in zijn brief van 13 oktober had gehoopt, antwoordde
Van Ostaijen met de volgende brief. Door het bezoek van Du Perron wist Van
Ostaijen ditmaal de tijden van aankomst en vertrek wel. Zijn vraag of hij op één of
twee gasten moest rekenen, slaat op het feit dat er sprake van was dat Jan Melis
ook mee zou komen, wat op het laatste moment niet is doorgegaan.

[29-10-27]
Beste Gaston,
Je schrijft: ‘Ik kan rond de middag te Anthée zijn’; ben je daar wel zeker van? Ik
bedoel, van Dinant tot Anthée gaat het per buurtspoorweg; heb je deze
korrespondentie goed nagezien? In elk geval: pedibus cum
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jambis is Miavoye een half uurtje van Anthée.
Zoniet heb je de weg per spoor: Mechelen-Brussel-Namen-Dinant-Hastierès, en
van Hastières tot Miavoye per auto (er is een autoverhuurder te Hastières). Er is
een trein die ongeveer kwart vòòr twaalf binnenloopt; op die wijze ben je rond twaalf
te Miavoye. (Indien je me terug telegrafeert of je langs Hastières komt, dan telefoneer
ik dat de auto aan het station weze). Terug kan je om zes langs Hastières, 9 uur
Brussel. Voor eten wordt hier te ‘Vallon’ gezorgd. Maar hoeveel manschap? 1 of 2?
Enfin, dat schikt zich steeds.
Het spreekt vanzelf dat jij altijd gelegen komt en dat ik mij zeer verheug om je
bezoek. Ik bewonder je moed, want, let er op, het is een hele reis, op één dag heen
en terug. Het gaat best natuurlik, maar het is toch lang genoeg.
Dus tot spoedig weerziens
Je Paul.
P.S. Breng een doos Razvite mee a.j.b. Deze wonderbare zalf gaat me weldra
ontbreken. P.
Du Perron, die tijdelijk in het Hotel des Anglais te Brussel logeerde tot hij eigen
kamers kon betrekken, beantwoordde Van Ostaijens laatste brief met het volgende
briefkaartje. Hij vraagt hierop voor de eerste maal om toezending van de Barbaarse
dans, teneinde dit gedicht door Stols in diens reeks To the Happy Few te laten
28
uitgeven. Zoals reeds werd opgemerkt is het niet bekend of dit hetzelfde gedicht
28
is dat volgens Van Ostaijen zelf in zijn brief van 1 juni ‘waard is in enkele
Op blz. 807.
exemplaren te worden gedrukt’.
Verder kondigt Du Perron aan een nieuw nummer van Den Gulden Winckel te
hebben gestuurd en meer lectuur te laten volgen. Uit de latere brieven van Van
Ostaijen blijkt niet of deze De l'assassinat consideré comme un des beaux-arts van
29
De Quincey al gelezen had, welk verhaal door Uyttersprot in verband werd gebracht
29
met de figuur Tetelestai uit Van Ostaijens Het beroep van dichter.
Herman Uyttersprot,
Paul van Ostaijen en zijn
proza, Antwerpen,
Rotterdam, 1959, blz.
26-29.

[Brussel, 29-10-27.]

‘Mon cher ami!’ zoals de nette boekhandelaren hier zeggen; ik heb je lange brief
ontvangen, waarvoor dank, en waarop ik uitgebreid zal antwoorden zoo[zo]dra ik
weer een eigen home heb: Donderdag dus of Vrijdag. - Zend mij, naar: 28 Avenue
Emile Duray, Nutteloos Verzet als je het niet meer nodig hebt; als ‘document
recommandé’; en de Barbaarse Dans. Ik zou dit laatste misschien door Stols kunnen
laten
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uitgeven in enkele exemplaren; voel je daar iets voor? Evenzo een verhaal uit N.
Verz. Bizonderheden hierover volgen. Minne's Zoete inval is bij de binder; je zult
daar dus wat op moeten wachten, maar ik zond je gisteren een D.G.W. en zend je
morgen De l'Assassinat consideré comme un des Beaux-Arts van Thomas de
Quincey (vert. Fontainas). Daarna iets anders, vmdl. De Verkeerde Kist van
Stevenson (in Holl. vertaling). Daarna nog meer. We'll see. Pia is hier en houdt mij
erg op; maar eerstdaags - deze week nog - volgt een lang schrijven. Houd je ferm
en ontvang de hartelike groeten van je
EdP.

2. Correspondentie uit november en december 1927
De eerste brief uit november die Van Ostaijen schreef, was gericht aan dokter
Peetermans, van wie hij een opbeurende brief had ontvangen die niet bewaard is
gebleven. Hij vervolgt hierin het verslag over zijn gezondheidstoestand, waar hij in
het algemeen niet ontevreden over is, al blijkt hij wel eens een ‘verdedigingsmiddel
tegen b.v. hevige hoestbuien en andere narigheden’ te kunnen gebruiken. Nadat
hij eind september bedrust kreeg voorgeschreven, zette hij sedert 23 oktober zijn
kuur weer op de ligstoel voort. Van 17 tot 31 oktober had hij drie
pneumothorax-inblazingen per week gekregen, die in november tot één per week
konden worden teruggebracht.

[4-11-'27]
Waarde dokter,
We zijn nu weer enkele weken ouder, zodat het dus de tijd wordt dat ik weer eens
teken van leven geef en begin met u voor uw hartelike brief te bedanken. U zegt
dat alles wel weer in orde kan komen; men heeft zulke verzekeringen wel eens
nodig, als verdedigingsmiddel tegen b.v. hevige hoestbuien en andere narigheden.
Maar kom, ik ken de waarde en het afgemeten zijn van uw vrije tijd en ik zal u
dus meer direkt het biezonderste zeggen, namelik dat ik nu reeds zes inblazingen
voor pneumothorax heb gehad en dat deze behandeling zich gunstig ontwikkelt.
Het longvlies is niet te dik, zodat de naald er relatief goed doorheen gaat, de plekken
waar de long vastzit en die dus met voorzichtigheid moeten losgemaakt of gerokken
worden, zijn niet talrijk (twee van boven), onaangename verschijnselen, als soms
gebeuren, onmacht of onpasselikheid of hoge temperatuur deden zich niet voor.
Alleen drukt, vooral na de inblazing, het diaphragma op de maag (als
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ik goed begrepen heb) en ook verder komt de maag, vooralsnog, een beetje in 't
gedrang. Nu echter betert dit al merkelik. De dr. zegde mij ook, voor de behandeling
te beginnen, dat soms, voor enkele tijd, de pneumothorax een lichte vermagering
voor gevolg heeft. Dit is echter niet het geval. Ik win niet veel, maar toch dan één
kilogr. sedert het begin van mijn verblijf, spijts dus de pneumothorax. Na eerst langs
het stadium van drie inblazingen per week te hebben gepasseerd, ben ik nu aan
éen per week.
De koorts bereikt als maximum nu 37.6 om 5 uur. Dat is natuurlik een groot verschil
met Antw., maar ook is het waar dat ik hier bijna geen inspanning doe.
Uw raad opvolgend, de kuur niet te kort te maken, denk ik hier nog tot minstens
30 december te blijven, dat zou dan ongeveer 4 maanden zijn in 't geheel.
Gister onderzocht Dr. Bérard mij opnieuw, en nadat hij mij de vorige keer gezegd
had dat er wel iets maar niet veel rechts haperde, zei hij deze maal dat het er rechts
bepaald goed uitzag. Dat is natuurlik veel waard nu een van die twee bazen op
disponibiliteit gesteld wordt.
Over 't algemeen? Ik voel me wel beter, maar nu ik eens gerust heb, voel ik ook
hoe vermoeid ik ben en ben minder dan ooit in staat een inspanning te doen. Maar
ik moet ook zeggen dat er op die twee maanden, biezonder de laatste maand, nog
al wat gebeurde.
De behandeling blijft zeer goed.
Nu, mijn beste dokter, tot binnen twee maanden zowat, ik hoop dat ge met mijn
besluit instemt en zend u ondertussen mijn hartelikste groeten,
steeds uw
Paul v. Ostaijen
Op 7 november zond Du Perron een ongedateerde brief en tegelijkertijd zette hij
zijn lectuurvoorziening voort door de toezending van het verhaal Voyage aux îles
1
fortunées door André Malraux, en een onbekende dichtbundel van J. Greshoff mogelijk Aardsch en hemelsch, Anch'io of Keurdicht (1907-1927), op dat moment 1Gepubliceerd in het
zomernummer 1927 (nr.
diens laatste dichtbundel, die eind 1926 bij Boosten en Stols in Maastricht was
XII) van het
verschenen. Voor de tweede maal drong hij daarbij aan op de toezending van
driemaandelijks tijdschrift
Barbaarse dans.
Brussel, Maandag.
Beste van Ostaijen,
Wees niet boos als ik je niet méér schrijf: ik ben druk bezig mij te installeren
en doe allerlei dringende en overbodige boodschappen, heb
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Commerce. In november
1928 verscheen een
bewerking van dit verhaal
bij Gallimard te Parijs als
afzonderlijke uitgave
onder de titel
Royaume-farfelu. Zie:
André Vandegans, La
jeunesse littéraire d'André
Malraux, Essai sur
l'inspiration farfelue,
[Paris], 1964, blz.
269-270.
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dan nog onaangenaamheden hier en daar, bref, zal niet tot een behoorlike brief
kunnen komen dan over enige tijd. Mijn adres is: 13, rue Lesbroussart (niet 89, daar
woonden twee devote oude jongejuffrouwen die zoveel noten op hun zang hadden
dat ik op het laatste ogenblik naar iets anders heb moeten uitkijken; zo woon ik nu
boven een hemdeverkoper). - Ik zend je gelijk met deze: een verhaal van Malraux
dat in Commerce heeft gestaan en een bundeltje van Greshoff. - Van al wat ik je
opzend hoef je me niets terug te geven behalve Si le grain ne meurt en dit verhaal
van Malraux. - Zend me ook zo spoedig mogelik het Nutteloos Verzet en als je kan,
en wilt, de Barbaarse Dans. Mag ik Stols vragen die in enkele exx. te drukken in
zijn serie ‘To the happy few’? hij is zo vriendelik tegen me, de laatste tijd!... Schrijf
me ook weer eens, vnl. hoe het je gaat. Het zou mij oprecht genoegen doen te
vernemen dat men je langzaam maar zeker opkalefatert. Geloof me in ieder geval
steeds van harte je

EdP.
In zijn antwoordbrief vergeet Van Ostaijen op Du Perrons vraag naar Barbaarse
dans te reageren en is hij geheel vervuld van een brief die hij van Wim Dinger uit
Bussum ontvangen had over een door deze uit te geven tijdschrift Volière. Dinger
was een relatie van Du Perron en trad reeds als zijn uitgever op bij de eerste druk
van Een voorbereiding, welke roman in mei 1927 te Brussel gedrukt werd. Met Van
Ostaijens vraag om opheldering over deze zaak, begint eigenlijk de correspondentie
over het tijdschrift Avontuur, waarmee hij zich gedurende de laatste maanden van
zijn leven zal blijven bezig houden.
Aan het slot van zijn brief citeert hij uit het hoofd de regels ‘Een hoge toon, zij 't
in gedichten, / geen longelijder brengt die voort’, waarmee het zestiende gedicht uit
2
Windstilte begint.
2
Tegelijk met zijn brief zond hij het manuscript van Nutteloos verzet aan Du
E. du Perron, Verzameld
werk I, Amsterdam, 1955,
Perron terug.
blz. 38.

[9-11-27]
Mijn beste Du Perron,
dank voor je briefkaart, je brief, Greshoff en Malraux. Ik hoop dat je weldra weer
de rust van een gezellige huurkamer zult mogen voelen en de zorgen van een
welwillende, niet te praatzieke hospita.
Maar... God sta me bij, ik heb hier een brief van uw uitgever enz. de heer Dinger
ontvangen, waarin voor mij zoveel buitengewone dingen staan dat ik er haast
tureluurs bij word, (afgezien dan nog van deze
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zoveelste spelling, waaraan ik natuurlik de pest heb). Hoe komt die brave Dinger
bij die voorstellen? Is het ooit in mijn hoofd opgekomen een blad, dat in Holland
(dus kosteliker dan hier) zou gedrukt worden te financ[i]eren? Dat zou te gek zijn,
met dezelfde uitgaven kan ik heel wat meer hier bereiken, altans momenteel. Ook
de lijst van de medewerkers is vrij plezierig samengesteld: zal ik optrekken naast
Mussche, de man die, als kind, naar de zolder kroop, waar de muizen hem kenden
en speelden met hem? Zal dat een van mijn scheepgenoten zijn, een Argonaut als
ik? En waarom de heer Marnix Gijsen wel, de hollandse katholieken echter niet?
Doch afgezien van de details is het ding niet doorvoerbaar, omdat ik de heer
Dinger als scribent helemaal niet ken, omdat ik wel eens aan een tijdschrift dat hier
zou gedrukt worden heb gedacht, doch niet aan een hollands, omdat de heer Dinger
ook te veel van diversiteit in een al te ‘Volière’-matige zin houdt. Natuurlik wil ik hem
wel af en toe een ‘pennevrucht’ bezorgen, zeker, maar van dáár tot een
verantwoordelikheid van 100 fr. maandeliks, il y a de la marge.
Schrijf mij eens hoe jij in die kwestie tegenover hem staat en zendt mij dit epistel
des heren Dinger met uw volgende brief terug.
Ik las Stevenson. Vrij plezierig, jammer dat de inhoud zo dun is. Ik las ook
‘Duizend-en een...’ van Multatuli en heb daaraan mijn ‘helle Freude’ gehad. Naast
onze moderne prozaïsten, meesters van het proza... goddank, dat we, in zo'n boek
van 1870, nog eens nederlands lezen dat de opstellen van een H.B.S. lee[e]raar te
boven gaat.
Wat mij betreft, zoals je zegt: men kalefatert mij langzaam op. De koorts is weer
een eindje gezonken en, over 't algemeen, voel ik [me] doodgewoon beter. Maar in
dit geval,... it's a long way...
Toch denk ik binnenkort weer een en ander te kunnen verrichten. Eerst nog een
beetje meer adem, want...
‘een hoge toon in poëzie brengt geen longelijder voort’
(citaat uit het hoofd, dus, in geval van onjuistheid, excuseerbaar.) Ik heb vandaag
3

weer een inblazing van 400 cm lucht gehad.
Tot ziens, met een stevige handdruk,
je Paul v.O.
De volgende dag beantwoordde Van Ostaijen pas de brief die Marsman hem op 18
oktober geschreven had. De kanttekening bij Oppervlakkige charleston, die hij
daarbij ter sprake brengt, slaat op Marsmans bespreking van het poëzienummer
3
van De Gemeenschap in De Vrije Bladen , waarin deze geschreven had: ‘Twee
3
keer, precies, op de 50 bladzij, een treffer, maar dan ook een schot in de roos;
H. M[arsman]., De
Gemeenschap:
éenmaal van Anthonie Donker [...] en eenmaal
Poëzienummer April 1927,
De Vrije Bladen, jg. 4, nr.
7, Amsterdam, juli 1927,
blz. 219.
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van Paul van Ostayen. Die schreef een ‘Charleston’; poëzie, of geen poëzie, ik weet
het niet. Stellig niet in den geijkten zin, zelfs niet in den geijktmodernen, maar dat
doet er niet toe, een ding, om het zoo maar te noemen, zoo fel en geladen, zoo
trillend en enerverend, zoo schokkend, zoo verdomd vroolijk, dat heel de klassieke
tering-poëzie me gestolen kan worden, daarvoor. Prachtig!’
Uit Van Ostaijens toelichting op zijn adres blijkt dat hij er op dat moment reeds
op rekende niet eerder dan eind januari uit Le Vallon terug te keren, hoewel hij zes
dagen tevoren nog aan dokter Peetermans te kennen had gegeven ‘tot minstens
30 december te blijven’.

[10-11-27]
Zeker, Marsman, konden wij maar eens een avond samenzijn en drinken en praten,
zo of zo, kwamen wij wel een eindje vooruit. Maar u is, indien ik goed lees, aan een
examen gebonden, - ik, aan een chaise-longue, die ik alleen nog voor de maaltijden
en dan voor het bed verlaat. Ik wil hopen dat wij, rond dezelfde tijd, u van de
examenzorgen, ik van de horizontale positie worden verlost.
Tegenover uw mening en die van uw hollandse vrienden betrekkelik ‘de Zwarte
Engel’, blijf ik, na overweging bij mijn mening, deze afdeling is beter dan
‘Penthesileia’, alleen reeds om een gedicht als ‘de Stervende’. Natuurlik, zou een
gesprek op de beste wijze dit meningsverschil tot in de verste oorzaken blootleggen.
Jammer.
Wat ‘Potsdam’-‘Delft’ betreft, ik heb ‘Paradise R.’ niet hier, maar zodra ik terug te
Antwerpen ben, wil ik beide gedichten herlezen. Het kan dat u gelijk heeft. ‘Weimar’
nochtans geef ik niet gaarne verloren.
Overdrukken heb ik niet. Ik doe mijn best, tegen de kinderachtige ekonomie van
het beheer van ‘Vlaamse Arbeid’ in, een nummer voor u te veroveren. Als
medewerker ontvang ik slechts éen nummer! vlaamse zeden en gewoonten.
Uw kanttekening op mijn ‘Charleston’ in ‘vrije bladen’ heb ik gelezen en ik ben er
zeer blij om geweest.
Beste groeten van
sanatorium ‘Le Vallon’
Miavoye-Anthée (België)
tot einde januari op dit adres.
uw dwe.
Paul v. Ostaijen
Du Perron reageerde onmiddellijk en zeer uitvoerig op Van Ostaijens informatie
naar de tijdschriftplannen. Hij legt hem uit hoe het idee is opgekomen toen hij in het
voorjaar van 1927 Rein Blijstra, die bij een niet-
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erkende uitgeverij, het Hollandsch Uitgeversfonds, werkzaam was, in Amsterdam
ontmoette en hoe Dinger daar later buiten zijn medeweten op doorgegaan is. Voor
hem zelf was het steeds bij de plannen gebleven, die hij in april ook reeds met Van
4
Ostaijen besproken had , tot hij eind oktober op zijn voorlopig adres in Brussel van
4
Dinger uitgewerkte voorstellen ontving. Du Perron gaf deze toen de raad zich
Zie blz. 796-798.
eerst met Van Ostaijen hierover in verbinding te stellen.
Zonder er al te duidelijk op aan te dringen probeert Du Perron toch Van Ostaijen
voor deze opzet te winnen door al diens bedenkingen te weerleggen, zoals die tegen
de hem volkomen vreemde ‘scribent’ Dinger, diens vreemde keus van medewerkers
en de financiële kant van de zaak. Daarbij zegt hij zelf zijn volle steun als medewerker
toe, maar houdt zich verder op de achtergrond en speculeert min of meer op het
hem bekende verlangen van Van Ostaijen een eigen tijdschrift te leiden. Aan de
andere kant probeert hij echter ook de door hem gewaardeerde dichters van Het
Fonteintje, Minne, Roelants en Herreman, als medewerkers door Van Ostaijen
geaccepteerd te krijgen. Van de andere door Dinger genoemde candidaten, Achilles
5
6
Mussche, C. de Dood en Frits Tingen , moet hij overigens evenmin iets hebben.
5
In de tweede helft van zijn brief brengt Du Perron Lafcadio, de hoofdpersoon
Van de socialistische
schrijverjournalist De
van Gide's Les caves du vatican, ter sprake in verband met de nog steeds
Dood, die ook onder het
‘troebele’ familieomstandigheden waarin hij na de dood van zijn vader leefde.
pseudoniem Per Olafson
Bovendien herhaalt hij weer zijn verzoek inzake Barbaarse dans. Verder deelt
hij mee aan Greshoff, die met ingang van januari 1925 naast Gerard van Eckeren schreef, was in 1927 de
roman De benevelden
redacteur van Den Gulden Winckel was geworden, een artikel over Arthur van
verschenen.
Schendel te hebben beloofd, welke bijdrage in het eerste nummer van de
6
Van de blinde dichter
jaargang-1928 onder de titel Arthur van Schendel, Enkele aanteekeningen is
Frits Tingen was in 1927
opgenomen.
de dichtbundel
Den Gulden Winckel is - na het weinig bekende blaadje Het Woord - het eerste Stemmingen en strevingen
Noordnederlandse tijdschrift dat werk van Du Perron heeft opgenomen. Dat hij
verschenen.
‘vastbesloten’ was ook Van Ostaijen bij dit contact met het Noorden ‘mee te
7
nemen’ , blijkt uit zijn voorstel om aan Greshoff te vragen Van Ostaijen over Duitse
7
literatuur in Den Gulden Winckel te laten schrijven.
Aldus vermeldt Du
Perron in Herinneringen
De door Du Perron aan het slot van zijn brief genoemde uitgaven in eigen
aan ‘modern’ Vlaanderen
beheer, waren Pierre Louys, Trois filles de leur mère en Alfred Jarry, Poèmes,
(Verzameld werk VII,
avec un portrait de Jarry d'après Picasso. Beide uitgaven waren, zoals aan de
Amsterdam, 1959, blz.
voet van de titelpagina staat vermeld ‘tirés à trente exemplaires aux frais d'un
502).
amateur’.
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[Brussel, 10.11.27.]
Beste van Ostaijen,
Ik ontvang daarjuist je schrijven en haast mij er op te antwoorden. In de eerste
plaats echter: dank voor het teruggezonden manuskript! Volge de uitleg over het
schrijven van Dinger. Zoals hij je schreef was ik - of liever waren Blijstra en ik - de
‘beginners’ van het zaakje. Blijstra, die ik in Amsterdam leerde kennen, en die zelf
in een uitgeversfirma werkt, raakte zeer enthousiast over de goedkope drukprijzen
in België en begon te spreken over de mogelikheid van een tijdschriftje met enkele
medewerkers. Wij zagen toen als mogelik: jou, wij beiden, Burssens, Marsman en
misschien Houwink. De naam ‘De Papieren Boot’ was er een uit 6 die wij ieder, in
een cafétje, opschreven. Ikzelf vond hem noch erg goed noch erg slecht, maar de
anderen vonden dat het aardigst.
Méér dan een vooruitzichtje was het tijdschrift voor ons toen echter niet. Twee
dagen later komt de heer Dinger. Hij wordt met de eventuële mogelikheid in kennis
gesteld, en daar hij zelf het voornemen heeft zich tot een solied schrijver te
ontpoppen, maakte hij zich op zijn beurt warm voor het geval. Zowel aan Dinger
(die toen alleen als ‘producer’ in aanmerking kwam) als aan Blijstra heb ik gezegd
dat ik eerst jou erover zou willen spreken, en dat ik, als het tijdschrift iets goeds
moest worden, je niet genoeg kon aanraden als... redakteur? direkteur?
administrateur?.. bref, als de man voor het tijdschrift, voor Vlaanderen. Goed.
Toen ik terug was in Gistoux begon ik weer minder voor het zaakje te voelen. Ten
1e was daar je ziekte, 2e de toch beperkte ruimte, ook als Blijstra en ik financiëel
zouden bijdragen, enfin - toen ik je sprak heb je gezien dat ik je erover sprak, maar
als over iets mogeliks, en meer niet.
Ik wist toen van 's heren Dinger's plannen niets af. Ik dacht nog steeds aan
dezelfde 5, 6 medewerkers en aan een blaadje van 24 zijdjes 's maands. Toen ik
in het hôtel des Anglais zat ontving ik een lange brief van Dinger. Hij was in een
zeer vurige korrespondentie geraakt met Blijstra (dit weet ik van Blijstra die zich
kostelik met hem vermaakt) en gekomen tot het vaste besluit dat tijdschrift uit te
geven. Dat hij er zich 4× zoveel van voorstelt als het worden kan, heb ik hem
geschreven; zonder mij evenwel als medewerker, of financieel, terug te trekken.
Wat hij nu wil is, geloof ik, een flink, uitgebreid ding de wereld insturen, zoveel
mogelik met de geldelike bijdragen der medewerkers. De keuze der medewerkers
is geheel van hem! Ik heb noch de heer de Dood, noch de heer Tingen, noch de
heer Mussche (die tot mijn groot genoegen Achilles schijnt te heten) aanbevolen;
maar in jouw brief staan weer meer medewerkers dan in de mijne, omdat ik, die
heren ziende opgegeven, hem vroeg waarom hij dan ook niet het drietal
Minne-Roelants-Herreman zou inviteren? - Het
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grappigste van het geval is dat die heer Dinger als uitgever-scribent zich het vuur
uit de voeten zal lopen terwijl hij als uitgever alleen misschien een meer
kontemplatieve houding had aangenomen. Maar aan de andere kant schijnt hij niet
te begrijpen dat met zoveel medewerkers en een zo klein blaadje het geheel zeer
best een kollektie fonds de tiroir zou kunnen worden.
Zijn bedoeling is: het tijdschrift bij Breuer te laten drukken, dus in België, en niet
in Holland zoals je veronderstelde. Daarna, op de x nrs. x nrs. te geven, voor België,
aan jou, als jij de redakteur voor Vlaanderen zou zijn, en op de rest invoerrechten
te betalen (uit zijn eigen zak; - trouwens, hij wil ook aan de drukkosten bijdragen).
Voilà, de kwestie is nu: of jij wilt, of niet wilt.
Wat het geldelik bijdragen betreft, zou ik hem doodgewoon zeggen dat dat je niet
konveniëert, ook als je het redakteurschap aanvaardt. Wat evenwel de rest aangaat:
je moet niet uit het oog verliezen dat je eigenlik, als je redakteur bent, de zaak zeer
goed anders kunt regelen als de heer Dinger dat momenteel inziet. Ten 1e: hij heeft
die mensen gevraagd; maar willen al die mensen? - en zo zij willen, in welke mate
zullen zij aan dat tijdschrift bijdragen? - In werkelikheid, als je zou meewerken, staan
wij met ons vieren: Jij, Blijstra, Dinger en ik. Burssens zal ook niet neen zeggen, als
jij en ik meewerken. Wat de rest betreft: het behoort tot het blaue Hinein van de
heer Dinger. Ik ben er zeker van dat hij jou vóór die anderen geschreven heeft,
omdat ik hem destijds in Amsterdam gezegd heb dat ik jou zag als de enige man
voor Vlaanderen. - Je kent mijn karakterloosheid in dergelijke omstandigheden:
meneer Mussche, meneer Gijsen, en zelfs meneer De Dood! je m'en fous comme
de feu mon pucelage! - Maar ik ben simpel medewerker. Jij, als redakteur voor
Vlaanderen, kunt je eisen stellen. Het beste is dat de heer Dinger direkt begrijpt dat
àls je het zaakje op je neemt, je er ook op gesteld bent een eigen plaats in het
tijdschrift in te nemen.
Ik geloof dat je tegen de medewerking van Minne-Roelants-Herreman (maar
nogmaals, de vraag is: willen die heren?) minder bezwaar hebt dan tegen de
medewerking van Mussche, de Dood en Tingen (wie is die Tingen?) Maar neem
die medewerking toch ook weer niet te zwaar op, want ik vrees dat de heer Dinger
je alleen nog maar een ‘plannetje’ heeft voorgelegd. (Als ik zeg: ‘ik vrees’ is het voor
de heer Dinger.)
Ik hoop dat de zaak je nu volkomen duidelik is. Résumons: ik geloof dat je met
die heer Dinger nog alles kunt doen wat je zelf wilt. Maar laat hem desnoods
medewerken, daar hij betalen wil en opdat hij het heilig vuur als uitgever niet verlieze.
En ook omdat zijn werk, mocht het niet van de eerste rang zijn, ook niets kapot zal
maken. Blijstra is een aardige knaap - absoluut niet literair, die een aangenaam
onverschillig
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Nederlands schrijft, en die (hij is geloof ik 24 jaar ) misschien nog wel iets zeer
sympatieks geven zal. Wat Dinger is of worden kan ontgaat mij. Laat ons voorlopig
zeggen: ‘er is veel goede wil bij de man’.

8

Op dat moment was
Blijstra 26 jaar.

Ik ben nu vrijwel geïnstalleerd, maar er zijn verschillende dingen in de familie die
niet kloppen. Gide heeft een moeilikheid vermeden toen hij van Lafcadio een bastaard
maakte vrij van diverse familiebanden. - Je schrijft me niets over de Barbaarse Dans.
Ik herhaal mijn voorstel, in de hoop je er een plezier mee te doen. Je moet weten
dat Stols een goed vriend is van Greshoff, en dat, sedert Greshoff mijn werk niet
als waardeloos beschouwt, hij vol belangstelling schijnt en zelfs een artikel aan mij
9
wijden wil - ja, mijn waarde, Stols, niet Greshoff - in Den Gulden Winckel . Dergelijke
dingen zijn toch te grappig om er zich aan te onttrekken! De heer Stols die schrijft 9In Den Gulden Winckel
zoals ik voetbal, heeft tot dusver twéé artikelen op zijn geweten: één over Rilke, is nooit een artikel van
Stols over Du Perron
en één over Valéry. Als hij nu een derde aan MIJ wijdt! voèl je wel... enz. enz.
Ook gaat er geen dag voorbij zonder dat ik onrustig met mijn kont over mijn stoel verschenen.
schuif - hetgeen plaats heeft zodra ik aan dat artikel begin te denken. Ik van mijn
kant heb een artikel aan D.G.W. beloofd over Van Schendel; - ik doe dit met
genoegen omdat V.S. werkelik voor mij de enige man van smaak is - Couperus
uitgezonderd die dood is - onder de ‘beroemde’ Nederlandse prozaïsten. Tussen
haakjes, Greshoff heeft mij zijn armoede bekend inzake Duits-georiënteerde
medewerkers, en zijn afkeer om de onvermijdelike Nico Rost onder de arm te nemen.
Voel jij er niet wat voor die rubriek op je te nemen? je hebt, vermoed ik, de
grootst-mogelike vrijheid, en het wordt wschl. gehonoreerd. Ik heb Gr. daarover niet
gesproken, maar àls je er wat voor voelt, wil ik het gaarne doen. Schrijf me dus
hierover: 1. of je wilt dat ik moeite doe voor Barbaarse Dans (Stols drukt oneindig
beter dan wèlke Belgiese drukker ook, en zeker dan onze goedkope B. drukkers)
en 2. of ik Greshoff zal aanraden jouw medewerking voor Duitse letteren te
verzoeken.
3

Die honderden cM die men in je long blaast vervullen mij altijd van we[e]ë
kriebelingen, vnl. over de ruggegraat. Maar als het je werkelik vooruithelpt heb ik
er vrede mee. Tracht zo gauw mogelik gevechtsklaar te zijn ook voor dreigende
tijdschriften. Volière vind ik wel een aardige titel; de zelfbespotting ervan is
Stendhaliaans en strekt de heer Dinger, als hij hem gevonden heeft, tot eer!
Pia trouwt overmorgen hier in Brussel met een juffrouw die hij door mij in Knocke
heeft leren kennen. Het is een tragi-komies geval waar ik misschien nog eens een
verhaal - of een onderdeel van een verhaal - van maak...
Je krijgt eerstdaags weer verschillende boekjes: rot en groen dooreen,
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zonder onderscheid. De verteltoon van Stevenson is aardig, maar het verhaaltje is
Engels en pover. Ken je Het Vreemde Geval van Dr. Jekyll en de heer Hyde? het
is voor mij verreweg het meesterwerk van S., en Marcel Schwob is er kapot van
geweest (vgl. Coeur Double e.a. verhalen). Als je het niet kent, zend ik het je op;
met een andere roman, The Ebb-Tide (in Franse vertaling) waar heel Conrad uit is
voortgekomen, en dat m.i. oneindig interessanter is dan zijn zo beroemde
boekaniers-romans à la Defoe (Kidnapped, Catriona, Treasure Island, Master of
Ballantrae). Er is nog een andere Stevenson waaraan ik vrij grote waarde hecht;
het zijn de 3 Zuidzee-vertellingen die hij Island Night's Entertainments genoemd
heeft. Ook die kan ik je, als je wilt in Franse vertaling - een vrij beroerde! - bezorgen.
Ik laat vandaag een buitengewoon smerige Pierre Louijs drukken, waar ik zaakjes
mee hoop te doen, een roman van meer dan 200 blz. ms. die heet: Trois Filles de
leur Mère. Als het klaar is krijg je een ex. De Jarry is bijna af; over een veertien
dagen heb je misschien jouw boekje. Je ziet dus dat ik je niet vergeet, en trouwens,
hier heb je een brief van bijna 6 blz. Tot nader! Houd je goed; la mano van je

EdP.
Du Perrons brief had direct het beoogde resultaat: in het hier volgend antwoord
schrijft Van Ostaijen reeds over ‘ons tijdschrift’. Ook met de voorstellen inzake
Barbaarse dans en medewerking aan Den Gulden Winckel stemt hij van harte in,
al is er van beide door de omstandigheden nooit iets gekomen.

[Zondag, 13-11-27]
Beste du Perron,
Ik dank je voor je brief van bijna zes bladzijden (‘en, trouwens, hier heb je een
brief enz.’) en haast me je daarop te antwoorden, altans voor wat de voornaamste
punten betreft.
Zeker je vergeet mij niet, maar je vergeet mij de brief van Dinger terug te sturen.
Dit schriftstuk nu is mij zeer van node, wanneer ik mijnheer Dinger wil antwoorden
en op zijn voorstellen methodies wil ingaan, het spreekt vanzelf dat ik al die
voorstellen niet in het hoofd heb.
Waarschijnlik veronderstelde je dat ik reeds geantwoord had; dit is niet het geval,
ik wou eerst weten wat jij over dat ding dacht. Stuur dus dit gewichtig dokument zo
haast mogelik terug, ik zeg uitdrukkelik zo haast mogelik, dus op een dag komt het
niet op aan.
De wenken die je me betrekkelik het tijdschrift, ons tijdschrift geeft vind
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ik uitstekend en ik zal er mijn profijt uit halen. Indien ik in dezelfde maat als tans het
geval is, blijf vooruitkomen ben ik midden januari slagvaardig, ten minste om mij
met de uitgave van een tijdschrift bezig te houden, noch min noch meer. ‘Volière’
is zeker niet een slechte naam, doch dan moet men hem niet in de Dinger'se zin
lezen: niet mengeling, wel gevang. Dat is trouwens ook wat je bedoelt met de
Stendhaliaanse zelfbespotting? Ik ben het gans met je eens dat men te allen prijs
moet verhinderen met fonds-de-tiroir te worden bestookt. Anderzijds hou ik dat door
de heer Dinger voorgestelde rondzenden van kopij aan alle medewerkers voor
nonsens en zeker prakties ondoorvoerbaar. Een tijdschrift heeft éen of twee ijzeren
handen nodig, ijzeren handen, die ik het liefst in het bezit zie van een geest die zijn
eigen relativiteit niet vergeet. Het is onnodig het ‘leescomité’ te breed te maken: Jij,
Blijstra, Dinger en ik, dat moet ongeveer voldoende zijn.
Enfin, ik schrijf dat alles wel aan Dinger, naast de opmerkingen, die ik jou reeds
maakte in mijn vorige brief.
Pia verrast me. Zie je wel, men kan ook iemand verrassen alleen door te trouwen.
Ik ben twee-en-dertig haast en ben nog niet getrouwd. Zal ik dan op alle punten een
toonbeeld moeten zijn van de integriteit eens kunstenaars? Zal ik dan in alle vakken
van de kunst de eerste prijs halen?
Zeker, je doet me een groot genoegen met je voorstel betrekkelik ‘Barbaarse Dans’.
Ik ga met je voornemen helemaal akkoord en, als je het dus wil, kan je het pourparler
met Stols reeds beginnen. Evenwel, let er op dat ik eerst de kopij (gedrukt in een
tijdschrift) kan bezorgen, rond 25 januarie, datum van mijn terugkeer te Antwerpen.
Overigens dat is nauweliks twee maanden, Stols zal ook niet zo onmiddellik kunnen.
Ook voor wat je voorstel ‘duitse letteren’ in de ‘Gulden Winckel’ betreft, ben ik te
vinden, te meer daar ik op die wijze Nico Rost gedeeltelik onschadelik kan maken.
Je kunt Greshoff dus vertellen dat ik lang in Duitsland was, dat ik ‘de man’ ben enz.
Toon je welsprekend, vriend! Dat niemand minder dan Stols over je schrijven gaat,
vind ik gladweg verbazend! Stols! hij die alleen over Valéry en Rilke schrijft! God,
kerel, ‘Du hast Schwein!’ En zo metéen, wordt [word] je ook een van de ‘sterren’ bij
10
‘de Witte Mier’ . Een schitterende carrière ligt nu voor je open.
Wat de dingen in de familie betreft en je mening aangaande Gide en Lafcadio, 10Sedert 1924 redigeerde
Greshoff de tweede reeks
sta mij toe er op te wijzen dat ook Jules Renard zijn mening in deze heeft te
kennen [ge]geven, door zijn held, Poil de Carotte, te doen uitroepen: ‘hélas, tout van het tijdschrift De Witte
11
Mier. In 1926 traden Stols
le monde ne peut pas être orphelin’ . - Wat mij betreft, ik heb in deze niet te
en J. van Krimpen tot de
klagen en, buiten veel grillen, is mijn ouwe
redactie toe.
11
Ook in zijn Brusselse
lezing, Le renouveau
lyrique en Belgique van
1925 had Van Ostaijen
reeds Renards Poil de
carotte ter sprake
gebracht.
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heer geen in-de-weg-loper. Ik hoop dat jij ook een gelukkig modus vivendi mag
vinden.
Voor de volharding met dewelke je mij lektuur bezorgt, - en waarachtig een lektuur
die me genoegen doet - mijn beste dank, nogmaals en nogmaals. ‘Dr. Jekyll-Mr.
Hyde’ heb ik niet gelezen, ik ken het slechts in zijn verband met twee filmen, die
beide om het slechtst waren, éen met Conrad Veidt, en éen Lyonel Bar[r]ymore.
Stuur mij dat, Stevenson is een heel goede lektuur hier.
Op je Jarry ben ik zeer tuk, na het gedicht dat je reciteerde.
Ziedaar, vergeet niet het opus van Dinger. Vergeet niet Greshoff a.u.b. en Stols.
Het beste wenst je je Paul v.O.
Na het akkoord van Van Ostaijen begon Du Perron zich voor het tijdschrift ‘ook
warm te maken’ en stuurde in zijn volgende brief meteen concrete voorstellen over
de inhoud en de verschijningsdatum van het eerste nummer. Uit de gedeelten in
deze brief over het prospectus van bij Dinger verkrijgbare uitgaven en over de
opzending van Bezette stad is op te maken, dat Dinger ook de verspreiding in
Nederland van deze bundel ter hand ging nemen.
De hierbij genoemde novellenbundel IJzeren vlinders van Blijstra werd eveneens
onder toezicht van Du Perron in Brussel gedrukt en door Dinger uitgegeven, maar
was op dat moment nog niet verschenen.
De opmerking ‘Vergeet van der Voorden niet a.u.b.’, die Du Perron in verband
met de bij Stols in voorbereiding zijnde herdruk van Bij gebrek aan ernst maakt,
slaat op diens bespreking van Het roerend bezit - met welk verhaal Bij gebrek aan
12
ernst opent - in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 7 maart 1925.
12

[13 rue Lesbroussart Dinsdag 15 Nov.]
Beste van Ostaijen,
Hierbij de brief van Dinger die ik inderdaad zo stom was te vergeten (ik wist
dat je er nog op moest antwoorden). Ik zelf heb ook nog zoiets ontvangen; als
gezegd, hij maakt zich warm! Ik bied je - of jullie - of ons - voor de 2 eerste nrs.
aan: Het Drama van Huize-aan-Zee. (Het tijdschrift krijgt 32 blz., en ieder deel
zal ± 16 blz. in beslag nemen.) Mij dunkt: in nr.1. nog een goed gedicht van jou,
als het lang is, of een paar kleine; een kort prozastukje van Blijstra; misschien
iets van Dinger, en dan is er misschien nòg plaats voor het een of ander, - een
boekbespreking
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Zie blz. 577. In 1928
verscheen bij Stols een
prospectus van Poging tot
afstand en Bij gebrek aan
ernst, waarin zeven
bladzijden met
waarderende en
afwijzende recensies
onder de titel De kritiek
spreekt werden
opgenomen. Hieronder
bevindt zich ook een groot
fragment uit Van de
Voorde's bespreking.
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of zo. De medewerkers of ‘deelnemers’ (om met Dinger's subtiele onderscheiding
mee te gaan) buiten ons vieren hoeven voor nr.1. dus niet eens iets te geven; tenzij
misschien Burssens. Ja, als het enigszins kan is het wel zo aardig als Burssens er
ook meteen in staat.
Greshoff is naar Holland maar heeft beloofd zo gauw mogelik ‘aan mijn deur te
verschijnen’. Hij wordt dan binnengesleurd en over de Duitse letteren - of het gebrek
der Duitse letteren - in zijn Gulden, zegt-i, Winckel, gekapitteld. - Met Stols heeft
het minder haast; - het is zelfs beter dat-i de kopij kort na voorafgaande bespreking
ontvangt.
Ik zend je binnenkort Jekyll & Hyde*, en Le Reflux (dit laatste is een goede
vertaling van The Ebb-Tide door Teodor de Wyzewa). Geef me je opinie over het
verhaal van Malraux.
Nog iets: ik heb Dinger over een prospektus van bij hem verkrijgbare boeken
gesproken: vier zijdjes, met op ieder zijdje een titel en uittreksels uit verschenen
recensies - afbrekende en goede, zoals je dat wilde; en ieder auteur maakt zijn
eigen zijdje klaar. Op blz. 1. dacht ik te zetten: Bezette Stad; op blz. 2. Een
Voorbereiding; op blz. 3 IJzeren Vlinders van Blijstra; op blz. 4...? on verra**. Wat
denk je hiervan? als je met Dinger akkoord gaat, kan je hem je zijdje vast toesturen,
jij kunt daarmee, dunkt me, veel eerder klaar zijn dan de anderen. Als ik B.G.a.Ernst
wilde opgeven had ik ook wel wat, maar ik wil daar niet over praten, met het oog op
de herdruk (nieuwe prospektus in verschiet!!) Vergeet van der [de] Voorden [Voorde]
niet, a.u.b.
Wat dat opzenden van Bezette Stad naar Dinger betreft, heeft hij gelijk; het is
onnodig hem de hele resterende oplaag te zenden, waarover invoerrechten betaald
moeten worden en die voor een groot deel later misschien weer terug moet. Zend
hem 50 exx. hoogstens, liefst in twee of drie pakken, dan ontduikt hij misschien de
invoerrechten. (Zet niet ‘uitgever’ op het pakket.) Mocht hij er meer wensen dan kan
je hem achteraf nog altijd een nieuwe 20 of 30 bezorgen. - Ik ben van plan het
voortaan ook zo in te richten.
Ik verzend mijn brief zoals-i is om je niet meer tijd te doen verliezen.
Tot nader! steeds je

EdP.
P.S. - Als je met Dinger akkoord raakt, laat het tijdschrift dan ook maar met één
Januari 1928 verschijnen. Je bezorgt me uit M. - A. alle hints en
* dat als literair oeuvre zeker noch met Conrad Veidt noch met Lionel Barrymore
verwantschap vertoont.
**Heeft Burssens niets?
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dat eerste nummer breng ik dan wel in orde. Tegen dat het ‘veradministreerd’ moet
worden ben je klaar, of anders kan ik dat ook voor die ene keer wel doen. Trouwens,
zolang ik in Brussel ben, sta ik geheel tot je dienst. Wij naderen December. Maak
je dus op de kopij bijeen te brengen voor 15 December (ik reken op 14 dagen voor
het drukken.)
Sapristi! ik begin me ook warm te maken, zie ik...
Met uitzondering van de twee volgende brieven van en aan Tine Ceulemans, was
de gehele verdere correspondentie uit de maand november aan het op te richten
tijdschrift gewijd.
Precies een maand nadat hun brieven elkaar gekruist hadden - met het gevolg
dat er verwarring ontstond over de vraag wie nu aan de beurt was om terug te
schrijven - bracht ‘Minnekepoess’ hem weer op de hoogte van de laatste nieuwtjes
over de Antwerpse kennissenkring, waarvan ditmaal Dr. Juliane Gabriëls, Mr. Charles
Dumercy en Floris Jespers de hoofdpersonen waren.
Mr. Dumercy was een merkwaardige figuur uit de kring van Dr. Gabriëls, een
Franstalig advocaat, die een twintigtal plaquettes over zijn Antwerpse confraters
had gepubliceerd. De toen negen en zeventigjarige, ongewassen en slecht geklede
vrijgezel gold als de ‘vuilste vent’ van Antwerpen, die op de bijeenkomsten ten huize
van Dr. Gabriëls steeds, alvorens te gaan zitten, een vuile zakdoek uitspreidde en
tijdens het spreken met zijn gebit smakte. Van Ostaijen had eens op een ‘samedi
mondaine’, tot grote hilariteit van de overige bezoekers, de opmerking geplaatst:
‘Men ziet Mr. Dumercy het gendarmezweet aan.’
De korte ontmoeting met Floris Jespers, die haar o.a. over zijn nieuwste
aanwinsten uit de fijnste herenmodezaak van Antwerpen, J. Accent et Canon,
inlichtte, had plaatsgevonden bij Emerance Elslander, de bij een Antwerps
kledingmagazijn werkzame vrouw van de Brusselse kunsthandelaar J.F. Elslander.

[Antwerpen 15-11-27.]
Paulke, me voilà, en zet niet te leelijk gezicht want het is zeer waar dat ‘le Silence’
een beetje lang was. Laat ik je daar echter als klein excuus van zeggen dat je laatste
brief dateerde van 15-10-27, dus eene week vòòr de toepassing der pneumothorax,
en ik je dus vooral niet in het minste wenschte te vermoeien. Ik kreeg nu indirect
van diverse bronnen nieuws over je toestand, en dat was gelukkig geruststellend,
maar zou het, zoo mogelijk zeer prettig vinden, ook door jou te worden ingelicht.
Nog die brief van 15-10-27. Je geeft daar eene opsomming van druksels en een
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brief die je van me kreeg en zegt dan: Nu is het weer jouw beurt om een briefje te
hebben. Zie je, ik twijfel niet of dat was zeer schattig bedoeld, maar stel met vreugde
vast, dat die schattige voornemens van regelmatige brievenbeantwoording niet
worden nageleefd! Ja mijn vriend zoo is het. Toen jouw brief kwam was mijn brief,
die geen antwoord was op een vorige van jou, van 's middags weg, en zul je wel
begrijpen hoe goed die schattige bedoeling van jou me aan het hart deed!
Minder lief was het van je, me mijn illusie over Paul Morand (als ik die ooit had)
persé te willen ontnemen. Je weet, ik ben van meening, dat het niet goed is iemands
illusies te ontnemen, zonder daarvoor iets in de plaats te zetten.
Et voilà où nous en sommes. P.M. n'a rien dans le ventre. Jij zegt het, en dan
moet ik accepteeren. Proposition: allons à la recherche du temps perdu, avec les
auteurs, qui n'ont rien dans le ventre, maar Paulke, dààrvoor heb ik jouw assistentie
noodig, maar mijne candeur laat me in den steek om het je lief genoeg te vragen,
en wacht nu met angst op het te geven antwoord...
Liane is niet naar Rusland. De Soviets hebben dus alleen moeten jubileeren. De
samedis mondains zijn daardoor weer in trek gekomen, en heb ik zoodoende kunnen
vernemen hoe het kwam dat Juliaantje thuis moest blijven. Hier gaat het verhaal.
Er was aan het communistisch comité te Brussel opgedragen afgevaardigden te
zoeken van alle jonge oppositie vereenigingen. ‘Lieneke’ werd aangeduid als
afgevaardigde van ‘le parti radical flamand’, en moest daarvoor eene beslissende
vergadering bijwonen. Daar was ook Mr. Carl Hentze. Er werd zeer veel gesmoesd,
tot er aan Lieneke te kennen werd gegeven dat ze te ‘aangebrand’ was om le parti
ra(i)dica(u)l flamand te vertegenwoordigen en dat er in haar plaats un flamand de
coeur zijnde... Mr. C. Hentze naar Rusland zou vertrekken. Arm Lieneke. Ik kan het
begrijpen dat ze zich vergat, en haar Sortie niet erg verzorgde door te beweren:
Que ces messieurs avaient parfaitement raison de se faire représenter par un juif
allemand. En zoo komt het dat Lieneke weer de lieve gastvrouw van onder de
lampekap is geworden waar ze poseert en doceert à son aise.
Maître Dumercy verscheen dit jaar ook weer. Hij is soms onbetaalbaar. Verleden
week ging het over de vraag aan Mw. Dr. gericht of een kind twee vaders kon
hebben. Liane schuift een beetje dichter onder de lampekap, en zet zeer ingewikkelde
medische théorie[ë]n uiteen waarin o.a. het woord ‘oeuf’ een zeer voorname rol
speelde. Als ze met veel hindernissen eindelijk het einde van haar discours heeft
bereikt zegt Mr. Dumercy met een uitgestreken gezicht ‘Et l'oeuf de Colomb alors
Madame?’ waarop iemand uit het gezelschap: ‘de celui-là il suffit d'en couper la
pointe.’ Lieneke lachte ook.
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Paulke, vergeef me mijn langdradigheid dat is louter geruststelling van mijn geweten.
Ik ontmoette Floris toevallig bij Manceke, en kan niet zeggen dat ik na de vijf
minuten die ik met hem sprak zijn laatste conquêtes, en de prijs van z'n ‘Stetson’
en z'n dassen en hemden van J. Accent et Canon nog kan ignoreeren, maar de
clou was toch dat hij aan het einde van de conversatie voorstelde: ‘Als ik de Pol
schrijf zal ik hem eens de complementen van U doen’ dat was tegen mij. Ik heb
deze groothartigheid niet kunnen apprecieeren en moet er iets op gezegd hebben
dat hem nog wat dieper onder z'n ‘Stetson’ heeft doen wegduiken. Als je dit
voorvalletje dus door hem gecommenteerd krijgt, zal je deze versie eraan kunnen
vergelijken.
Paulke ik wensch je van harte goede vooruitgang vele halve kiloaanwinsten,
prettig bezoek en dies meer, en hoop tot weldra, met de hartelijkste groeten,
je Minnekepoess
Twee dagen later antwoordde Van Ostaijen haar met de volgende brief:

[17-11.27]
Beste Minnekepoess,
O gij bewonderaarster van de schone regelmaat, ik heb je brief van 15 dezer
goed ontvangen en haast me, vanwege de goede orde, al dadelik daarop te
antwoorden. Wel is je brief in puncto deze regelmaat voor een ander niet zonder
inspanning begrijpelik, al schijnt hij ook, van meet af, geweldig logies (logika, er zijn
andere deugden die mij nader bij het hart zijn). Je herhaalt een zin van me waarin
ik daarop op [herhaald] wees dat, vermits ik correspondentie had ontvangen, ‘het
nu weer jouw beurt was om een briefje te hebben’ Daarna stel je vast dat die
voornemens van brief beantwoorden niet worden nageleefd! Uitstekend geredeneerd,
mevrouw! maar... enkele regels hoger, schrijf je me dat je me vroeger niets liet weten
omdat, daar je van de pneumothorax wist, je me niet in het minste wenste te
vermoeien. Schattige attentie! doch in verband met het voorgaande, betekent dit
dat, naar jouw mening, een brief lezen van veruit vermoeiender is dan een brief
schrijven: een standpunt trouwens als een ander. Ik begrijp trouwens jouw beide
standpunten: het geschrevene en het niet-geschrevene. Dat neemt niet weg dat ik
je schattige attentie me vooral niet te vermoeien zeer op prijs stel. Buiten dit, lief
Minnekepoess, geloof ik dat wij nog vaak op het terrein der zuivere logika ons zullen
ontmoeten.
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Sta mij toe dat ik, na lektuur van je schitterend relaas over het geval, hartsgrondig
13
onze lieve vriendin Lieneke (ik weet wel, je schrijft lieveke, maar ik vind nu Lieneke,
als afkorting voor Liane, weer zo ‘reizend’) een woord van deelname in het geval 13Van Ostaijen had, door
het geringe verschil tussen
toestuur. Nochtans, nochtans...
de v en de n in het
Lianeke-lief, wie gebruikt nu op een vergadering van kommunisten de
handschrift van Tine
qualificering ‘juif allemand’ als een scheldwoord. Ik weet wel dat onze vriendin,
in het politieke, er erg dilettantiese inzichten op nahoudt, inzichten die gaar niet Ceulemans, kennelijk in
zo dom zijn, vermits Lieneke, zowel voor de fascisten als voor de kommunisten de voorafgaande brief
‘Lieveke’ gelezen.
op reis zou gaan, als ze maar reist en maar een importante persoon is. Niet
langer dan een jaar geleden, moest ze immers naar een pan-fascisties kongres?
Misschien heeft ze uit deze fascistiese overtuiging het scheldwoord ‘juif allemand’
behouden. Maar, eilaas! hoe slecht werd het hier gebruikt. Lieneke lief, al de
kommunisten zijn joden, je wilt de kommune vertegenwoordigen, zonder zelfs dàt
te weten! Intussen vind ik het reuze leuk dat deze behendige reizigster eindelik ook
eens geblackbouleerd wordt. Gaarne staat men haar het fascisties kongres af, maar
dan eist - indien niet een zekere moraliteit, dan ten minste de doodgewoonste
konfraternele wellevendheid, dat zij ook niet al de andere vacc[vac]aturen bezet zeker was C. Hentze ook niet helemaal aangeduid, maar Lieneke allerminst kon dit
bewijzen.
Trouwens, gelet op haar Samedis, is zij te Antwerpen onmisbaar. Het is langs
deze zijde dat, denk ik, gij haar moet troosten. Een ander middel, dat overigens
naar ik verneem, gretig gebruikt wordt is het poseren van wetenschappelike
problemen, biezonder mediese.
Ja, ziet ge, Minnekepoess, de Floris, ge moet dat goed verstaan, streeft al zijn
14
kameraden voorbij, steeds hoger, Excelsior en vandaar, begrijpt ge, ‘dane Stetson’.
14
Daar is daar geen houden of binden meer aan: [']gelijk 'ne pijl uit een boog, zo
= deze.
gaat de Floris de hoogte in. Dat hij nog altijd speciaal de aandacht vestigt op zijn
hemden en dassen, het is nog een kleine fout van ‘ettekatie’; laat ons hopen dat
spoedig een zeer mondaine maitresse deze feilen korrigeert, alhoewel, met de
Floris!... 'tja 't kon onbegonnen werk zijn. Ondertussen, daar de deugd der ekonomie
nooit gans wordt uitgeroeid, reist Madame Floris Jespers met haar kroost in derde
klas, ‘malgré le Stetson de son mari et les complets de celui-ci qui sortent de chez
le tailleur du roi, le renommé Severin’. Ik heb de Floris al dikwels met zulke dingen
vast gehad, namelik juist met dit geval: ‘zijt ge niet beschaamd zulke kravatten te
dragen en uw vrouw in derde te doen reizen, zoiets doen boksers en lutteurs, Flor,
enz.’ - 't Is dan dat onze Floris geheel en gans onder zijn schoon hoedeke wegduikt.
Ja, lief Minnekepoess, als ik het goed bepeins, 'k geloof ik dat, zelfs voor een zeer
mondaine ende hartstochtelik liefhebbende vrouw, het onbegonnen werk is al deze
bulten egaal te maken.
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e

Wat mij betreft, men be-pneumothoraxt mij: ik heb nu reeds de 8 inblazing gehad
en de zaak wordt erg vervelend. Daarbij komt dat een pneumothorax - alleszins met
elke maand een inblazing - drie jaar moet blijven bestaan, dus drie jaar lang
3

(plus-minus) moet ik, elke maand, een blaasje van ± 400 cm ‘verse locht’ gaan
halen. Te Antwerpen terug, bij Dr. Mutsaers. Maar op reis b.v.? ik zal verplicht zijn
in diverse steden de pneumothoraxisten te leren kennen en weldra zal ik kunnen
zeggen wie of het beste ‘blaast’. De twee eerste dagen, na zulke blaasoperatie, ben
je doorgaans niks lekker, ook de maag wordt gedrukt, wat niet de bedoeling is, maar
er zo maar bijkomt. Dientengevolge, o ongelukkige spotster, is het uit met de
aanwinsten van halve-kilo's. De pneumothoraxman vermagert eerder. (wat echter
bij mij niet het geval, alleen de halve kilo's komen niet meer als zuivere winst
opdagen.[)]
Bezoeken? du Perron - Burssens. Waarschijnlik gebeurt er een
nieuwverzorgd-tijdschrift, zonder houtsneden deze keer. Hollanders en Vlamingen.
Van af 25 januarie, denk ik, weer te Antwerpen woonachtig te zijn. Dan zou ik over
dat ding de plak zwaaien voor Vlaanderen.
Intussen, met de hartelikste groeten,
B. à t.
Paul
Na zijn brief van 15 november had Du Perron een der twintig exemplaren van zijn
zojuist gereed gekomen dicht- en prozabundel Alle de rozen aan Van Ostaijen
opgestuurd, voorzien van de volgende opdracht: ‘Aan de kranke dichter / van
Miavoye-Anthée, / met beste wensen voor een spoedige / beterschap en een reeks
nieuwe verzen / Zijn vriend / E du P.’
Op deze toezending en Du Perrons laatste brief reageerde Van Ostaijen met het
onderstaande, waarin hij eerst het gesprek over het tijdschrift voortzet en vervolgens
constateert dat de ‘galerij ‘Urbain van de Voorde's’ en consoorten’ in het werk van
Du Perron na Alle de rozen weer verder is uitgebreid. Hiermee doelt hij op de figuren
Leonard die in Nameno's terugkeer, Urbanus die in De derde Nameno en Bennie
die in Een bloempje aan het eind een even weinig heldhaftige rol spelen als Karel
in de acht prozastukken uit Alle de rozen.

[22-11-27]
Beste du Perron,
Goed, je bent geestdriftig en ik wil maar hopen dat die geestdrift een tijdje duurt,
want, met mutuele geestdrift houden wij wellicht elkander en vooral het tijdschrift
recht. Ik had trouwens reeds aan Dinger geschreven
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dat ik bereid was de redaktie en administratie voor Vlaanderen op mij te nemen, ‘te
zamen... met du Perron’, om je onafhankelikheidsdrift toch een beetje aan banden
te leggen. Nu je zelf voorstelt toch maar te beginnen, doet me dat natuurlik veel
plezier.
Ziehier echter enkele punten, waar je nog eens zou moeten over na denken:
o het tijdschrift zou rond 1 januari moeten verschijnen. Indien ik echter de
1 )
administratie moet doen, zo ben ik op dat ogenblik nog niet gevechtsklaar. Er
moet een postcheck genomen worden op naam van een onzer, de abonnenten
betalen in de meeste gevallen bij middel van postcheck. Wil jij die postcheck
op jouw naam nemen, dan is alles in orde. Moet ik hem echter nemen, zo kan
dit niet voor 20 januari gebeuren.
o Verschijnen wij op 1 januari, dan heb ik geen tijd te Antwerpen mijn best te
2 )
doen om abonnenten te werven, want zoiets gebeurt vóór of tegelijk met het
verschijnen van het 1e nummer.
o Een andere mogelikheid is, om de twee maanden op 48 blz. b.v. te verschijnen;
3 )
op die wijze konden we 1 februarie als vertrekpunt nemen en dan zou ik, indien
jij zelf die postcheck niet wenst, de administratie kunnen in orde brengen,
benevens het mijne bijdragen voor het werven van abonnenten.
o Indien je echter deze bezwaren niet gewichtig vindt en de eerste maand voor
4 )
alles in staat, de tweede voor de helft, dan is het mij ook goed op 1 januari te
verschijnen.
o Ik denk dat het best is de namen van de redakteurs kenbaar te maken op het
5 )
circulaire. Neem er Burssens bij. Schrijf hem op zijn adres: Gaston B., Koning
Albertstr., Wilrijck-Antwerpen en vraag hem tevens een gedicht voor nummer
éen. Zodra ik terug ben, kunnen wij nader overleggen.
Ik kan voor het eerste nummer geven: Alpenjagerslied en Boerecharleston, twee
gedichten. Voor het tweede nummer: 5 bladzijden proza's. Op die wijze staan de
twee eerste nummers, grosso modo klaar, met Blijstra en iets van Burssens, en dus
‘Huize aan Zee’. Als ik het zo overdenk, ziet het er zelfs verdomd niet kwaad uit,
(als nou maar die Dinger geen stuk van Ten Kate instuurt).
Overweeg nog eens rijpelik pro en contra voor 1 januarie of 1 februarie. Ik ben voor
het laatste, omdat ik dan, bij het gemene werk, beter meehelpen kan en het heus
aangenamer [is] die stomme dingen met z'n tweeën te doen dan alleen. Maar ik
neem ook vrede met alternatief éen.
Ik heb ‘alle de Rozen’ met plezier gelezen, een amusante boutade. Je galerij ‘Urbain
van de Voorde's’ en consoorten wordt aanzienlik:
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Leonhard, Urbanus, de held van ‘een Bloempje’ en nu weer Karel... Wat denk je
over het geval van Dr. Jekyll? Ik zou wel gaarne je mening bijtreden over het
onderscheid dat er bestaat tussen Stevenson en Conny Veidt, maar daarvoor is het
volstrekt nodig dat je me dit, bij herhaling beloofde opus stuurt. Anderzijds ben ik
helemaal zonder lektuur, zodanig dat deze Stevenson in perspektief een biezondere
gewichtigheid kreeg.
Ik verwacht dus des heren Greshoff's schrijven. Zeker komen we tot een akkoordje.
Aan jou de beurt.
Bien à toi,
Paul v O
Reeds de volgende dag, op 23 november, beantwoordde Du Perron Van Ostaijens
brief met een verdere uitwerking van de tijdschriftplannen. De prijs van het drukken
15
bij Breuer schat hij daarbij aanmerkelijk lager dan de opgave die hij in april van
15
hem ontvangen had.
Zie blz. 798.
Brussel, Woensdagavond.
Beste van Ostaijen,
Je hebt verdomme alweer gelijk! Ik heb je brief gelezen en kan niet anders meer
willen dan verschijnen met Februari (niet met Januari). Het is voor alles beter,
misschien ook voor de vorm van het blad zelf. Wij moeten echter met 64 blz.
verschijnen, of minstens 56. - In nr. 1 komt dan: Boere-charleston en Alpejagerslied
(2 blz.), een stuk proza van Blijstra (3 blz.), iets van Burssens (1 blz.), iets van Dinger
(1 blz.), het hele Huizeaan-Zee (36 blz.), proza van jou (5 blz.); dat zou nog maar
maken 48 blz. - (wat duivel, heb je 't ook misschien al zo uitgerekend?) - dus je ziet:
ook als Burssens, Blijstra en Dinger ieder een blz. erbij krijgen, dan is er nòg ruimte.
De vraag is: in hoeveel exx. moet het blad gedrukt worden? Als het 200 exx. is, dan
moeten wij rekenen op ±250 frs. de 16 blz., dus op 750 frs. de 48 blz., d.i. op ± 53
gld. Blijstra, Dinger en ik wilden ieder fl. 10 in de maand geven, dus fl.20 in tweemaal
die termijn; wij zouden dus nog 7 gld. hebben = ±95 frs. Acht blz. meer (om op 56
blz. te komen) zou ±125 frs. moeten kosten, maar als ik Breuer garandeer dat het
tijdschrift minstens 6 nrs. zal hebben, dan doet hij het wel, denk ik, voor wat wij
geven kunnen, of desnoods doet een van ons: jij, Burssens of ik, die 30 frs. per 2
mnd. erbij. Dus: waarom niet 56 blz? - Maar nu de kosten die met de administratie
gepaard gaan? misschien moet daarmee ook gerekend worden, tenzij Dinger, in
Holland, jij in België, die voorschieten, met de bedoeling en in de hoop ze uit
tenminste enkele
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abonnementen en verkochte nrs. terug te krijgen. - Hoe denk je je de verdeling ook
in? Honderd exx. voor Vlaanderen (naar jou), honderd exx. voor Holland (naar
Dinger)? En de medewerkers, hoeveel exx. krijgen die van elk nr. waar iets van hen
instaat? en de redakteuren? - Ik stel je deze vragen omdat je veel meer van die
dingen afweet dan ik, maar je hoeft ze mij eigl. niet te beantwoorden; schrijf er Dinger
over; en geloof van te voren dat ik overal mee akkoord ga. - Als Burssens in de
redaktie komt, is er dunkt mij een even kwalitatieve als kwantitatieve meerderheid
voor Vlaanderen: Van Ostaijen, Burssens en E. du Perron aan de ene, Blijstra en
Dinger aan de andere kant?! het is niet om onszelf te vleien, maar vóór ik nadere
proeven van het kunnen dier beide heren heb, meen ik te mogen opmaken ... Ik
stel je voor: de redaktie voor Vlaanderen liever met Burssens te doen (officiëel
altans); ik beloof je plechtig dat ik je helpen zal overal waar ik kan en waar je het
wenst, en als ware mijn naam in de verfijndste letters op het prospektus gezet. - Ja,
dat prospektus ook, of die cirkulaire! stel jij die in 's hemelsnaam op, anders krijgen
we van Dinger iets ontstellends. Zend hem aan D. op ter goedkeuring, en laat hem
desnoods wijzigen - als de eerste inspiratie maar niet van hem komt. - Résumons:
1 Febr., postcheck op jouw naam, 56 blz. als het kan - en als je je toch verveelt:
beproef de cirkulaire. Le Reflux en Jekyll & Hyde zend ik Vrijdag of Zaterdag: reken
dus uiterlik Maandag bij jou. (Ik heb ze n.l. niet hier en moet ze ophalen). Hart. gr.
v. je

EdP.
De volgende ochtend voegde Du Perron hier nog een briefje aan toe, waaruit blijkt
dat de definitieve naam van het tijdschrift, Avontuur, van hem afkomstig is.

Donderdagmorgen.
B.v.O. - Ik krijg een grappige brief van Blijstra die Dinger niet goed verdragen kan
en die krachtig tegen VOLIÈRE protesteert. ‘Noemen jullie dat ding IN GODSNAAM niet
‘Volière’! zegt hij. Hij wil nog altijd: DE PAPIEREN BOOT. Ik niet, gegeven vooral de
nieuwe vorm (2 mndliks tijdschr. v. 56 blz.) van het orgaan. Zoek jij ook wat. Ik heb
vrij lang met een naam rondgelopen die mij nog altijd heel goed lijkt: AVONTUUR. Het
lijkt mij goed als tegenstelling van de ROEPING-mensen en de anderen die LEIDSTAR
of zoiets op hun blad zouden kunnen zetten. Het lijkt mij goed om de verschillende
betekenissen die het heeft, om de klank van het woord en omdat het niet direkt aan
een vroeger blad met soortgelijke naam doet denken. Wat mij in VOLIÈRE het meest
hindert is dat de
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vergelijking met vogeltjes - of, als je verkiest: de term aan de vogelwereld ontleend
- mij van DE DISTELVINCK schijnt afgekeken. Ook, dat het feitelik geen Nederlands
woord is. - Maar misschien vind jij iets veel beters. Schrijf spoedig.
Groeten.
Je EdP.
Het overleg tussen Du Perron en Van Ostaijen, die tezamen vrijwel alles voor het
tijdschrift regelden, werd ook door Van Ostaijen zonder onderbreking voortgezet.
Wie hij in zijn brief op het oog heeft, als hij naar aanleiding van de rubriektitel
‘Zangzaad’ aan ‘die ‘Zaadzak’, gene vlaamse dichter’ zegt te moeten denken, is
niet duidelijk.
Verder blijkt dat Van Ostaijen niet alleen voor het werk van Willem van den Aker,
wiens Wijding. Muziek der sferen hij in Quelques notes sur la situation artistique en
16
Flandre besproken had, maar ook voor dat van de Stijlredacteur I.K. Bonset weinig
16
waardering op kon brengen, evenals dit laatste reeds omgekeerd uit diens
VW IV, blz. 259-260.
17
bespreking van Bezette stad was gebleken. Behalve Albert Helman, wiens werk
17
hij uit De Gemeenschap kende, stelt hij als mogelijke medewerker ook de
Zie blz. 447.
Brusselaar Marc. Eemans voor, van wie hij enige gedichten in La Lanterne Sourde
had gehoord.
Aan het slot van zijn brief meldt Van Ostaijen de goede ontvangst van Le reflux,
de vertaling van Stevensons The ebb-tide, dat hem rechtstreeks door de Brusselse
boekhandel Henriquez was toegestuurd.

[Miavoye-Anthée, 25-11-27]
Mijn beste du Perron,
Goed, die brief van je die me weer op humeur brengt; een paar dagen tevoren
had ik toch zo'n geweldig stomme brief van Dinger ontvangen, dat ik weer helemaal
niet wist hoe het nu verder moest. Gelukkig schieten wij een beetje flinker op. Die
Dinger, - jij noemt hem een beschroomde knaap - maar ik voor mijn part vind hem
de zuiverste Ten Kate die men zich denken kan, afgezien dan van het woordje
‘oover’, dat hij met twee o's schrijft, als bewijs van de moderniteit van deze dichter
van 't Gooi; een spelling die trouwens werd afgekeken van die andere Ten Kate,
die van Eeden heet. Ik zend je die brief hierbij. 'T is een biezondere brok. Vergeet
niet hem terug te sturen met je antwoord. Ik moet, eilaas, de heer Dinger nog
antwoorden op die rommelzooi van voorstellen. Voor de rest, ziehier antwoorden
op de vragen en voorstellen in jouw brief van Woensdag-Donderdag:
e

1 ) Ik ben altijd tegen de naam ‘Volière’ geweest. Maar om niet van meet
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af de spelbreker te spelen, heb ik hem geaccepteerd. Nu echter de heer Dinger die
tietel tot de vader van een reeks onderverdelingen wil maken, is hij - de tietel - me
plots toch te erg geworden. Dinger spreekt van een afdeling die, jawel, ‘Zangzaad’
zou heten. Hoe vin-je die geestige Ter Haar? (En daarbij denk ik steeds aan die
‘Zaadzak’, gene vlaamse dichter...)
Kortom: ik ben dus tegen ‘Volière’. ‘Avontuur’ vind ik een zeer geschikte naam.
Laat ons daarbij blijven. De spot stuit er op af, van wege de zelfbespotting die, hier,
veel amusanter klinkt dan in ‘Volière’. Een ‘Avontuur’ kan mislukken, soms kan het
slagen. Met de tietel aanvaarden wij elke alternatieve.
Wat de finant[c]iële medewerking betreft, ik wil wel 50 fr. per nummer bijleggen.
Ook Burssens, vermoed ik. Komen wij echter tot een zeker aantal abonnenten, dan
zouden deze het - voorlopig - tekort goed maken. Mijn ziekte laat me geen
buitensporigheden toe.
Ik ga akkoord met een nummer van 56 blz. tweemaandeliks. Het nr. zou dan in
Vlaanderen 7.50 fr. moeten kosten; een abonnement 5 × 7.50 (dat is éen nr. gratis
als abonné) 37.50 fr. Dinger moet de prijs voor Holland bepalen.
80 exemplaren voor Vlaanderen - 80 voor Holland, elk medewerker heeft recht
op twee exemplaren van het nr. met zijn bijdrage; elk redakteur, éen abonnement,
plus zoals de medewerkers in geval van medewerking. Van het eerste nummer
zouden minstens 300 ex. moeten gedrukt worden. 100 ex. meer voor propaganda:
pers, proefnummers, enz.
Neen, je moet in de redaktie. Ik weet wel dat er iets zeer plezierigs is in de rol
van onafhankelik outsider. Maar daar gaat het niet om. Juist omdat ‘Holland’ hier
te licht weegt, moet ‘Vlaanderen’, vanwege de reklame, mijn jonge vriend, een beetje
doorwegen. Het hoort dus te zijn: Blijstra, Burssens, Dinger, E. du Perron, P.v.
Ostaijen. Alle briefwisseling betr. red. en administratie, voor Holland, aan Dinger,
voor Vl. aan Ostaijen.
Verder: nu moeten de medewerkers geïnviteerd worden. (I.K.Bonset, aan deze
blague deed ik liever niet mee). Of is dat reeds gebeurd? door Dinger? Ik zou het
jammer vinden. - A propos: er is nog een jonge Brusselaar die voor medewerking
in aanmerking komt, namelik Marc Eemans, van wie ik een paar aardige futuristiese
gedichten hoorde. In Holland, komt zeker ook nog Lou Lichtveld-Albert Helman (een
‘janus met het dubbele voorhoofd’) in aanmerking. Het is zeker een van de fijnste
Hollanders.
Wat verder nog de brief van Dinger aangaat, mijn hoofdbezwaar tegen al zijn
voorstellen, is het vreselike geknoei en gelul. Ten tweede, een vervelend liberalisme,
waarbij men op de duur ook nog de straatjongens
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om advies zou vragen.
Jouw voorstel de lezers ook 'ns te laten spreken, is niet kwaad, alhoewel, prakties,
daar weinig gebruik zal van gemaakt worden. Maar dat geknoei met die anti-kritiek!
- Is de anti-kritiek plezierig, dan nemen we ze vanzelf op. Maar is ze idioot, dan vind
ik het verkeerd ze op te nemen alleen omdat ze anti-kritiek is. Hoe ver Dinger staat,
komt echter uit zijn motificering: ‘ook het toneel tracht weer het publiek aan de
handeling te doen deel nemen.’ En dan zijn voorstel over ‘Zangzaad’... verdomd
aardig, vin-je niet?
Die Willem v.d. Aker, waarover Dinger het heeft, is een verschrikkelike
sous-Brunclair.
Ziedaar, weer enkele punten in 't licht gesteld.
Ik ontving met de na-middag post ‘Stevenson - Reflux’. Dank. Maar God, mijn
bedoeling was niet je naar Henriquez te sturen, toen ik je om die werken vroeg. Ik
meende je hadt ze maar om 't grijpen.
In de hoop weer enkele preciesere aanduidingen van jou te ontvangen
Poot van je
Paul v O
Aan het eind van de week waarin Van Ostaijen en Du Perron elkaar haast om de
andere dag over Avontuur hadden geschreven, stemde de laatste erin toe deel van
de redactie uit te maken. Op het punt van de uit te nodigen medewerkers is Du
Perron het geheel met Van Ostaijen eens, maar hij brengt daarbij nogmaals de
dichters van Het Fonteintje naar voren, waarop Van Ostaijen tot nog toe niet
gereageerd had.
Uit de aangekondigde lectuur in het postscriptum van zijn brief spreekt Du Perrons
grote belangstelling voor detectiveverhalen.
Zijn bewondering voor Le crime d'Orcival (1868) en Monsieur Lecoq (1869) door
18
Emile Gaboriau, die hij tot ‘de eerste en beste detectiveverhalen’ rekent , werd,
18
naar later zal blijken, niet door Van Ostaijen gedeeld.
Op 10 september 1928

[Brussel, Zaterdag. 26.11.27]

schreef Du Perron dit in
het vierde der Cahiers van
een lezer, zie: Verzameld
werk II, Amsterdam, 1955,
blz. 128.

Beste Van Ostaijen,
Het beste is, dunkt mij, het idee van het bedrukte omslag te laten varen. Je hebt
gelijk, als de brief of anti-kritiek erg aardig is kunnen we hem een goed plaatsje
geven, anders niet. Overmorgen staan er stukjes als van De Dood in ons blad. Goed, ik maak dus deel uit van de redaktie.
Trouwens, zoals je je lijstje opstelde behoeft er niet eens bij te staan wie voor
Holland en wie voor Vlaanderen, de vijf namen en dan: adres voor
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Holland: Dinger; adres voor Vlaanderen: jij? Stel nu gauw de cirkulaire op en sluit
ze in je antwoord aan Dinger! - ‘Zangzaad’ was overheerlik! - Schrijf D. dat je akkoord
gaat met AVONTUUR. Ik schrijf Blijstra vandaag over die naam, hij gaat wschl. ook
akkoord. Ik heb Dinger gisteren geschreven: dat jij en ik voor een 2 mndl. tijdschrift
waren - met het oog op verzending, port, administratie, verkoop zelfs, en niet het
minst: vorm - dat het 1e nr. ‘bezet’ was of nagenoeg, dat we voor verdere
medewerkers alias deelnemers later nog altijd konden zien, en dat hij mij eens moest
opgeven wie van de door hem genodigden reeds ja hadden gezegd.
- Neen, alsjeblieft geen Bonset - hoe kòmt Dinger daarbij? als het een beetje wil
bedoelt hij er een vriendelikheid mee tegenover jou! - wat van den Aker betreft, dat
moet jij uitmaken; Brunclair eveneens. Van mij: een blanco papiertje in deze. Maar
ik heb wèl lust om Minne, Roelants en Herreman te vragen; niet direkt misschien,
maar later. (Bij Roelants denk ik aan proza.) De vraag is of die heren, die in De Gids
verschijnen, willen. - Het voornaamste is: het systeem van lezen: als we dat met
ons vijven moeten doen, kan dat geld kosten. Maar zoiets zal het toch moeten
worden. Bespreek dit met Dinger. Het zuiverst is, dunkt me, ieder ontvangen stuk
doet de ronde en ieder van ons vijven legt er een papiertje bij: vóór, blanco of tegen.
Als ieder nu maar geen 14 dagen over het lezen doet zou het best gaan. - Stevenson
heb ik niet speciaal voor jou bij Henriquez gehaald: het wàs gekocht en uitgeleend;
ik heb het alleen van daaruit laten verzenden. Zo komt er misschien nog wel meer.
Nu, tot nader. Hartelike groeten, je
EdP.
P.S. - Als je eerstdaags 2 detective-verhalen van Gaboriau ontvangt, schrik dan
niet: Le Crime d'Orcival is uitstekend, en het 1e deel van Monsieur Lecoq een
meesterwerk. Cocteau vindt die dingen heerlik en zegt dat, om een gelijk plezier te
ondervinden, men bij Stendhal moet gaan reeds of Balzac. Er is veel van aan. Het
is slechter nog geschreven, maar Gaboriau was verre van een stommeling. Probeer
maar. Er is géén overeenkomst tussen Gaboriau en de Ivans of andere Holl.
detectiefverhalen! Déze zijn trouwens v/h Twe[e]de Keizerrijk en geschreven vòòr
Conan Doyle (Sherlock Holmes).
In Van Ostaijens eerste brief aan Burssens over Avontuur wijst hij erop dat het
tijdschrift ‘alleen op het kwalitatieve standpunt’ staat en dus geen bepaalde richting
zal vertegenwoordigen. Daarbij neemt hij Du Perrons voorstel over en somt onder
de uit te nodigen medewerkers ook Richard Minne op met een kleine toelichting bij
deze keuze.
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[Miavoye-Anthée, 28-11-27]
Beste Gaston,
Zoals je misschien van du Perron vernam, ben je tot mederedakteur van een
nieuw tijdschrift gebombardeerd. Het tijdschrift zal heten ‘Avontuur’, wat me, als
standpunt tegenover tijdschriften als ‘Ruimte’, ‘Roeping’, goed lijkt. Ik ben er van
overtuigd dat je niet zal weigeren. Voor Vlaanderen zijn er: Jij, du Perron, ik. Voor
Holland: Blijstra, Dinger (deze laatste is niet veel zaaks, maar hij is tevens de uitgever
voor Holland. Enfin, een pis-aller).
Het tijdschrift staat alleen op het kwalitatieve standpunt. ‘Het gebed voor de galg’
van Minne is beter dan de wereldhervormende maar slechte gedichten van b.v.v.d.
Oever. Wij inviteren nog: Marsman, Minne dus, Albert Helman, Lou Lichtveld, Jan
Engelman, M. Gijsen, V. Brunclair (immers je bent wel tot een relatief eclecti[ci]sme
verplicht); nog een paar jongeren.
De redakteurs steunen het tijdschrift. Evenwel is dit niet een dwang. En elk geeft
wat ie kan.
Het tijdschrift verschijnt tweemaandeliks op 56 blz. Kost 7.50 per nummer. Dat is
o

niet te veel. 37.50 per jaar. Formaat 8 , kleiner dan ‘Vl. Arbeid’.
Stuur wat voor het eerste nummer. Tot hiertoe gaat daarin verschijnen, het verhaal
‘Huize aan Zee’ van du Perron (36 blz.), 2 gedichten van mij (2 blz.) Van jou:
gedichten of proza (1-6 blz?), van Blijstra, proza, 3 blz., en verder nog een paar
invité's.
Schrijf me nu gauw dat je met alles 't akkoord gaat. Wij moeten toch ook eens
iets proberen, verdomme!
Beste groeten, ook voor je vrouw en de vrienden
je Paul
De volgende brief van Du Perron handelt voornamelijk over de inhoud van het eerste
nummer, die na ontvangst van de bijdrage van Blijstra gewijzigd moest worden. De
verhalen die Du Perron ter vervanging van Het drama van Huize-aan-zee opsomt,
zijn alle uit Nutteloos verzet, waarvan Van Ostaijen het handschrift reeds gelezen
had. Voor alle zekerheid sluit aan bij Zo leeg een bestaan, zodat hij aan dat laatste
verhaal de voorkeur gaf, al hadden drie hoofdstukken ervan reeds in het derde en
vierde nummer van het daarna opgeheven Haagse tijdschriftje van Jean Demets
en Jan de Vries, Het Woord, gestaan.
Du Perrons plan om fragmenten uit zijn Cahiers van een lezer in het tweede
nummer te plaatsen, is niet doorgegaan, zodat zij pas in 1928-1929 voor het
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eerst verschenen zijn en wel als in eigen beheer uitgegeven boekjes met een oplage
van 30 exemplaren. Het nieuwe verhaal waar hij aan bezig was en dat hij voor het
derde nummer bestemde, Avonturiers, voltooide hij in februari 1928 en is nooit in
Avontuur opgenomen.

[Brussel, 29 Nov. '27]
B.v.O.
Ingesloten een brief van Dinger. Dit bespaart mij lange uitwij[ei]dingen. Hij stuurt
Program (een kwatrijn), Bespiegeling (een gedichtje van 9 regels), en 15 kwatrijnen.
Het geheel erg dragelij[i]k: ik zend ze je op in een volgende brief, als je wilt, anders
wordt deze te zwaar. Blijstra wil graag in nr. 1. een één-akter, Het Spookslot. Ik zie
mij dus gedwongen plaats te maken, maar doe dit zeer gaarne. Ik zie nu voor nr.1.
Van Ostaijen, Verzen

2 blz.

idem, Proza

5 blz.

Dinger, Verzen

3 blz.

Burssens, Verzen

3 blz. (?)

Blijstra, Eén-Akter

16 blz.
-----

Dus: 29 blz. - of laten we het ruimer nemen, 32 of 33 blz. Ik zou dus een verhaal
moeten geven van ± 24 blz. Voor de helft van H.a.Z. is dit te veel, voor het geheel,
te weinig. Ik zie ook op tegen het in twe[e]ën snijden, mede met het oog op de
proefnummers. Toch gaf ik liefst voor dit eerste nummer iets werkelik goeds. Je
weet waarover ik beschik: geloof je niet dat het beste is: Zo leeg een bestaan te
geven, al heeft het dan ook gedeeltelik in ‘Het Woord’ gestaan? In ‘Het Woord’
verscheen hfdst I-III; IV-VII zijn dus inédit. Een onaf verhaal = geen verhaal. Dus,
met een beetje goede wil... Schrijf me wat je hiervan vindt. Bedenk ook dat Historie
van Gevoel véél minder is en dat Voor Alle Zekerheid desnoods zou kunnen
verschijnen na, maar moeilik zonder, Zo leeg een Bestaan. Als je ‘ja’ zegt is alles
opgelost: ik vraag voor de vorm nog het gevoelen van Dinger en Blijstra. - Ik heb
ook nog andere bezwaren tegen de publicering, in tijdschrift, van Huize-aan-Zee:
vnl. het persoonlik karakter ervan. Mijn boeken, zoals je weet, verschijnen in 120
19
exx. , en met 3 andere verhalen: passe! - maar in een tijdschrift-nr. en vooral in
19
twe[e]ën gesneden: men zou kunnen denken dat ik de dood van mijn vader als
Dit geldt alleen voor de
in 1927 bij Dinger
een soort ‘interessantheid’ op zichzelf heb geëxploiteerd. - In nr.2 denk ik niets
te geven (of misschien een boekbespreking of iets dergelijks? ik denk aan: ‘Bladen uitgegeven Een
uit de Cahiers van een Lezer’, en die te tekenen Kristiaan Watteyn?) - maar voor voorbereiding en Poging
tot afstand. Bij gebrek aan
nr 3 heb ik wel een nieuw verhaal klaar, waar ik al lang mee rondloop; laat ons
ernst, de tweede druk van
het tenminste hopen, de Winter ten spijt!
Poging tot afstand en
Nutteloos verzet zijn in
1928 en 1929 bij Stols in
265 exemplaren
uitgegeven.
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Ik heb Dinger gezegd dat ik zijn Program niet op blz.1 wil: 1e omdat ik jou (als zijnde
de bekendste van ons allen) voorop wou hebben; 2e omdat ik zijn éne kwatrijn
Program niet met een gedicht van een ander kan laten samengaan, zodat het erop
neer zou komen dat hij de eerste plaats innam; 3e omdat ik ook tegen dit
verdelen-zelf bezwaren heb en het werk van de medewerkers liefst bij elkaar zag.
Ben je dit met mij eens?
Wat de vast te stellen oplaag en prijzen betreft heeft hij zich met jou te verstaan.
Ik ga bij voorbaat akkoord. Alleen geloof ik dat, vóór wij de abonné's krijgen, wij met
200 exx. genoegen kunnen nemen (behalve dan de 300 exx. voor nr.1). Het
Alfa-papier is vrij duur, zodat het verschil, vooral bij 6 nrs., niet te verwaarlozen valt.
Schrijf hem dat ik zijn brief heb doorgezonden en dat - enz. Zeg ook dat je met
Avontuur akkoord gaat en dat Burssens èn ik in de redaktie komen. En wat je hem
meer te vertellen hebt; het beste is, dunkt mij, zijn voorstellen te voorkomen.
Tot nader. Houd je ferm en geloof me steeds je

EdP.
In een tweede envelop verzond Du Perron tegelijkertijd nog een briefje. Evenals hij
naar aanleiding van zijn eigen Ballade der Polderlandsche onrustige kapoenen in
zijn brief van 6 oktober had gedaan, noemt hij ook nu weer het werk van Laurent
Tailhade als geslaagd voorbeeld van satirische poëzie. Dingers boutade, waar Du
Perron over schrijft, was gericht tegen het in oktober 1927 opgerichte ‘Algemeen
Maandblad’ Nu, onder redactie van Is. Querido en A.M. de Jong.
II
B.v.O. - Ik zend je Dinger's gedichten maar tegelijkertijd, in een andere enveloppe.
Voor de port komt het op hetzelfde neer. Stuur ze me terug, maar de brief mag je
verscheuren. (Ik hèb erop geantwoord, ik schrijf vlijtig, want ik ga niet uit, met deze
vervloekte kou.) - Ik vergat je in het andere briefje te zeggen dat ik er tegen ben nu
reeds zijn boutade tegen Nu te plaatsen. Laat ons in nr.1 voor onszelf spreken en
tegen niemand.
Komen de Nu-mensen ongezocht tegen ons los dan kunnen we het hekeldichtje
van Dinger plaatsen, met misschien nog wat erbij. Merk je: Dinger heeft op rijm leren
schelden van Kloos (die het zelf ook altijd vrij zieligjes gedaan heeft).* Hij had beter
gedaan van Tailhade de kunst af te kijken. Als de versvorm er alleen maar is om
de woorden een zekere klem bij te zetten, laat het dan tenminste vlot gaan!
Je EdP.
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*Ken je dit heerlike gestotter (tegen J. -K. Huysmans):
...uws kops
Afslaan niet waard zijnd, waard zijnd wel des strops
Bloedstremming onafwendbaar...
Daar is dit gedichtje van Dinger een vlindertje bij.
P.S. Schrijf jij Burssens maar om hem uit te nodigen. Je hebt daartoe minstens
evenveel ‘recht’ als ik!
Dezelfde dag accepteerde ook Burssens het redacteurschap van Avontuur. De
‘zaken’ die hem nog geen al te hoge geldelijke bijdrage toelieten, slaan op zijn
handel in granen en derivaten, waarmee hij in zijn levensonderhoud voorzag.
Aan het ‘kwalitatieve standpunt’ waar Van Ostaijen hem over geschreven had,
verbindt Burssens onmiddellijk de meer programmatische consequentie ‘alle
humanisten van ons af [te] trappen’ en, zonder zich ertegen te verzetten, toont hij
zich wel lichtelijk verbaasd over de uitnodiging aan de toen ‘zeer katholieke heer’
Marnix Gijsen.

[Wilrijk 29-11]
Beste Paul
Natuurlik wil ik gaarne medewerken aan ‘Avontuur’ en zal ik je over een paar
dagen wat zenden voor het eerste nummer. Eindelik zullen we dan toch eens een
‘tijdschrift’ hebben. Ik feliciteer je, evenals du Perron, ‘voor het genomen initiatief’!
Dat het tijdschrift alleen op het kwalitatieve standpunt staat, vind ik uitstekend;
laat er ons dan maar streng de hand aan houden en alle humanisten van ons
aftrappen.
Kwestie is nog: hoelang zal het tijdschrift kunnen bestaan? We moeten minstens
éen jaargang kunnen voleindigen. Op hoeveel zijn de kosten per nummer beraamd?
Ik vermoed dat du Perron de grootste finant[c]iële steun zal wezen, maar wat is
volgens jou de steun die ik moreel verplicht ben te verlenen? Zeg mij een minimum,
zo mogelik zal ik er dan een maximum van maken, dat echter ook niet groot zal zijn,
momenteel altans niet, want de zaken gaan nog niet beter.
Tussen de lijst van de gevraagde medewerkers zie ik ook M. Gijsen; heb je deze
toezegging al gekregen; voor mijn part twijfel ik er aan of deze zeer katholieke heer
in een gezelschap als b.v. het mijne zal willen figureren. In elk geval: mij om 't even.
Hoe stel je het nou? Op zijn best, hoop ik. Rond Kerstmis-Nieuwjaar kan
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ik je nog eens bezoeken; ik hoop je dan weer een paar stappen voorwaarts in de
goede richting aan te treffen.
Mijn vrouw laat je vriendelik groeten.
Da-ag
je Gaston
P.S. Van du Perron heb ik niets ontvangen.
Eind november of een der eerste dagen van december zond Van Ostaijen het
concept van een circulaire voor Avontuur aan Du Perron. Het grootste deel van zijn
begeleidende, ongedateerde brief is gewijd aan de kopij en de brief van Dinger, die
Du Perron hem had doorgestuurd. Uit Van Ostaijens opmerkingen is af te leiden
dat Dinger in zijn verloren gegane brief Marsman en Houwink verweten had ‘naar
officialiteit’ te dingen, welke kritiek Van Ostaijen aan Seuphor-Berckelaers deed
denken. Verder had Dinger kennelijk de Bussumse componist Hugo Godron als
medewerker voorgesteld.
Beste du Perron,
In haast zend ik je wat ik als cirkulaire heb bijeengebracht. Korrigeer wat je
verkeerd voorkomt. Verder, zouden wij nog moeten vernemen:
1) hoeveel een los nummer in Holland moet verkocht worden.
2) De schrijversnaam van Blijstra: Karel, Lodewijk Blijstra?
3) Het postchecknummer.
Dit laatste is een zaak die jij misschien kunt oplossen. Het bureau van de postchecks
is Rue de la Chancellerie te Brussel. Men moet 20 fr. op een naam storten - de
mijne dus - dan is men abonné en krijgt een nummer. Ik geloof niet dat het nodig is
dat ik persoonlik aanwezig ben bij deze operatie. Zodra je dit nummer hebt, maak
je er van gebruik voor de cirkulaire. Maar misschien vraagt men mijn handtekening.
Van Burssens ontving ik een geestdriftig antwoord. ‘Natuurlik wil ik gaarne
meewerken aan ‘Avontuur’ en zal ik je binnen een paar dagen iets zenden voor het
eerste nummer. Eindelik zullen we dan toch eens een ‘tijdschrift’ hebben. Ik feliciteer
je, evenals du Perron, ‘voor het genomen initiatief’.’
De kopij van Dinger is dragelik. Nochtans, laat ons eens niet vergeten dat zijn
kwatrijnen (om de duvel nog toe, waarom schrijft-ie ‘kwadrijnen’?) niet meer dan
een imitatie van ‘Filter’ zijn, langs alle zijden.
Bescheidenheid wellicht verhindert je het te zien. Er zijn [er] die gans die gans
[herhaald] de geest van ‘Filter’ hebben, b.v. een van de beste die vent die achter
zijn loopse hond te fluiten loopt. Andere stukjes ‘der waangedachte
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niet; der wangedachte’ komen van Kloos.
Verder: jij die Dinger het best kent, overtuig hem toch die flauwe praat van
‘waarvoor ik een uitgever zoek’ weg te laten. Wij geven toch zelf uit, zeker Dinger.
Zijn komiese noot betekent dus niet anders dan het volgende: ‘ik ben weliswaar een
uitgever, maar indien ik met mijn eigen produktie maar eens onderdak vond bij v.
Kampen of Querido, ik weet wie er zou bij zijn.’
Er staan enkele tijp[type]fouten in de stukken van Dinger. Ik heb er een streepje
gezet, in het wit.
Dinger's uitval echter op Houwink en Marsman wil me niet best van de maag. We
mogen het kwalitatieve standpunt nu ook weer niet omkeren. Het [is] jammer dat
deze jonge Hollanders zo naar officialiteit dingen, zeker. Maar ondertussen is
Marsman toch een van onze beste poëten en als wij vlaamse officiële als Roelants
inviteren, mogen wij ook hollandse officiële als Marsman inviteren. Maar van Dinger
die toch nog een zeer jonge knaap is, hoor ik die kritiek niet graag. Ook Berckelaers
was zo een man die de mond vol had over zijn kollega's en die eventueel met éen
woord Gide omver sloeg.
Ik stel de vraag: wie inviteren wij? En ik wou, enige logika, bij deze aktie. Albert
Helman schrijft aardig proza en van Jan Engelman las ik een aftakeling van U.v.d.
20
Voorde die waarachtig raak was. Zouden die nu minder waard zijn dan de door
20
Dinger genoemde heren: Hugo Godron enz.? Ik betwijfel het zeer. Ziezo, dat is
Gedoeld wordt op de
boekbespreking ‘Guido
voorlopig weeral genoeg.
Poot van je
Paul v.O.
[P.S.] Zeker, laat ons om Godswil het gedicht tegen ‘Nu’ niet in het eerste nummer
publiceren. Wat ‘Program’ betreft, het is te dun voor de 1e blz. en om als ‘Program’
te dienen.

Gezelle’ door Urbain van
de Voorde, die Engelman
had gepubliceerd in De
Vrije Bladen, jg. 3, nr.
10-12, Amsterdam,
december 1926, blz.
304-307.

De eerste der bewaard gebleven brieven uit december is afkomstig van Tine
Ceulemans, die daarin haar kroniek over de kennissen en concerten voortgezet
heeft. In het verslag over Juliane Gabriëls op de galavoordracht van de Vlaamsche
Toeristen Bond slaat haar opmerking over de Antwerpse schepen J.J. Junes, nl.
‘Hij had er moeten bijzeggen met verstand’, op het toen bekende liedje: ‘Ik heb gelot
- al met verstand - en 27.000 had em in z'n hand’.
De alinea over de Antwerpse biscuitfabrieken van De Beuckelaer staat in verband
met het feit dat Jan Ceulemans daar een administratieve betrekking had.
Over de bevriende schilders wist ze voorts te melden dat Floris Jespers een
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tot garconnière dienende studio had betrokken en dat Paul Joostens in de Antwerpse
kunstzaal Oor exposeerde.
Zij eindigt haar brief met de toezegging zich, als het haar financieel mogelijk is,
op het ‘H.V.’, d.w.z. Hollands-Vlaams, tijdschrift te abonneren, zodat ook zelfs in
deze correspondentie Avontuur weer ter sprake komt.

[1 December 1927]
Paulke, ik moet je nog zeer hartelijk danken voor je brief, tevens zoo prompt antwoord
op de mijne, en dan met spijt geconstateerd dat andere deugden, dan de ‘logika’,
die je mij in het bizonder toeschrijft, je nader aan het harte liggen. Helaas ik val
alweer door de mand!
Nu over Lieneke. Nimmer werd er een juister en levender portret van haar
gemaakt. Ik heb er enorm veel plezier aan beleefd, en ben natuurlijk over de heele
lijn t'accoord. Jammer is het voor je, dat je ze niet in haar element hebt kunnen zien
op de laatste ‘Galavoordracht’ van de V.T.B. Er was daar de Gezant voor de beide
Nederlanden (van Oostenrijk) (Je ziet in Weenen doen ze het goed) die kwam
spreken over Oostenrijk als toeristenland. Een echt-hollandsche leutervoordracht
maar schitterende diapositieven, en...veel grosses légumes en daartusschen...
Lieneke. C'était un poème! Ze is met al die g.l. naar het stadhuis getogen en daar
heeft onze goeie Junes de eer van het land hoog gehouden d.w.[z.] door in de militie
zaal te zeggen ‘Meneeren, hier heb e kik gelot’. Hij had er moeten bijzeggen met
verstand! De consul v. Oostenrijk hier te A. die Belg is en als dusdanig Garde civique
was vond het noodig in het midde[n] te brengen dat ‘dat lotten’ niet des heeren
Junes eenige verdienste was, dat hij zelf (Junes) Generaal van de G.C. was geweest.
De Hollanders vooral waren erg geépateerd. Ook je levend portret van de Floris is het inlijsten waard. Hij droeg me op, ik moet
zeggen met zeer veel omzichtigheid voor zijn doen, om réclame te maken voor z'n
Studio. Ik heb het hem plechtig beloofd, en gevraagd mèt of zonder commentaar
te moeten aanbevelen.
Alle bedienden der Beukelaers fabrieken kregen een Allemansgerief-Almanak
cadeau. Sindsdien zijn hunne vlijt en goed gedrag aanmerkelijk verbeterd. Dat ook
moet ge goed verstaan...
Er was een recital van piano door Rosane van Neste - 16 jaar - et cette jeune fille
jouait e.a. du Chopin. Jij zal zeggen dat kan ze niet, maar ik was die avond weer
heel en al voor z'n brusque-fantastische invallen en z'n geraffineerde fraseering
gewonnen. Oh ik verketter hem heusch niet zoo zeer als Paulke wel denkt.
Dan was D. Milhaud de gast bij de Nieuwe Concerten, met ‘les Eumenydes’ leiding
L. de Vocht, en daarvan moet ik zeggen, à la page of
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niet, Bravo Milhaud! Kooren en orkest zijn tot een groot geheel omgewerkt, en als
je in de Bijbel leest van duizenden trompetten en volksscharen dan komt ‘hij’ daar
naar mijn meening wel zeer dicht bij. Hoewel geen erg liefhebber van lyrische
declamatie moet ik zeggen dat het louter gedeclameerd gedeelte (Mevr. Croiza)
met begeleiding van trommels en cymbalen een geweldige indruk op me hebben
gemaakt. Maar och arme, m'n miezerig pennetje kan onmogelijk de indruk de groote
machtige meeslepende, in woord brengen, ik kan alleen zeggen Sinterklaas heeft
ons arme menschenkinderen hier in Antwerpen nobel bedacht.
Paul Joostens exposeert in de ‘Salle Oor’, en verkondigd[t] deze gebeurtenis aan
het publiek van de goede stede doormiddel eener plak[k]kaat met allegorische
letters. Het Chielke was ziek. Niertroebelen. Weer tamelijk in orde en ietwat spitser in z'n
gezicht, staat hem wel goed. De rabio van een Floris, maakte hem deze week, met
21
het ernstigste gezicht van de wereld wijs, dat hij van de Moorthamers (zeker die
21
van 't Fordje) gehoord had dat de Noeninckx in de Kerstvacantie ging trouwen,
Antiquaren te
met eene onderwijzeres, maar het zwanzen is niet des Chielkens grootste deugd, Antwerpen. Noeninckx
leerde pas eind 1930 zijn
en het uithoudingsvermogen niet die van den Floriaan.
Paulke ik moet je toch nog zeggen hoezeer de buitengewone rustige lijn in je toekomstige vrouw
kennen, waarmee hij het
laatste brief me opviel. Die staat je uitstekend, en moet ik al deze lijnlooze
jaar daarop in het huwelijk
krabbelpooterij van me wel eens met een slecht oog bekijken. Hoe ook, mijn
trad.
eenig doel is je te schrijven, let dus alleen op ‘le geste’. Je zei me nog niet of ‘Le Vallon’ aan Radio doet. Ware dat zoo dan zou je Milhaud's
werk van uit Brussel uitgezonden, kunnen hooren. Paulke, ik wensch je verder een
prettig St. Nikolaas feest, en twijfel niet of de nobele baas zal een zoete jongen als
jij tegenwoordig bent goed bedenken. Ook met vreugde de voorgenomen plak
zwaaierij over het H.V. tijdschrift vernomen. Als m'n brandkast het toelaat schrijf ik
in.
Intusschen hartelijkste groeten,
b.à t.
je Minnekepoess
Twee dagen later zond Du Perron aan Van Ostaijen een exemplaar van de zojuist
gereed gekomen bundel Poging tot afstand, die voorzien was van een tekening van
Willink en waarin hij de volgende opdracht geschreven had: ‘Aan Paul van Ostaijen
22
/ nogmaals deze oude bekende. / (Een Sjinees spreekwoord zegt:/ ‘Men moet van
zijn vrienden / veel verdragen’./ E.d.P. 3.12.27’. Met gelijke post verzond hij een 22Dit slaat op het feit dat
de hierin verzamelde
brief, waarin hij moest melden dat hij de drukkosten te laag geschat had, zodat
teksten alle reeds aan Van
het noodzakelijk
Ostaijen bekend waren.
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werd de omvang van het tijdschrift tot 48 blz. per nummer te beperken, hetgeen ook
inderdaad gebeurd is. Uit de verdere opmerkingen over Avontuur, die grotendeels
voor zichzelf spreken, is op te maken dat Du Perron de prozaschetsen die Van
Ostaijen onder de titel Kluwen van Ariadne in Avontuur wilde publiceren, nog niet
kende.
Evenals Le reflux had Du Perron blijkens de mededeling boven zijn brief ook
Stevensons Het vreemde geval van Dr. Jekyll en de heer Hyde door een boekhandel,
ditmaal Gudrun te Brussel, laten opsturen.

Dr. Jekyll & Mr. Hyde eindelik via ‘Gudrun’ verzonden.

[Brussel, 3 Dec.]
Beste Van Ostaijen,
Je cirkulaire ontvangen en naar Blijstra doorgezonden. Tussen haakjes: hij heet
Rein(ier?) (hard?), maar wil zich alleen maar R. noemen.
- De cirkulaire vond ik zeer vermakelik; Bl. moet ze maar naar Dinger sturen.
Maar nu iets minder aardigs. Ik heb bij Breuer naar de prijzen gevraagd en allerlei
kombinatietjes geprobeerd, maar de zaak wordt duurder dan ik dacht. Zelfs als wij
het Alfa-papier laten varen en er een behoorlik vergé voor in de plaats nemen (waar
Breuer een grote stock van heeft, en dat mooi wit en solide is) kost een nr. van 48
blz. in 200 exx. gedrukt ons 900 frs. Hij kan, zegt hij, het niet goedkoper doen. Voor
300 nrs. vraagt hij 950 frs, voor 250 nrs. 925. Als we 56 blz. nemen wordt het duurder
omdat er dan een half vel moet worden opgelegd, dit schijnt een onplezierig ding
te zijn voor een drukker! - Het is waar dat we als we het vergé nemen een groter
formaat krijgen (iets groter) en dus een paar regels per blz. winnen: de kompositie
is berekend op 38 regels de volle pagina; maar gedichten als Boere-charleston en
Alpejagerslied zetten we natuurlik ieder op een afzonderlike pagina (het twe[e]de
heeft 30 regels.) - Ik wil het eerste nr. toch graag op 56 blz. houden - wat moet ik
anders weer doen met die vertelling! - In dit formaat en in deze druk beslaat Blijstra's
Spookslot weliswaar slechts 13 of 14 blz., maar Zo Leeg een Bestaan vraagt toch
licht 24 blz. Dat wordt: 38 blz. voor deze twee dingen, dus 10 blz. voor de drie
anderen. Zie jij kans jezelf, Burssens en Dinger op 10 blz. te krijgen?
De vraag is: hoeveel blz. precies zal het Kluwen van Ariadne innemen? kan je dit
niet uitrekenen? of is het elasties? ik bedoel: bestaat het uit korte stukken? Van
Dinger zouden wij voor nr.1. bijv. niet meer dan 2 pp. verzen kunnen geven; n.l.
Program, Bespiegeling en 9 of 10 kwatrijnen (waarom hij ‘kwadrijnen’ schrijft weet
ik ook niet.) Als Burssens zich ook tot 2 pp. beperkt, dan blijven er 6 over voor jou
(6 inplaats van 7, en
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gegeven het grotere formaat komt het misschien op hetzelfde neer.) Nu is er de
mogelikheid dat ik mij vergis en dat Zo leeg een bestaan niet 24, maar 22 blz.
inneemt, dan waren wij allemaal gered. Wij zullen dus proberen toch maar met 48
blz. toe te komen: 950 frs. (voor 300 exx.) is al een aardig sommetje. (fl. 30.- = ±
450, en 2 x fl. 30,- = fr. 900, dus je ziet, er blijven 50 frs. ontbreken).
Waarom vraag jij Marsman niet? jij hebt met hem in briefwisseling gestaan. Ik
kan Houwink vragen, als je dat wilt. Ik heb alleen vrees dat die heren, juist omdat
ze èn goed èn officieel zijn, hun afval insturen. - Vraag ook Helman en Engelman,
te gelegener tijd. Ik voor mij wil noch Roelants noch Herreman speciaal vragen;
maar als ik ze tegenkom (wat mogelik is, want het zijn beiden goede vrienden van
Greshoff) zal ik ze mondeling een hint geven, en via Herreman bijv.: Minne (de
onzichtbare).
Dinger heeft per slot niemand gevraagd (als ik heb welbegrepen). Dat is het
grappigste. Ik vrees ook dat niemand erg happig zou zijn, als hij de vrager speelde.
Vraag jij liever. - Dat mopje van ‘ik zoek een uitgever’ was ik al lang van plan, stiekem
weg te werken. Ik geloof dat je gelijk hebt en dat Dinger in zijn kwatrijnen slingert
tussen wijlen Duco Perkens en Kloos. Of beter nog: het is een bewonderaar van
Kloos die met zeker genoegen Perkens gelezen heeft. Maar enfin... Hij heeft ook
nog verhalen. Je schrijft me niets meer van jezelf; gaat alles goed? Voor die
postcheckhistorie zal ik informeren; maar ik vrees, als jij, dat je je handtekening zult
moeten zetten. Is het bureau in Brussel, ook voor Antwerpen? Nu, tot nader, 't beste!
en de poot.
Je EdP.
De eerste inzending van Burssens voor Avontuur, bestaande uit het gedicht Oud
liedje en Het duel kunstschilder X.-dichter Z., een fragment van een nooit voltooide
roman, liet hij vergezeld gaan van het volgende briefje.

[4-12-27]
Beste Paul,
Hierbij zend ik je dus wat voor het eerste nummer van ‘Avontuur’, een stuk proza
(uit mijn roman in wording) en een gedicht.
Wanneer kan dit eerste nummer verschijnen? Wordt het mooi gedrukt?
Als je me schrijft, vergeet dan deze maal niet wat over jezelf te vertellen.
De vrienden vinden het wel heel interessant dat een nieuw tijdschrift gaat
verschijnen, maar ze interesseren zich in de eerste plaats toch voor je fyzieke
toestand.
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Dag Paul, tot eind dezer maand
Je Gaston.
Nog voordat Van Ostaijen de brieven van Du Perron over de hogere drukkosten en
van Burssens met zijn kopij voor Avontuur - die beide in het weekend, resp. op
zaterdag 3 en zondag 4 december geschreven waren - had ontvangen, beantwoordde
hij Burssens' daaraan voorafgegane brief.
Over zijn eigen toestand toont hij zich niet ontevreden, maar het overlijden van
een patiënt in het dorp Anthée, op wie tegelijk met hem door dokter Bérard de
pneumothoraxbehandeling werd toegepast, had wel indruk op hem gemaakt. Het
is echter opvallend dat hij hierover alleen aan zijn meest vertrouwde vriend schrijft,
die hij ook, zij het met schroom, om persoonlijke boodschappen durft te vragen.
Over een tweede sterfgeval tijdens zijn verblijf in het sanatorium, dat van de enige
vrouwelijke medepatiënte, die hij in zijn brief van 26 september beschreven had,
rept hij in zijn correspondentie met geen woord. Dit kan echter mede veroorzaakt
zijn doordat zijn eigen toestand sedert half januari zozeer verslechterde, dat hij zich
in zijn brieven tot de noodzakelijke mededelingen beperkte. Dokter Bérard zelf
23
schreef daar na Van Ostaijens overlijden het volgende over : ‘C'est le second décès
23
que nous ayons eu en deux mois de temps. L'autre était une demoiselle qu'on
Zie bijlage 10, blz. 1124.
m'a envoyée alors qu'elle était à toute extrémité et que j'aurais refusée si j'avais
connu la situation mais les médecins qui la soignaient me l'avaient présentée comme
étant encore curable.’
Het aangekondigde bezoek dat Burssens hem omstreeks nieuwjaar met Jan Melis
wilde brengen en waarover Van Ostaijen zich reeds verheugde, moest - zoals uit
de latere correspondentie blijkt - worden uitgesteld tot 20 februari.

[5-12-27]
Beste Gaston,
Zo dus je gaat akkoord. Ziedaar, wat in orde is. Stuur nu maar spoedig dat wat
je voor het eerste nummer bestemt.
Marnix Gijsen? Neen, hij is nog niet geïnviteerd. Of hij aanneemt of niet dat is zijn
zaak. Ik zelf geloof dat hij niet zal aannemen. Maar, we moeten nu eenmaal wel
enkele medewerkers optrommelen. En in Vlaanderen behoort Gijsen nog tot de
beste. Dat is nu eenmaal zo.
Finant[c]iële medewerking. Kijk, ik denk dat je 40 à 50 fr. per twee maanden zou
kunnen geven (ik denk hetzelfde te doen), dat is dus de waarde van éen enkele
24
lunch bij blümer per maand. Du Perron geeft
24

Blümer was destijds een
vermaarde pâtisserie en
lunchroom aan de Meir te
Antwerpen.
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20 florijnen per twee maanden, ook Blijstra en Dinger. Het tijdschrift kost 250 fr. per
16 blzn., dus 56 blz. 875, daarbuiten nog omslag, enz. - Vin-je die schikking goed?
- Zo niet, spreekt het van zelf, dat ook alles blijft zoals het is, ook wanneer je niet
finant[c]ieel kan helpen. Ik meen dat ik in de laatste maand weer een stukje ben
vooruit gekomen. Vandaag, een nieuwe inblazing. - Ik heb nu, tussen de inblazingen,
reeds een afstand van twaalf dagen bereikt.
Er gebeuren ook soms nare dingen. Tezamen met mij, op 15 oktober, werd ook
een jonge man, uit Kongo teruggekeerd, voor pneumothorax in behandeling
genomen, niet in het sanatorium, maar in het dorp door onze dokter. Die jongen is
nu reeds tien dagen dood. - Zeker, men behandelde hem als pis-aller. Niettemin,
is het naar.
Wees nu niet ongerust in puncto deze behandeling. Ik voel er mij zeer goed bij.
En zeker is het dat ik gewonnen heb, tegen vroeger en dat ik deze behandeling
goed verdraag.
Je weet dat een bezoek van je steeds een feestdag voor me is. Vin-je dus de
gelegenheid rond nieuwjaar en vermoeit het je niet te veel, wees welkom!
Wij zullen een jaargang voltooien. Du Perron heeft dat op zich genomen.
Zend mij spoedig je kopij.
Beste groeten vrouw en vrienden
met hartelikste handdruk
uw Paul
P.S. Je vindt hierbij 70 fr. - Waarom, zal je zeggen. Ziehier, ik heb nodig:
e
1 ) een doos ‘razvite’.
e
2 ) een pyjama (flanel of Oxford)

Ik reken op 1e 2e 60 fr
6 fr

3e 4 fr. port

-----

70 fr.

Moesten die dingen meer kosten, doe naar goeddunke[n]. Ik verzoek je dus die
twee dingen te willen kopen en per postpakket op te sturen.
Men mag tot 2 Kilo. - Ik ben beschaamd je zulke stomme opdracht te geven, maar,
in mijn geval, moet men wel iemands hulp inroepen.
Ik meet 1.73 M. en, zoals je weet, ben ik eerder slank.
Op een verloren gegane brief van dokter Peetermans antwoordde Van Ostaijen met
nadere berichten over zijn gezondheidstoestand.
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[6-12-27]
Beste Dokter,
Ik dank u zeer voor uw hartelike brief. Uw boodschap voor dr. Bérard heb ik
overgebracht en deze zaak is dus in orde.
Ik heb vandaag mijn tiende inblazing voor de pneumothorax gehad.
Wij bereiken nu een afstand van 14 dagen tussen twee inblazingen, dat is weeral
zoveel gewonnen. Ik verdraag heel de geschiedenis vrij goed, wat niet belet dat je
je de eerste dag niks lekker voelt. Ik zal dus moeten voortgaan te Antwerpen en mij
± elke maand laten ‘opblazen’, tot de pneumothorax zijn werk heeft volbracht.
De koorts heeft nog een beetje afgenomen, alleen rond 8 uur 's avonds, tijdens
de spijsvertering, bereikt de temperatuur nog 37.5. Tot dan is het vaak 37.2, 37.3,
maximum 37.4. Moest ik de koorts ook niet 's avonds nemen, het zou er al zeer
goed uitzien. Nu is het echter te hopen dat, zowel als zij overdag afnam, zij ook 's
avonds zal afnemen; anderzijds wordt ook de polsslag normaler.
Over het algemeen voel ik me heel wat beter, natuurlik het blijft een lange weg,
waarop men maar langzaam voorwaarts komt. Maar toch nu zijn we, geloof ik beslist,
op deze goede weg.
Het hoesten heeft ook afgenomen, behalve dan die dagen van inblazing, wanneer
de druk op de long zeer sterk is en het spuw naar buiten wordt gedrongen. Zwaarder
ben ik niet geworden - alhoewel het voedsel zeer degelik is - vanwege de
pneumothorax. Maar ik heb ook niets verloren bij deze behandeling.
Wandelen doe ik niet: van 9-12, van 2 tot 4 en van 5 tot 7 lig ik nog altijd op
chaise-longue en op een overdekte terras, waar het nu wel koud is, maar ook lekker
fris op je aangezicht, terwijl de rest goed onder de dekens steekt. Dit doet me zeer
goed, dat voel ik wel.
Ik blijf hier tot 20 januari. Dan heb ik 4½ maanden kuur achter de rug en is de
pneumothorax weer zover vooruit. Intussen schrijf ik u nog wel.
Ziedaar, mijn beste dokter, mijn staat van zaken.
Tot weerziens, en intussen met hartelikste groeten
uw Paul v. Ostaijen
Behalve de verdere regelingen inzake Avontuur bevat Van Ostaijens volgende
antwoordbrief aan Du Perron ook enkele uitgebreidere reakties op de hem
toegezonden lectuur. Met de kwatrijnen van Du Perron zelf, waar hij nu ‘meer plezier’
aan denkt te beleven, doelt hij op Filter.
De gronden waarop hij het verhaal Voyage aux îles fortunées (Royaume-farfelu)
van Malraux niet geslaagd vindt, zijn vooral tegenover Du Perron opmerke-
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lijk: hij acht hierin de houding van de auteur te literair en te weinig menselijk. In Le
reflux waardeert hij vooral het avontuur ofwel ‘het gaan van de roman’ en uit zijn
opmerkingen over de daarin voorkomende figuur Attwater blijkt dat hij, eveneens
weer in vertaling, de roman The man who was Thursday door G.K. Chesterton
gelezen had.
Van Ostaijens toelichting bij zijn voor Avontuur bestemde prozaschetsen, nl.
‘Trouwens is dit ‘Kl[uwen]. v[an]. A[riadne].’ de tietel voor mijn bundeltje proza's’, is
niet geheel duidelijk. Bedoelde hij hiermee dat het slechts een verzameltitel was
voor de proza's die in Avontuur zouden worden opgenomen, of had deze opmerking
betrekking op zijn prozabundel die in voorbereiding was en later onder de definitieve
titel Vogelvrij verschijnen zou? Over Vogelvrij zijn zo goed als geen gegevens
bekend, behalve dat de verschijning lang op zich heeft laten wachten en de bundel,
25
hoewel nog door Van Ostaijen zelf gecorrigeerd , pas na zijn dood verschenen is.
In De Volksgazet van 22 maart 1928, dus vier dagen na zijn overlijden, verscheen 25Zie blz. 521.
een artikel In memoriam Paul van Ostayen door F.F.d.w.z. Fritz Francken, waarin
deze onder meer schreef: ‘Voor de serie ‘De Witte Raaf’, waarvan ik de leiding op
mij had genomen, aanvaardde ik van hem een bundel short stories, getiteld ‘Vogelvrij’
(Uitg. P. Ruquoy-Delagarde-Van Uffelen (Brederodestr., 191, Antw.). Prijs 10 fr.)
Na tal van typografische tegenspoeden zal deze bundel eindelijk nog in den loop
der maand verschijnen.’ Francken weet zich echter geen bijzonderheden hierover
te herinneren en meent dat dit vooral tussen Van Ostaijen en de uitgever Van Uffelen
is afgehandeld, bij wie hij de kopij mogelijk reeds vòòr zijn vertrek uit Antwerpen
had ingeleverd. Toch is er ook een briefwisseling met Francken zelf geweest, want
in de voorlaatste alinea van bovengenoemd artikel had deze geschreven. ‘Was hij
zich bewust van zijn naderend einde? Het laatste schrijven dat ik van hem ontving,
op 10-11-'27, besloot hij als volgt: ‘Einde Januari denk ik terug te Antwerpen te zijn’.’
Niet zozeer dat deze correspondentie en die met de uitgever - indien deze er
geweest is - verloren is gegaan, maar dat hij in zijn vele wèl bewaard gebleven
brieven hier nooit één woord over geschreven heeft, blijft onverklaarbaar.

[Miavoye-Anthée, 6-12-27]
Beste du Perron,
Ik heb een brief van je ontvangen, ‘Poging tot afstand’ en ‘Jekyll-Hyde’. Voor alles,
hartelik dank. ‘P.t.A.’ ziet er goed uit en het is niet kwaad dat je poëties werk apart
verscheen. Voor dingen als ‘het bozige boekje’ en ‘Filter’ blijft trouwens mijn
sympathie ten minste onverdeeld bestaan, doch ik denk eerder dat ik nu wel meer
plezier heb aan je kwatrijnen
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dan 2 jaar geleden. De tekening van Willink moet ik weer zeer goed vinden. Die
vent heeft toch wat in zijn donder.
Wat je daar schrijft over de kosten is inderdaad geen aangename verrassing. Ja,
wij zullen dan wel verplicht zijn op 48 te verschijnen. Burssens en ik geven elk 50
fr., zodat we, met 60 fl. = 900 fr., de kosten bereiken: 950. Alhoewel ik geen wonderen
van de abonnementen verwacht, denk ik er toch wel enkele op te halen. En dan
moet Dinger er ook maar enkele opdrijven. Ik weet echter niet of het toch niet goed
zou zijn het eerste nr. op 56 blz. te doen verschijnen, een opoffering als reklame.
Maar gaat het niet, dan is 48 blz. ook goed. Verbeter echter dit op de cirkulaire,
‘minstens 48 blzn per nummer’.
Wat nu de schikking betreft, ik zend je hierbij de kopij van Burssens.
Laat ons alles plaatsen, ik vind het werkelik goed. Wat mijn kopij betreft, die ik je
binnenkort stuur, je kan daarmee handelen in verhouding tot de plaatsruimte. ‘Het
Kluwen van Ariadne’ bestaat uit kleine stukken, daarvan er een paar desnoods
mogen wegvallen. Trouwens is dit ‘Kl.v.A.’ de tietel voor mijn bundeltje proza's.
Wat de te inviteren medewerkers betreft, laat ons dat, volgens de persoonlike
betrekkingen, verdelen - zoals je het trouwens voorstelt.
Jij inviteert dus, wanneer daartoe gelegenheid bestaat, het trio
Roelants-Herreman-Minne. Ik schrijf bij gelegenheid Marsman en Engelman.
Brunclair zal ik wel moeten inviteren, doch in elk geval nu nog niet. En dan, is hetgeen
hij stuurt weer zo in de zin van zijn gewoon gedoe, dan nemen we het doodgewoon
niet. Helman had ik wel graag, maar ik moet wachten tot ik zijn adres heb via
Engelman.
Je hebt in een van je brieven mijn mening gevraagd over het stuk van Malraux.
- Er zijn daar wel enkele schone momenten, maar de houding komt me toch een
beetje te literair voor. De ‘menselikheid’ (wij weten immers dat dit woord niets te
maken heeft met het Coster-like begrip) is er nog te dun; - een bewijs: hij beschrijft
voortdurend en hij is gelukkig telkens wanneer hij een nieuw panorama kan vertonen:
de markt, de stad op verschillende punten, de verhalen die de mensen elkaar doen.
Meer plezier heb ik met de twee dingen van Stevenson gemaakt. ‘Le Reflux’ is als
avontuur uitstekend; de psychologie van de mensen op zijn engels, een beetje ‘éen
lach, éen traan’. Het karakter van Attwater is vrij zwak (Chesterton heeft, me dunkt,
veel van deze ‘Reflux’ overgenomen in zijn ‘De man die Donderdag was’ en, in de
figuur van ‘Zondag’ iets van ‘Attwater’.) Integendeel is het karakter van Huish
buitengewoon knap. Maar het avontuur, het gaan van de roman vooral dat mag er
zijn.
Binnenkort mijn bijdrage.
Ik zend je hierbij een concept van intekenkaart. Er zouden er een
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zeker aantal met het adres van Dinger en evenveel (150 elk!) op mijn adres moeten
gedrukt worden. Deze kaarten zouden tezamen met de cirkulaire, onder omslag,
moeten verstuurd worden.
Met beste groeten
steeds
je PaulvO
Dezelfde dag zond Victor hem een briefje, waar hij de volgende, aan hem gerichte
mededeling van de Procureur-Generaal van Gent inzake de bij Van Bruaene in
beslag genomen schilderijen bijvoegde:

[2 décembre 1927.]
Monsieur l'Avocat,
Comme suite à votre lettre du 19 octobre 1927, par laquelle vous demandez la
restitution de tableaux saisis en cause Van Ostayen c/ Van Bruane, j'ai l'honneur
de vous faire connaître que cette affaire est actuellement pendante devant le tribunal
de 1re instance de Gand où elle figure au rôle du 21 janvier 1928. Il ne pourra être
procédé à la restitution sollicitée que lorsque le jugement à intervenir aura acquis
force de chose jugée.
Veuillez agréer, Monsieur l'Avocat, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Procureur Général
Het typoscript van Victors begeleidende brief is alleen in doorslag bij deze bewaard
gebleven. Op de verzonden brief had hij er kennelijk nog iets bij geschreven, gezien
Van Ostaijens antwoord van twee dagen later, waarin deze ook op Victors aanbod
boodschappen voor hem te doen en boeken op te sturen ingaat, welk aanbod echter
in de hier volgende doorslag niet voorkomt.
Het aangekondigde bezoek - het derde dat Van Ostaijen, voor zover uit de
correspondentie blijkt, in Miavoye ontvangen heeft - is inderdaad op zondag 18
december doorgegaan.

Van Ostayen t/ Van Bruane.
B. 367 C.

[6 December 1927]
Beste Paul,
Hierby deel ik u een schryven mede dat ik ontvangen heb van den
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Prokureur Generaal te Gent. Zooals u ziet is er voorloopig nog geen middel de
aangeslagen doeken terug te bekomen.
Laat my eens spoedig weten hoe het met de gezondheid gaat. Frie en ik we zyn
beiden zeer benieuwd te weten of ge reeds aan de beterhand zyt wat wy ten zeerste
hopen.
Ik kom u binnen kort eens bezoeken op een zondag. Zoudt gy my willen laten
weten welk de beste weg is om tot daar te geraken.
Allerhartelykst,
In Burssens' antwoord op Van Ostaijens brief is sprake van een tijdschrift dat Geert
Pijnenburg, de oud-redacteur van de eerste reeks van Het Overzicht, wilde oprichten.
Dit tijdschrift is echter nooit verschenen.

[7-12-27]
Beste Paul,
Natuurlik ben ik bereid het tijdschrift finant[c]ieel te steunen en vind ik 50 f per
twee maanden niet te veel. Zo nodig kan ik dan nog wel een paar franks bijpassen.
Reken je op veel abonnenten? Ik ben nieuwsgierig om het eerste nummer te zien.
Als de ‘mensen’ er zich maar aan dood ergeren, zal er veel bereikt zijn.
Van du Perron ontving ik een eksemplaar van zijn ‘Poging tot afstand’ met opdracht
‘Aan G.B. weldra mede-avonturier’. Ik heb hem een woordje van dank geschreven.
Geert Pijnenburg vroeg mij gister om op zijn tijdschrift, dat ‘Dienen’ heten zal,
maar eerst zal verschijnen als hij genoeg abonnenten heeft (300 asjeblief), in te
tekenen. Ik zei hem dat wezelf fabrikant waren en dus zijn goed niet nodig hadden.
Hij heeft ‘geestige dingen’ liggen, beweert hij, en zal ze je voor ‘Avontuur’ zenden.
In geval die ‘geestige dingen’ worden opgenomen zal hij natuurlik tevreden zijn,
worden ze niet aanvaard, dan zal hij het plezierig vinden om de niet-aanvaarding.
In elk geval dus tevreden, wat kunnen we meer verlangen.
Het doet hier elkeen veel genoegen dat je regelmatig vooruitkomt, allen hopen
je dus over korte tijd terug te Antwerpen te zien. Het is inderdaad een nare historie
die je van die jonge man vertelt. Maar misschien bewijst dit de efficaciteit van de
behandeling: bij de ene de dood, bij de andere de genezing, en vermits je de proef
opperbest doorstaan hebt, kan het rezultaat m.i. niet twijfelachtig zijn.
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Tot weldra, Paul, en vele groeten van de vrinden en mijn vrouw.
van harte
je Gaston.
P.S. Mijn vrouw zend je morgen je pyjama en een doos Razvite.
Pyjama 59 fr. Razvite 7 f. zodat geen verdere afrekening te maken valt.
Uit Van Ostaijens volgende brief aan Victor blijkt dat de datum die de
Procureur-Generaal van Gent voor de zitting van het tribunaal had opgegeven, 21
en niet 28 januari 1928, verkeerd overgekomen was.
In zijn verslag over zijn gezondheidstoestand vergelijkt hij zich, evenals elf dagen
later tegenover Burssens, met de Antwerpse worstelaar Laurent Gerstmans, wiens
wedstrijden hij tijdens de oorlog met Victor voor de Antwerpsche Courant had
bijgewoond.
Het boek waar hij aan het eind van zijn brief om vraagt, Marcel Schwob et son
temps door P. Champion, was in 1927 verschenen. Blijkens een bewaard gebleven
bewijs van afgifte van een aangetekend stuk heeft Victor het gevraagde eerst op 3
januari 1928 naar Miavoye opgezonden.

[8-12-27]
Beste Fik,
Dank voor uw brief van 6 dezer. Wat de schilderijen betreft, ik heb nu toch de tijd
daar geduldig op te wachten en de 28 januari is niet zover. Wat mij betreft, ik denk
dat ik nu wel aan de beterschap ben. Maar men moet de dingen niet overdrijven:
een Gerstmans ben ik nog niet en het zal nog heel wat duren eer ik weer plus-minus
in orde zal zijn. Men heeft de pneumothorax op mij toegepast, dat is een
op-non-aktiviteit-brengen van de beschadigde long, met het doel ze, door
samendrukking, sneller te genezen. Deze drukking gebeurt bij middel van
luchtinblazingen. Eerst elke twee dagen, nu reeds alle veertien dagen, worden mij
3

tussen long en longvlies 400 cm lucht ingeblazen. De dag van de inblazing zelve
voel je je bepaald niet als een held. Maar het schijnt dat ik de behandeling zeer
goed verdraag en dat mijn rechterlong zich uitmuntend gedraagt, nu zij voor het
kraam alleen staat. Deze behandeling belet insgeliks de zieke long door
geïntoxiceerde lucht b.v. het hart schade te doen en ten slotte worden door de
drukking de microben naar buiten gedrongen. Hoofdzaak is dat de druk sterk genoeg
zij.
Voor het overige bestaat mijn kuur nog steeds uit dezelfde elementen: rust en
lucht. Ik lig van 9 tot 12, van 2 tot 4 en van 5 tot 7 op chaise
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longue buiten, op een overdekte terras. De verzorging is goed.
Alles in alles, hoofdzaak is dat ik kan genezen en dat, schijnt het, ik nu op de
goede weg ben. Het overige bestaat uit veel geduld en - als ge wilt - omdat men
veel moet laten, ook uit veel bone-vreterij.
Als ge het offer wilt brengen van die lange reis, natuurlik niets is mijn [mij]
aangenamer dan u hier te zien. Wanneer ge om 9.4 's morgens uit Quartier Léopold
Brussel vertrekt, zijt ge te Hastière om 11.38 (Hastière op de weg Namen-Givet).
Vandaar voert u een auto, die u aan het station zal wachten, wanneer ge me daags
tevoren telegrafeert, op een kwartuur naar ‘Le Vallon’. Mocht ge vergeten op
voorhand te telegraferen, dan zoudt ge zelf tot de garage moeten lopen, op enkele
minuten. Van Brussel tot Miavoye hebt ge dus drie uren.
Hoever staat het met tante Frie? Heeft zij het een beetje beter en iets minder last
vanwege het orde houden in de studie... en die boeken, die altijd maar talrijker
worden? Ik wens haar hartelikst het beste toe en veel rust, niettegenstaande de
noodzakelikheid der goede orde. Wanneer wij maar eerst eens genezen zijn, Frie,
dan kunnen we onze ‘achterstel’ gaan opeisen.
Boodschappen heb ik niet. Voor enkele dagen heb ik een paar pyjama's doen
komen. Indien ik geweten had dat ge u op boodschappen wou toeleggen, Fik, ik
had u de zorg gelaten deze te kopen. Met dien verstande echter dat gij de
winkeljuffrouw daarop attent zou maken dat deze dingen voor een ietwat dunnere
persoon dan gij zelf moesten dienen. Maar voorlopig heb ik dus niets.
Boeken? Ja, met éen boek dat gij, meen ik, bezit, zoudt ge me plezier doen: ‘La
Vie de M.Schwob[’] par ‘Champion’, geloof ik.
Nu dan, beste Fik, als uw bezigheden het toelaten tot spoedig weerziens. Met de
hartelikste groeten voor u en Frie
uw PaulvO
P.S. Ik blijf hier tot 20 januarie.
Op 10 december schreef Du Perron een kort, ongedateerd briefje aan Van Ostaijen,
waarin hij onder meer de toezending aankondigde van Dostojevski's De vreemde
26
vrouw en de man onder 't bed en van de bundel Zes kleine elegieën door Roel
Houwink, die in december 1926 als dertiende deeltje van de reeks To the Happy 26In een brief van 22
september 1927 aan
Few verschenen was.
Beste Van Ostaijen,
Ik schrijf je slordig en weinig, want ik schrijf je uit bed. Veel te lang zonder
mikmak rondgelopen bij zoveel kou en mist; nu dus weer een

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

Willink had Du Perron,
evenals in de volgende
brief, maar mèt vermelding
van de titel, geschreven
over ‘een Kurt Schwitters
van 1848: Dostojevski, De
Vreemde Vrouw en de
Man onder 't Bed’.
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De veranda van villa Le Vallon (huidige, vrijwel ongewijzigde situatie).
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beetje betalen voor het ademen in deze wereld. - Ik zend je gelijk met dezen een
Kurt Schwitters van 1847, geschreven door Dostojevski, en een bundeltje van
Houwink uit de serie To the Happy Few van Stols - je ziet dan meteen het genre.
Het is misschien wat Hollandsch, maar het is keurig. Stuur me je Barbaarse Dans
als je wilt dat-i zo gedrukt wordt (ik heb er Stols al over gesproken). - Kopie van
Burssens wordt volledig geplaatst; ik leg alles bij elkaar; eigenlik heb ik alles al
behalve de kopie van jou. Geef op Kluwen van Ariadne aan wat eventueel zou
kunnen vervallen (met een × in potlood b.v.)
Tot nader; steeds je
EdP
Een dag later volgde nog een tweede brief van Du Perron, waarbij deze zijn
27
bewerking van Van Ostaijens tekst voor de Avontuurcirculaire opstuurde . Eén van
de door hem aangebrachte veranderingen, waarop Du Perron in het ‘P.P.S.’ van 27Voor de oorspronkelijke
zijn brief doelt, was de omzetting van: ‘Wie zegt daar: ‘dat is onbescheidenheid tekst, zie bijlage 9, blz.
1122-1123.
en grootheidswaan?’ - Vergeet die tegenspreker dat, volgens de franse dichter
Delavigne, Columbus tot de manschap zei: ‘drie dagen en ik geef u een wereld.’ -’
in: ‘En wie daar zegt: ‘dat is onbescheidenheid en grootheidswaan!’ vergeet dat,
naar het getuigenis van sommigen, Columbus...’.
Zowel het plan om in elk nummer een tekening van Willink op te nemen als de
uitgave van een map van deze tekeningen met teksten van de vijf redacteuren is
niet doorgegaan. Alleen in het eerste nummer werd een tekening van Willink
geplaatst.
De door Du Perron voorgestelde toevoeging over Willinks tekeningen is aan het
slot van de circulaire afgedrukt. Overeenkomstig Du Perrons postscriptum is deze
circulaire verschenen ‘in het formaat en op het papier van het tijdschrift’.
Le grand dieu Pan, welk boek Du Perron naar Miavoye had gezonden, is Paul-Jean
Toulets vertaling van Great God Pan door Arthur Machen, welke vertaling in 1901
verschenen was.
Brussel, Zondag.
Beste Van Ostaijen,
Ik krijg zojuist je cirkulaire terug, die door handen is gegaan van Dinger en Blijstra.
Ik heb alles netjes overgeschreven en in de Vries en te Winkel-spelling gezet voor
de rust van de lezer. Zie je of [of je] er nu nog mee akkoord gaat, en stuur ze mij
dan terug.
Maar nog iets. Willink en ik hadden indertijd afgesproken dat, als het
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tijdschrift verscheen, hij een pentekening zou maken voor ieder nummer. Zo'n cliché
kost 60 frs., maar die betaal ik dan buiten de rest om.
We wilden die cliché's dan bij elkaar leggen en later een kleine map uitgeven met
een paar inédits, en ik zou dan een tekst erbij schrijven, of we zouden (wat misschien
aardiger is) ieder een tekst voor een tekening kunnen geven, wij vijf en mogelike
latere medewerkers. In het tijdschrift komen de tekeningen dan vooreerst zonder
tekst. Wat denk je ervan?
Als je het goedvindt, zet dan op de inhoudsopgaaf van nr. 1 nog: ‘Dit nummer (en
ieder volgend nummer) zal bovendien een tekening brengen (of bevatten) van
A.C.Willink.’ - Blijstra en Dinger hoef ik niet meer te vragen.
Heb je ontvangen ‘Le Grand Dieu Pan’, een Engels verhaal door Toulet vertaald.
Het is feitelik je reinste onzin, maar als men op een lange stoel ligt... De geest heeft
soms van die rare berustingen.
Tot nader; met beste wensen en handdruk steeds je

EdP.
P.S. - Ik dacht de cirkulaire te laten drukken in het formaat en op het papier van het
tijdschrift. Zeg nog even in hoeveel exemplaren? Het postcheck-nr. zetten we wel
in nr.1 zelf; dat weten we dan.
P.P.S. - De franse dichter Delavigne (ah,ce Casimir!) heb ik laten vallen om niet
de indruk te geven dat we de mensen bij voorbaat willen doodslaan met citaten.
Van Ostaijen reageerde met onderstaande brief op de beide epistels van Du Perron
en stuurde daarbij tevens de bewerkte tekst voor de circulaire terug.
Door het opzenden van Barbaarse dans tot zijn terugkeer in Antwerpen uit te
stellen, is van een publikatie hiervan in de reeks To the Happy Few nooit iets
gekomen.
Het is niet bekend welke tekst Van Ostaijen bij de in Poging tot afstand opgenomen
tekening van Willink geschreven heeft.
Zoals uit het slot van zijn brief blijkt, was er langzamerhand in zijn
gezondheidstoestand een lichte verbetering ingetreden, die tot half januari zou
28
duren. Ook dokter Bérard schreef later over ‘une légère amélioration passagère’.
28

Zie bijlage 10, blz. 1124.
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[Miavoye-Anthée, 13.xii. 27]
Beste du Perron,
Ik hoop dat, wanneer je deze brief bereikt, je weer zo goed als opgeknapt bent.
Je tweede brief die ik ontving is alweer uitvoeriger en doet me dus veronderstellen
dat je aan krachten weer hebt toegenomen. Zorg dus in't vervolg voor flanel, wolletjes
of kasha!
Dank voor je boeken. Ja, die ‘God Pan’ dat is een gek ding. Maar zoals je terecht
schrijft op een chaise-longue... Ik lees het ding in mijn bed, daartoe is het zeer
geschikt.
Wat de serie van Stols betreft, heb je alweer gelijk! ‘Keurig en hollands’ ik kan
daar niks meer aan toevoegen. Maar zeker het bevalt me wel en zodra ik te
Antwerpen terug ben stuur ik je ‘Barbaarse dans’. Dus binnen goed een maand.
Betrekkelik de cirkulaire gaan we dus akkoord. Je hebt alles netjes in de Vries
overgeschreven en hier-en-daar mijn abrupte uitdrukkingswijze
algemeen-gangbaarheid bijgelegd. Goed. (Zo b.v.: ‘het menen van men is een
gevaarlike soort wet’. Bij mij: ‘menen is een gevaarlike wet’.)
Een detail van administratieve aard moest ik korrigeren. Je hadt geschreven:
[‘]Alle deze prijzen porto en plus’. Neen, de prijzen zijn vermeld met de porto, dat
spreekt van zelf. Alleen voor het buitenland, geldt het verhogen met de porto, wat
logies is.
Voor wat mijn kopie betreft, in eerste plaats mag ‘Boere-Charleston’ wegvallen.
Daarna, sta ik voor de keus ‘Alpejagerslied’ te laten voor het volgend nummer of
wel in het ‘Kluwen’ te snijden. Mij dunkt is het kluwen te gering, om het nog kleiner
te maken. Dus zou in tweede instantie ‘Alpejagerslied’ moeten wegvallen. Ofwel je
plaats[t] de twee gedichten en laat het proza tot de volgende keer. Dat moet je nu
maar volgens de plaats die er blijft schikken. Je laat eerst ‘Zo leeg...’ drukken, dan
zie je meteen hoever je komt.
Wat de zaak met Willink betreft, ben ik natuurlik ‘einverstanden’.
Met die teksten is zeker wat te doen. Op mijn chaise-longue heb ik al dadelik een
tekst op ‘Naakt met de duif’ (Poging tot Afstand) gekomponeerd.
Zeer zachtjes aan, maar toch zeker geloof ik, knap ik op. Evenwel is het nodig dat,
na het verlaten van ‘Le Vallon’, ik streng op regiem blijf, in hoofdzaak: rust. Maar
elke dag heb ik dan wel drie uren om het nodige te belopen. Men moet op drie jaar
rekenen voor een werkelike genezing. En misschien moet ik nog wel eens terug
naar ‘Le Vallon’ of een ander instituut. Maar alles te zamen, ik denk dat ik op de
goede weg ben.
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Ziedaar nu de eerste werkzaamheden van ‘A.’ volbracht: de cirkulaire en de kopie
voor het eerste nummer. Komen nu: omslag, van buiten en binnen enz. Geef Breuer
de nodige tips.
Flinke poot
je PaulvO
De volgende dag reeds stuurde Du Perron een antwoord met bijzonderheden over
de drukkosten en de inhoud van het tijdschrift. De kopij van Van Ostaijen en Du
Perron is in het eerste nummer van Avontuur overeenkomstig de opgave in Du
Perrons brief opgenomen, al neemt het Kluwen van Ariadne daarin twee bladzijden
meer en Zo leeg een bestaan zes bladzijden minder in beslag dan Du Perron
berekend had. Van Burssens werd vòòr het gedicht Oud liedje en de prozabijdrage
Het duel kunstschilder X.-dichter Z. ook nog het gedicht Invitation à la valse au clair
de lune geplaatst. Blijstra's éénakter Het spookslot is inderdaad naar het tweede
nummer verschoven en in het eerste vervangen door de drie prozastukken De
noodlottige kogel, Kwartet-concert en Romantisch beeld. Het nummer is afgesloten
met Dingers gedichten Proogram en Bespiegeling en een vijftiental Kwadrijnen.
29
Het ‘livret’ onder leiding van Odilon-Jean Périer en Robert de Geynst, dat Du
29
Perron aankondigde nog diezelfde dag te zullen zenden, was de zojuist
Périer, door Franz
Hellens in Vandaag, nr. 4,
verschenen eerste aflevering van een klein tijdschrift, getiteld Premier livret,
waarop door de dood van Périer in februari 1928 nog slechts een Deuxième livret Brussel, 1 april 1929, blz.
84, de beste onder de
is gevolgd.
Door het vertrek van Greshoff naar Nederland, waar hij geruime tijd gebleven medewerkers aan zijn
is, heeft deze nooit gevolg gegeven aan zijn plan Van Ostaijen uit te nodigen om tijdschrift Le Disque Vert
genoemd, stierf enkele
voor Den Gulden Winckel regelmatig de Duitse letterkunde te bespreken.
weken vòòr Van Ostaijen,
Het door Du Perron in zijn eerste postscriptum genoemde tussenvoegsel van op 22 februari 1928, kort
Dinger luidt in de gedrukte Avontuurcirculaire: ‘Wij behouden ons dus het recht voor zijn 27ste verjaardag,
voor, ons in het avontuur tweelingbroeders te betoonen of elkanders tegenvoeters aan een hartvergroting,
te zijn.’
welke dood van invloed is
Brussel, Woensdagavond.

geweest op het ontstaan
van Du Perrons gedicht
Gebed bij de harde dood.

Beste van Ostaijen,
Dank voor de cirkulaire, die naar de drukker is gebracht. Breuer heeft mij ook de
definitieve prijzen opgegeven. 48 blz. van 40 regels per blz. (druk van Poging tot
Afstand) op een goed vergé, komt ons, in 300 exx. op 990 frs. in 250 exx op 935
frs. en in 200 exx op 880 frs. Hierin is begrepen een behoorlik solied omslag met
titel en inhoudsopgaaf op de voorkant. Moet er meer op het omslag dan wordt het
duurder.
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Mij dunkt, laat ons voor nr.1: 300 exx. nemen en 990 frs. bij elkaar brengen; en ons
voor de rest met 200 exx. tevreden stellen, 100 voor hier en 100 voor Holland.
De cirkulaire kost 85 frs. (in 300 exx.)
De kaarten, 250 voor jou en 250 voor Dinger, kosten tesamen 35 francs.
Dat maakt, tesamen, een kleine vóóruitgaaf van 120 frs.
Het cliché voor Willink wordt op een apart velletje gedrukt, en door mij betaald.
Wat denk je van de rest?
- Ik geloof, wat de kopij betreft, dat alles zich prachtig schikken zal. Blijstra heeft
n.l. besloten zijn Spookslot eerst in nr.2 te plaatsen. Hij geeft eerst De Noodlottige
Kogel (een werkelik aardig verhaal, een van de beste die hij geschreven heeft), plus
nog twee kleinere prozastukjes. Je Kluwen van Ariadne kan dus geheel behouden
worden (tussen haakjes, ik heb het met veel plezier zonet gelezen), je twee gedichten
ook. De indeling van nummer 1 wordt dus, als ik goed zie, zo:
P. van Ostaijen, Boere-Charleston

1.

id., Alpejagerslied

2.

id., Kluwen van Ariadne

3-7

E. du Perron, Zo leeg een bestaan

8-33

Gaston Burssens, Oud Liedje

34

id., Duel Schilder-Dichter

35-38

W.N.Dinger, Verzen

39-41

R. Blijstra, De Noodlottige Kogel

42-45

id., Kwartetconcert etc.

46-48

Deze volgorde lijkt mij ook de beste.
Ik zend je vandaag een ‘livret’ uitgegeven door Périer en R.de Geynst. Niet
onaardig maar... En dan zegt men niets verder. Laat ons zeggen, alsof we over heel
iets anders spraken: ‘Hij is zo beminnelik jong, die Périer’.
Ik lees tot mijn grote voldoening dat je langzaam vooruitgaat. Ik mag vooreerst
niet uit van de dokter. Het sneeuwt, het vriest, het is om de hele donderse boel aan
elkaar te piesen. Ik ben zoeven naar Breuer geweest, maar Breuer is op precies 15
pas afstands; als ik me dan goed inbaker... Het is toch een rottige geschiedenis als
je zo'n konstitutie hebt. Ik moet dan altijd aan jou denken om me weer met het leven
te verzoenen. Jij hebt je dan toch blijkbaar nog een beetje meer verwaarloosd...
Wanneer zullen wij rijk genoeg zijn om een modern landhuis te kunnen bezitten in
Rapallo of Fiesole?
Heeft Greshoff je al geschreven? Hij zit voor het ogenblik weer in Holland maar
heeft me verleden week 2 of 3 maal je adres gevraagd.
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Nu, mijn beste, voorlopig tot dusver.
Je EdP.
P.S. Dat menen een gevaarlike wet is bleek onduidelik voor Blijstra. Vandaar vnl.
die ‘uitbreiding’ van mij. Het tussenvoegseltje van de ‘tweelingbroeders en
tegenvoeters’ was van Dinger (aanmerkelik beknopt door mij.) Zo krijgt ieder z'n
zin.
P.P.S. - Après tout is het misschien beter als ik Dinger helemaal achteraan zet.
Dan eindigt de revue op de ‘kwadrijnen’. Ik heb hem gevraagd of dit woord een
afleiding uit het Perzies was. Hij heeft nog niet geantwoord.
Bijna twee maanden nadat hij van Muls bericht over de toekenning van een
regeringstoelage ontvangen had, schreef Van Ostaijen hem de volgende brief. Met
de val van het drie-partijenkabinet-Jaspar op 21 november 1927 was ook Kamiel
Huysmans als minister van kunsten en wetenschappen afgetreden en in het daarop
volgend katholiek-liberale tweede kabinet-Jaspar niet meer teruggekeerd.

[16-12-27,[.]]
Waarde vriend,
Van het ministerie ontving [ik] tot op heden nog geen enkele bevestiging van het
nieuws dat ge me meedeelde in uw brief van 20 oktober ll.
Indien ik uw brief goed begrijp, was de premie toch bepaald toegekend.
‘Min. H. laat mij weten dat u een premie werd toegekend enz.’ Daaruit leid ik af dat de ministeriële krisis dit niet meer kan gewijzigd hebben.
Tenzij de spreekwoordelike nalatigheid van juist Min. H... Dat ware inderdaad
verschrikkelik voor iemand die twee dagen in beraad heeft gestaan of hij zou
aannemen, ja dan neen. (De redenen daartoe zette ik u in mijn brief uiteen.)
Wat de premie zelf betreft, het materiële feit, maak u daar geen zorgen om. Dat
is veel minder gewichtig.
Met beste groeten,
steeds uw Paul v. Ostaijen
Voor Tine Ceulemans' verjaardag op 17 december had Van Ostaijen in Antwerpen
bloemen besteld, die echter, zoals uit de verdere correspondentie blijkt, vier dagen
later werden bezorgd. Bovendien schreef hij haar onderstaande felicitatiebrief,
waarin hij tevens voor haar brief van 1 de-
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cember en het hem toegezonden Sinterklaascadeau bedankt.
In zijn aanduiding van de noordenwind als die van ‘le génie du Nord’, maakt hij
een toespeling op André de Ridders kunstkritische, in 1925 te Antwerpen verschenen
30
studie Le génie du nord . De barre kou waarin hij kuurde, bracht hem, evenals drie
dagen later bij het schrijven van een brief aan Burssens, de gewoonte van Achilles 30Eerst gepubliceerd in
Sélection, jg. 3, nr. 1 en 2,
Noeninckx in de gedachte om in De Hulstkamp altijd een warme ‘lait russe’ te
november en december
bestellen.
1923. In dit
decembernummer was
ook Van Ostaijens opstel
Heinrich Campendonk
opgenomen.

[16-12-27]

Liefste Minnekepoess,
Ik hoop dat, vóór deze brief, mijn beste verjaardagswensen u reeds langs een
andere zijde mogen bereikt hebben, laat ik ze nog eens met klem herhalen en
zeggen: ‘Vivat ons!’: gezondheid, geluk in de zin van ‘veine’ en ook, voor de mensen
die daar blijf mee weten, geluk in alle zinnen, enfin kortom: vivan de jubilaris! - Ik
hoop eveneens dat de stoet van de felicitanten groot mag geweest zijn en de
elementen daarvan verscheiden en bont. Wie weet hebben jullie gedanst en het
Chielke keurig; (waarom toch heb ik zo de neiging steeds mijn vriend Achilles op
het gevaarlike moment te noemen? - Wanneer ik toch weet dat hij het niet hebben
mag?)
Ik heb een zeer plezierige brief van je ontvangen en Sinter Klaas heeft mij bezocht.
Ik dank je en, wanneer je bij gelegenheid Saint Nicolas ontmoet, doe hem de
komplimenten en zeg, vanwege mij, maar met een knix dan: ‘merci’. (De kriticus
zegt: ‘van Ostaijen heeft een krullerige stijl.’ De kriticus meent het goed, maar,
krullerig of niet, hij kan het niet goed zeggen).
Het is nu erg koud hier. Mensen die, zij het dan ook onder een paar dekens, 7
uur daags in de frisse ‘locht’ doorbrengen, kunnen het merken. Het heeft gesneeuwd
en de wind die, twee dagen geleden, nog uit het zuid-oosten kwam, blaast nu uit
het noord-oosten: een verschrikkelike broer die wind van ‘le génie du Nord’. En
nochtans zou ik deze zeven uur chaise-longue met licht gemoed dragen, indien ik
maar wist dat, na gedane dagtaak (in eer en deugd) het Chielke aan mij dacht bij
het ledigen van zijn glas lait russe. Maar werkelik het is koud en heden middag van
2 tot 4, toen de wind zo door merg en been ging, was het heus fris genoeg. Intussen
zegt men mij dat ik een model patiënt ben. Natuurlik, je wilt dit niet geloven.
Dus, rond 25 Januarie verschijn ik terug ter stede Antwerpen. Maar ik zal dan
thuis nog wel de strenge rustkuur moeten voortzetten en nauweliks een paar uren
daarafnemen voor ev. wandelingen of bezoeken. In de zomer moet ik toch weer
weg, denk ik. En wie weet de volgende
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winter. Het is en blijft een lamme historie.
Ja en dan: het eerste nummer van ons tijdschrift belooft schitterend te worden.
Zeg het voort.Voor het overige is er geen nieuws in het oord Miavoye.
Met hartelikste groeten
B.à t.
Paul
Daags na zijn brief van 14 december schreef Du Perron een tweede, eveneens
ongedateerde brief, die hij echter pas de volgende dag, vrijdag 16 december,
verstuurde, nadat hij er nog een deel aan toegevoegd had.
De Nederlandse vertaling van het Nibelungenlied door Jan Matthijs Brans, die hij
Van Ostaijen met zijn uitvoerig commentaar toezond, was in 1926 te Zutfen met 25
illustraties van E. Wiethase verschenen met de toelichting ‘Naar den
middel-hoogduitschen tekst en in de oorspronkelijke versmaat vertaald’.
Bij het in zijn P.S. gebruikte teken *, waarmee Du Perron naar de gegevens in
zijn voorafgaande brief verwijst, heeft hij in deze brief geen bijpassende voetnoot
geschreven.
In het tweede deel van zijn brief oppert Du Perron het plan voor Avontuur een
enquête in te stellen, waarvoor hij de vragen reeds opgesteld en zelf beantwoord
had. Du Perrons enquêtetekst is niet teruggevonden, maar de meeste van zijn
vragen zijn wel uit de verdere correspondentie te reconstrueren. Deze enquête werd
de oorzaak van een controverse die in de laatste dagen van het jaar tot een uitvoerige
en principiële standpuntbepaling tussen Van Ostaijen en Du Perron geleid heeft.
I

Brussel, Donderdag-avond.
(‘Het weer is nog altijd even rottig.’)
Beste van Ostaijen,
Gelijk met deze verzend ik een Nederl. vertaling van Het Niebelungenlied.
Jij die zo goed thuis bent in Germaanse letteren en dus ook in Germaanse rytmen
en wendingen, jij hebt er misschien wat aan. Het schijnt dat die oude heer Brans
25 jaar op die vertaling heeft zoek gebracht, en dat zijn Nederlands poëem nu ook
getrouw de maat van het origineel in al zijn schoonheid en gebrekkigheid weergeeft.
- Hoe het zij, ik voel me erg bekocht aan dat boek, en nu ik het 3 of 4 maal tevergeefs
- en op verschillende plaatsen - beproefd heb te lezen, geef ik het je gaarne cadeau.
Moge 't je, mocht je er niet in kunnen zwijmelen, nog eens voor een citaat of
verwijzing van dienst kunnen zijn. - Mijn opvoeding is trouwens zozeer verwaarloosd
dat ik helemaal ongevoelig ben voor het
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epos, geloof ik, of het van Homeros, Vergilius of Théroulde komt. Maar dit
Niebelungen-lied spant voor mij de kroon. Die ‘Doornijksche Hagene’ lijkt me een
Perrol met de Rode Hand, maar dan ontdaan van alle faktoren die aanleiding zouden
kunnen zijn tot amusement. Die blonde Siegfried is om op te schieten, wat een poen
van een kerel! wat een blaaskaak en wat een draak! (draak hijzelf, veel meer dan
het arme dier dat-i om zeep heeft gebracht). Die Brünhilde en Chriemhilde godverdomme! ik vrij nog liever met twee van de gemeenste matrozehoeren die er
in Antwerpen te vinden zijn. Ik vind het geheel in één woord onmogelik, een summum
van wansmaak, van geouwehoer en belachelikheid. Als die kerels op het eind
malkaar allemaal kapotslaan wordt het voor mij een poppekast-massacre. - Je moet
mij toch eens eerlik vertellen wat jij van dat beroemde poëem denkt. - Het
Roelandslied heb ik nog nèt kunnen lezen, maar ik was toen wat jonger.
Nu: of het hoge Literatuur betreft of roman-feuilletons, het enige wat mij een
verhaal doet slikken waarin men elkaar met zwaarden en degens te lijf gaat is een
zekere verve die mij amuseert. Het moet schrille kleuren hebben en vlug vlug
opschieten. Les Trois Mousquetaires lijkt mij het onovertroffen meesterstuk van het
genre; ik houd ook van de Chroniques Italiennes van Stendhal (als ik het niet hoef
te vergelijken met Rouge et Noir of La Chartreuse). Maar je voelt dat, om elkaar
schielik en goed te vermoorden, men niet gehinderd moet worden door de versmaat;
vooral als die versmaat, zoals in dit Niebelungenlied, zo allemachtig kreupel is. Er
moeten dus wel andere waarden schuilen in dit zo beroemde gedicht. - Intussen,
de taal van Ariosto is, naar het schijnt, buitengewoon zoetvloeiend, en volgens
sommigen meer genuanceerd en soepel dan de taal van Dante; maar als ik één
canto van de Orlando binnen heb, denk ik met welbehagen aan die heerlike vraag
van de kardinaal d'Este: ‘Dico, messer Ludovico, dowe siete andata pescare tanto
coglionerie?’ Ludovico had die avond een lang gezicht, want hij had net zijn mooiste
passages voorgedragen. In de Italiaanse poëzie ken ik twee grote dichters: Aretino
en Baffo. De Sonnetti Lussoriosi zijn heerlik: praat me van diè degenstooten[stoten]
en in dàt rytme toegebracht! Het leven is zo verdomd kort, dat ik me werkelik afvraag
hoe er mensen zijn die dagen kunnen doorbrengen met het lezen van
zwaarbezongen kloppartijen. Maar jij ligt op een lange stoel, hebben we al meer
gezegd, en jij vindt misschien heel wat anders in dit oud-Germaanse heldendicht.
In ieder geval, schrijf mij erover, en waar ik dwaal, laat het licht schijnen op mijn
pad. Houd je goed, tot nader, geloof me steeds je

EdP.
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P.S. - Wat de betaling van die 120* betreft voor cirkulaire en kaarten, me dunkt, we
moesten ieder maar een 5e deel geven, d.i. 24 frs. Zend me dit geld zodra je kan
en vraag Burssens of hij mij ook zoveel zendt.
Dinger en Blijstra erover geschreven. Een gewoon nr. (in 200 exx) kost ons dus
880*. Wij hebben 60 fl. = ± 850 frs + 100 frs van Burssens en jou samen, nietwaar?
Ik heb Dinger ook de gegevens verstrekt betreffende prijzen etc. en hem gevraagd
zich met jou te verstaan. Voor de praktiese regeling van verzending**, en andere
administratie hoef je mij dus niet te antwoorden. Ik hoor later dan wel wat jullie
samen hebben uitgemaakt. -

EdP.
** De kwestie van porto o.a.!!!
II

Vrijdag.
Beste van Ostaijen,
Ik stel voor met het ‘Avontuur’ een kleine storm te provoceren in letterlievend
Nederland. Met nr.2, als je wilt, openen wij onze enquête.
Ieder ‘jongere’ mag er aan meedoen; wij brengen iedere keer de antwoorden van
twee of drie mensen. Ingesloten een vragenlijst die je moet keuren. Ik geef er meteen
mijn antwoorden bij. Als jij hetzelfde doet, dan Burssens en de twee anderen[,] kan
het een vermakelik spelletje worden. - Schrijf jij nu weer eens zo'n kwasi-serieus
praatje als je voor de cirkulaire hebt gedaan, om er de enquête mee te verklaren.
Spreek maar over zelfportretten door reflex of zoiets. Ik ben verdomme benieuwd
jouw antwoorden te lezen! Wij drukken de vragen eerst: en dan de antwoorden van
drie mensen; dat zou alles bij elkaar nog geen 5 blz. innemen, tenzij ieder antwoord
een hele akte van geloof (of van berouw) inhield.
Voilà alweer, mijn beste. Tracht je tijd zo goed mogelik door te komen en als het
je plezier kan doen, denk dat ik ook opgesloten zit.
Steeds je EdP.
[P.S.]. Als je akkoord gaat, zend de lijst dan maar door naar Burssens.
(Ik heb er geen kopie van genomen.)
Op 14 december was het vijfjarige dochtertje van Oscar en Mia Jespers overleden.
Op dit bericht reageerde Van Ostaijen met de volgende regels, waaruit tevens blijkt
dat hij vòòr zijn vertrek naar Miavoye op zondag 4 september afscheid van hen
genomen had.
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[18.12.27]
Mijn arme, arme vriend; mijn arme, lieve Mia! hoe zou ik u willen helpen en bijstaan
midden in deze ontzettende gebeurtenis. Ik kan niets anders zeggen dan u te noemen
met de naam die gij tans draagt: mijn arme vrienden. Uw lief dochterke, deze kleine
Hella: die Septemberzondag van ons afscheid te Antwerpen, Oscar, Mia, blijft dus
het laatste beeld dat ik van haar draag. Hoe stond mij heel de dag de gehele weg
voor ogen! Het is verschrikkelik. Maar gij weet hoe ik in deze uren gans met u ben
en dat ik waarachtig en met al mijn zinnen deelneem in uw verlies.
Uw vriend, Paul
Tine Ceulemans, die Van Ostaijens brief een dag te laat en zijn bloemen in het
geheel nog niet ontvangen had, schreef hem direct na haar verjaardag terug en
bracht hem op de hoogte van het nieuws over het feest, over ‘Chielken’ Noeninckx
en ‘Lieneke’ Gabriëls, over het optreden van Segovia op een kamermuziekavond
der ‘Nieuwe Concerten’ in Antwerpen, over de tentoonstelling van Paul Joostens wiens schilderijen haar als ‘Van Eyckerij’ aandeden - en over haar zoontje Jan, die
na een ziekte voor enige tijd weer naar een schoolkolonie ging om aan te sterken.

[Antwerpen 18 December 1927.]
Paulke, hoe kan je dat nou beweren, dat ik zou twijfelen aan het feit dat je een
‘modelpatiënt’ bent. Zie je, dat is nu een van je vele charmes, alle allures hebben
van eentje die er niet makkelijk onder te krijgen is, en... au fond een zoete jongen
zooals Sinterklaas dat pleegt te noemen. - De welbestudeerde knix heeft Hij in
ontvangst genomen, en zei: excusez du peu. ‘De Jubilaris’ duizelt nog van het vuurwerk van ‘Vivats’, ‘veines’, ‘geluk’ etc. die
je haar toestuurde. Het is zeer moeilijk de afmetingen daarvan te realiseeren vooral,
die ‘Veine’ zie je. - De stoet van felicitanten zooals je het zoo ‘krullerig’ pleegt te
noemen was zéér makkelijk te overzien, maar, met bonbons, bloemen en ‘tabac
31
blond de Caron’ toch wel uit te houden. Gedanst is er niet, of, ja toch 's avonds,
op de Italiëlei, op de toonen van een spik splinternieuwe ‘His Masters Voice’, met 31Een parfum.
een miniatuur-diner, omdat mijn ‘Cordon bleu’ me in den steek liet.
Mais une vague d'inquiétude déferlait mon coeur. Want het vuurwerk van
heilwenschen uit Miavoye knetterde pas vanmorgen, en was nochthans[tans] van
de 16e gedateerd. Mysterie - ook voor de
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gelukwenschen langs andere zijde, niets gezien of gehoord, dus nog mysterie - Hoe
ook Paulke, het was zoo goed, en weet ik je moed, om na de dagelijksche
worstelpartij met le ‘Génie du Nord’ nog brieven te schrijven zeer te apprecieeren.
Het Chilken mankeerde op het appel.
Het schijnt heelemaal niet goed met hem te gaan. Hij had reeds een paar rechutes
bij die nieraandoening, heeft dus verlof, bedlegerig enz. Je moet heusch niet denken
dat hij het nooit over je heeft. - Veertien dagen geleden bijv. hoorde ik nog de
hartkreet dat ‘de Pol’ bij sommige minder prettige karakterneigingen toch een zeer
interessante jongen was, en met een gaver gemoed, en grooter natuurlijkheid dan
we wel dachten. Dat wist ge niet hé manneke?
En dan hebben we ‘Lieneke’.
Ze zei me deze week, Ik zal dat ‘Polleke’ (zoo daigneert ze je te noemen ‘en petit
comité’) eens die geschiedenis van Rusland schrijven, en ik heb gezegd, ja lieveke
dat moet ge zeker doen, want ik wil je, voor geen geld ter wereld, van het plezier,
dat dit schoone verhaal je geven zal berooven. Op mijn insisteeren kan je dus
rekenen.
Ik hoorde op de kamermuziek avonden der N.C. Andrès Ségovia, op de guitaar.
Zie je, hèm, maar mèt z'n guitare, miste ik nu erg in den stoet der felicitanten. Stel
je voor, de charme van clavecimbelspel, maar genuanceerd tot het uiterste, en o
zoo veel ver[r]assende effecten, en een zoo eenvoudig ongemaniereerd spel. Hij
is helaas al weer weg, anders maakte ik hem vast het hof, met als losprijs ééne
Sérénade - Ik reikhals naar de verschijning van het eerste nummer van je tijdschrift
dat schitterend beloofd[t] te zijn naar je zeggen. Ik hoorde iets van Avontuur? Kan
dat?
Ik was ook even bij P. Joostens. Ik moet zeggen ik snap die Van Eyckerij niet.
Jantje gaat denkelijk in Januari weer naar Heide. Ik zie er erg tegenop, maar het
moet, en daar is niets tegen te doen.
Paulke, trek je nu bovenaangehaalde mystificatie niet te veel aan.
Ik zeg je nog het was zoo goed.
Ja, dat buitenliggen moet niet zoo prettig zijn met deze temperatuur.
Ik heb het al direct gedacht toen het zoo koud werd, maar over + [±] 1 maand is
het leed alweer geleden. Laten we vooral hopen dat je thuis dan ook nog een beetje
zoete jongen blijft. 32
Dag Paulke. Ik wuif je toewaarts van uit ‘den hooge’ en zal probeeren die groote
32
simphatie [pathie] van ‘le Génie du Nord’ wat voor je te temperen.
Tine Ceulemans
woonde op de vijfde etage
van een flat aan de
Steenbokstraat.

Zeer hartelijk
je Minnekepoess
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In zijn antwoord op Burssens' brieven van 4 en 7 december geeft Van Ostaijen hem
zowel Du Perrons verzoek om een extra bijdrage van 24 frank voor de circulaire,
als diens vragen en antwoorden voor de Avontuurenquête met de begeleidende
brief van 16 december door.

[Miavoye-Anthée, 19-12-27]
Mijn beste Gaston,
Ik heb je om verschillende zendingen te bedanken. Eerst en vooral je vers en je
proza twee uitstekende stukken voor ons tijdschrift. Het proza is zo agressief als 't
maar kan en het gedicht hoort tot de allerbeste die je schreef. Ik heb aan beide
dingen veel plezier gehad.
Ik dank je - en vergeet niet je vrouw mijnerzijds om deze te bedanken - voor de
zorgen betrekkelik de aankopen. De pyjama is goed en warm en wat de breedte
betreft zou Gerstmans er wellicht nog bij kunnen.
Maar ben ik niet zinnens zo flink een man te worden als deze beroemde
worstelaar? - Ik begrijp echter dat de smalste maat nog te breed is voor mij; wat ik
hier schrijf is dus niet meer dan een ‘zwans’.
De cirkulaire van ‘Avontuur’ is bij de drukker, alsook de intekeningskaarten. Deze
druksels stellen een vooruitgave van 120 fr. voor. Du Perron schrijft me dat elk 24
fr. zou betalen. Stuur hem dus dit bedrag op, naar zijn adres: 13, rue Lesbroussart,
Brussel. Ik doe hetzelfde met deze post.
Hierbij zend ik je een vrage[n]lijst van Du Perron. De bijgaande tekst en brief
verklaart zijn intentie. Ik heb niks tegen deze enquête, omdat zij door naar goed en
slecht te vragen, de vervevelde[velende] toon van de enquêtes wijzigt. Ik ben er
ook niet speciaal voor. De 11e vraag zou, meen ik, moeten wegvallen omdat die
reeds te dikwels werd gesteld.
Schrijf mij eens wat jij over het geval denkt.
Wat de gezondheid betreft, ik kuur nog altijd zeven uur per dag in open lucht bij
o

o

een temperatuur van 9 tot 13 onder nul met twee dekens en een overjas tegen
de kou en zonder ‘lait russe’. Men blaast nog steeds, nu alle veertien dagen. Zeg
aan Noeninckx dat ik dikwels aan hem denk en hoe goed, na gedane dagtaak, bij
zulke kou een warme lait russe smaken moet.
Voor het overige niets biezonders.
Met hartelikste groeten voor jou, je vrouw en al de vrienden,
Steeds je
Paulv.O.
Vier dagen na Van Ostaijens informatie naar zijn rijkstoelage stuurde
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Muls hem de brief die hij destijds hierover van Sarah Huysmans, de dochter en
secretaresse van Kamiel Huysmans, ontvangen had en hij liet zich in zijn
begeleidende woorden niet onbetuigd over de prijzenpolitiek van de overheid.
Tevens kondigt Muls aan dat hij Het dorp in het eerste nummer van 1928 op zal
nemen, wat ook inderdaad is gebeurd, al verscheen deze aflevering als
33
dubbelnummer pas na het overlijden van Van Ostaijen . Het dorp werd de laatste
33
der poëtische publikaties die Van Ostaijen zelf aan Vlaamsche Arbeid had
Zie blz. 817.
ingezonden. Aan Muls' vraag naar een prozabijdrage gaf Van Ostaijen een week
later gehoor.

[20/12/27]
Waarde Vriend,
Het verwondert mij dat de toegezegde 2000 frs u nog niet werden uitgekeerd.
Hierbij gaat de brief dien ik van Sarah Huysmans ontving. Ik meen toch wel dat het
een officieel stuk is waaraan geloof mag gehecht worden. Ik schreef heden nog aan
den ex-minister om hem zijn belofte te herinneren. Het is niet anders dan een
nalatigheid van hem en die hij zoo haast mogelijk zal herstellen.
Maar het ziet er inderdaad treurig uit met ons premiestelsel wanneer ge bedenkt
dat Streuvels weer eens voor de vierde of vijfde maal met een grooten prijs gaat
loopen. Waarom al de van Nu en Straks mannen met hun nasleep niet in groep tot
rijkspensionaris verheven. Dan kon wellicht een vrij premiestelsel voor jongeren
bedacht worden.
In het Januari nr van Vl.Ar. het eerste van het nieuwe en 23e jaar wordt uw gedicht
opgenomen dat ge mij al een tijd geleden zondt. Gaarne kreeg ik van u nog wel
eens een proza stukje. Hebt ge niets meer uit de diergaarde voor kinderen van nu?
Dat was fijn van geest! Gij schrijft mij niets over uw gezondheid en dat is hoofdzaak.
Ik hoop dat het u steeds beter gaat en wij eerlang weer het genoegen zullen hebben
u in Antwerpen weer te zien.
Met mijn hartelijkste wenschen
uw Jozef Muls
Van Ostaijen bevestigde vervolgens de ontvangst van Du Perrons brieven van 14
en van 15-16 december met de daarin aangekondige boekwerken en ook die van
de twee detectiveverhalen Le crime d'Orcival en Monsieur Lecoq door Gaboriau,
waarover Du Perron in zijn brief van 26 november al geschreven had.
Over de Avontuurenquête maakt hij dezelfde opmerkingen als twee dagen
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tevoren tegenover Burssens, maar hij laat zich nog niet uit over de antwoorden van
Du Perron. Wèl deelt hij vast mee zich er zelf ‘gans buiten’ te zullen houden, vooral
omdat hij van mening is dat hij als redacteur niet verkiesbaar is.
Met ‘het manifestje’, dat Dinger in zijn aan Du Perron doorgestuurde en verloren
gegane ‘strijdlustige’ brief ‘slechts als een pis-aller aanvaardt’, is Van Ostaijens tekst
voor de Avontuurcirculaire bedoeld. Dingers boutade tegen het tijdschrift Nu, die
34
Du Perron al op 29 november voor het eerste nummer van Avontuur had afgekeurd
34
en waarover Van Ostaijen nu weer door Dinger werd geïnterpelleerd, is ook in
Zie blz. 910.
de latere nummers van Avontuur nooit opgenomen.
Na zijn mening over Monsieur Lecoq gegeven te hebben wijst Van Ostaijen op
de aankondiging van Opbouwen, een nieuw ‘maandschrift’, waarvan de eerste
aflevering inderdaad in januari 1928 verschenen is. Het blad stond onder redactie
van de architect Huib Hoste en bevatte voornamelijk kritische bijdragen. Aan de
eerste reeks van tien nummers, die van januari 1928 tot en met juni 1929 verscheen
met in totaal 466 bladzijden en op een formaat van 26.5 × 19.5 cm., heeft Moens
echter niet meegewerkt. Na juni 1929 werd de uitgave van dit blad gestaakt, waarna
het ruim een jaar later weer werd voortgezet.

[Miavoye-Anthée, 21-12-27]
Beste du Perron,
Ik heb een hele hoop zaken van je ontvangen, twee brieven, een zending van
Lecocq [Lecoq, passim]'s en een andere met de Nibelungen en ‘L'Arétin moderne’;
voor dit alles, mijn beste dank.
Het spijt me zeer te horen dat je nog steeds gevankelik thuis zit, ja, het is geen
grap zo gevoelig te zijn voor de variaties van het klimaat en dat bij ons klimaat.
Indien het je kan helpen je in deze een maat te weten, zo verneem dan dat ik ook
weer twee dagen in mijn bed stak, vanwege een te hoge koortsreaktie op een
3

inblazing van weer zoveel cm lucht. Trouwens weet ik niet of ik deze bedlegerigheid
niet moet verkiezen boven mijn ‘normale’ toestand, die daaruit bestaat 7 uur per
o

o

dag, bij een temperatuur van 9 tot 13 onder nul, in open lucht op een chaise-longue
te liggen, zelfs al heb je dan een overjas en twee dekens.
Over praktiese dingen gesproken: de gewenste som voor de cirkulaire voeg ik
hierbij. Secundo: desbetrekkelik heb ik Burssens geschreven. Spijts zijn
belangstelling voor mijn adres, heeft Greshoff me niet geschreven. Maar zeker, dat
komt wel.
Je vragen en antwoorden stuurde ik aan Burssens door. Ik vind de idee van de
enquête niet kwaad, biezonder nu de mensen ook gelegenheid

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

943
krijgen naast hun bewondering, hun gal uit te spuwen. Het is menselik dat deze
mogelikheid de antwoorden doet toestromen. Een reserve heb ik alleen te maken
voor vraag 11, een vraag die reeds herhaaldelik werd gesteld (de 10 beste boeken).
Maar ik vind dat jij die de vader van de gedachte bent, de introduktie zou moeten
schrijven. Wat mij betreft - spijts ik me zeer voor de antwoorden interesseer - ik zal
zelf niet antwoorden. Het zou me een vrij grote inspanning kosten een rechtzinnig
niet een diplomaties antwoord te geven en deze inspanning gebruik ik beter voor
andere dingen. (Het grootste malheur, ik zal het je maar onmiddellik bekennen, is
dat ik zelf, als redakteur van het tijdschrift, nauweliks verkiesbaar ben.) Ik stem dus
gaarne voor de enquête, maar ik blijf er gans buiten.
Ik stuur je met deze ook een brief van Dinger. De strijdlustige toon zal je misschien
bevreemden. Laat ik je echter zeggen dat ik in mijn laatste brief aan D. geschreven
had dat een naam als ‘Zangzaad’ moordend zou zijn. Toen Dinger vernomen heeft
dat ik zijn imaginatie en vindingrijkheid zo weinig op prijs stelde, heeft hij zeker
gedacht: [‘] ik zal die v.O. ook wel eens een flinke klap geven.’ Dat gebeurt met deze
brief, wanneer hij verklaart dat hij het manifestje slechts als pis-aller aanvaardt enz.
Zijn vraag of ik zijn uitval op ‘Nu’ soms niet hoogschat, vind ik ook vrij vervelend.
Meteen zie je ook hoe hij zich de exploitatie voorstelt. 21 fr. rembours aan de
deelnemers, het overige (verschil tussen 37.50 en 21[)] zijnde de administratiekosten,
verzending, korting boekhandel). Ik zelf had me voorgesteld alles eenvoudig aan
‘Avontuur’ af te dragen, maar en revanche dan van een bijdrage af te zien. Het komt
nu op hetzelfde neer, ik zal 50 fr. per nummer geven, maar ik hoop wat op de
vlaamse abonné's terug te halen.
Over Monsieur Lecocq ben ik, spijts jouw en Cocteau's enthousiasme, niet goed
te spreken. Ik las het eerste boek: M.Lecocq. De politiegeschiedenis kan men met
spanning volgen. Maar dan, hoe duur moet men dit plezier betalen, wanneer men
daarna, ruim 200 blz. lang, die geschiedenis te Sairmeuse moet slikken, die is ‘d'une
insigne insipidité.’ En dan verdomme al 4 bladzijden heb je die eerlike mensen die
zich ontdekken en zeggen: ‘ah toi, tu es un brave!’ - Kortom, het allerslechtste melos.
Nu zou ik graag van je vernemen of je in ‘Mons. Lecocq’ ook deze geschiedenis
onder je bescherming neemt.
Ik zend je met deze de cirkulaire van een ander nieuw tijdschrift ‘Opbouwen’. Het
is weer de oude vlaams-katholieke sleur. ‘Mr.X. heeft het hoofdredakteurschap
aanvaard en Wies Moens hoopt binnenkort de letterkunde voor zijn rekening te
kunnen nemen’. Een politiekommissaris schrijft niet slechter. - Maar belangrijk is
wat deze
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mensen voor 50 fr. bieden. Een groot 4 formaat 10 × 48 blz., plus 10 × 8 blz.
illustratie. De vraag blijft natuurlik of ze dit waarachtig zullen geven, want een vlaams
tijdschrift ziet vrijwel gemakkelik van zijn verplichtingen af.
Voilà, meen ik, het biezonderste.
Bien à toi, Paulv.O
Inmiddels had Tine Ceulemans eindelijk haar verjaarsboeket ontvangen, waarover
zij Van Ostaijen op woensdag 21 december het volgende schreef:
Woensdagmiddag.
Paulke lief. Ik ontvang zoo even uit de handen van de hakkelende knecht van De
Graef, 7, zegge Zeuven prachtc[h]rysanten. Ze zijn wit-lila met donkerdere
omgekrulde puntjes. Kortom des merveilles! En dan er zijn er zeuven!
Ik kan niet nalaten er één blaadje van in te sluiten, moge het niet te veel van zijne
fraîcheur inschieten, en je (krullerige!) fantasie, er de frissche bloem in terugvinden.
Ze staan op de grond, heb er zoodoende àlle plezier van.
Weet je, dat deze mystificatie een zeer prettige kant heeft? Alle andere bloemen
waren zoowat verwelkt, en... nu troont jouw hulde in volle frischheid heel alleen.
Ook moet ik zeer, alle last en moeite die deze envoi je bezorgd hebben [heeft],
apprecieeren. Weer een van de verdekte charmes.
Paulke lief ik dank je dus nogmaals voor de allerliefste attentie en ook voor wat
er op het kaartje stond - en nog een dankzoen
van Minnekepoess
Du Perron beantwoordde Van Ostaijens brief weer per kerende post. Een oordeel
over De Nibelungen, waar Du Perron aan het slot van zijn eerste alinea om vraagt,
heeft Van Ostaijen hem nooit gegeven.
Uit het gedeelte waarin hij zijn mederedacteur tracht over te halen toch aan de
enquête mee te doen, blijkt dat aan het begin hiervan niet alleen naar de grootste,
maar ook naar de interessantste dichter gevraagd wordt.
Na lezing van het hem toegezonden Zuid-zuid-west, waarmee Albert Helman in
1926 debuteerde, en van De prijs der schoonheid, een ‘fragment uit de inleiding op
een studie over Baudelaire’ door de op 8 oktober 1926 overleden Gerard Bruning,
35
dat postuum in Erts gepubliceerd was, werd Du Perrons aandacht op de jonge
35
katholieke auteurs gevestigd. Zijn eerste reacties worden in onderstaande brief
Erts, Letterkundige
Almanak voor het jaar
aan Van Ostaijen doorgegeven en hij oppert hier1927, Amsterdam, 1927,
blz. 4-7.
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bij het plan om er, na wat meer informaties van Van Ostaijen, een ‘praatje’ over te
houden voor Avontuur. Op 1 en 2 januari schreef hij er inderdaad, ten dele ook naar
36
aanleiding van Van Ostaijens antwoord, een stuk over in zijn Cahiers van een lezer
36
, waarin deze brief voor een groot deel verwerkt is.
E. du Perron, Verzameld
werk II, Amsterdam, 1955,
blz. 50-55.

[Brux. 22-12.27.]
Beste van Ostaijen,
Ingesloten de ‘strijdlustige’ brief van Dinger (van een zeer bescheiden strijdlust
overigens en eindigend met de bekentenis van een ‘lezing in kleine - maar goede
- kring’); - wat de administratie betreft, doe je alles maar met hem af buiten mij om,
dat is afgesproken. - Dank voor de frs. 25 voor cirkulaire. - Greshoff zal je zeker nog
schrijven, hij is voor de hele Paas- en Nieuwejaars-misère naar Holland, maar komt
begin Januari verkwikt en energiek terug en dàn... zie je! Bon, je zult eens zien. Mijn hart heeft even stilgestaan toen ik las van je buitenzitten bij deze kou.
Godbewaarme ik zou op de een of andere manier zorgen dat ik alle dagen een
reaktie met verhoogde temperatuur had. Wat is dat voor barbaarsheid? - De cirkulaire
van Opbouwen heb ik gezien en prachtig bevonden: die mensen die niets ‘onverlet’
zullen laten en het ook over het ‘leven’ dus willen hebben. Pauvres sacs à merdre
tout de même, om met Ubu te spreken die ondanks alles toch een àndere kerel
was! - Je hebt zeer schoon gelijk wat betreft het 2e deel van M. Lecoq en ik ben
stom geweest om te vergeten je te zeggen dat je desgewenst dat maar ongelezen
moest laten. Het eerste deel had gevolgd moeten worden door een résumé van dat
tweede* deel in 2 of 3 hfdst. hoogstens. Maar Lecoq is levend, nietwaar, het is niet
de fantoom-detektief die alleen maar aan zijn pijp zuigt, tegen het eind zijn revolver
trekt en alles mooi opknapt in drie zetten. Le Crime d'Orcival is als ensemble veel
beter, en het drama buiten Lecoq om wordt veel korter verteld en is èn eenvoudiger
èn interessanter (op zichzelf beschouwd ook). - En ah! wat ik ook nog zeggen wou:
het 2e deel van M. Lecoq dus is inderdaad slecht, maar... de Nibelungen is oneindig
slechter! Ik verwacht nog altijd een praatje van je daarover.
Een grapje op zichzelf is de grap die Dinger meent te maken met ‘avonturiers’.
Ja-a-a, dat was niet gepiest!... Dat hadden jij en ik nu eens lekker niet gevonden,
wat?
Mijn vragelijst en antwoorden krijg ik dus van Burssens terug. Maar jou vind ik in
dit geval een vage grappemaker. Zo meteen krijgt Dinger gelijk met zijn hekel tegen
dat redakteurschap van ons. Want ‘eilieve’:
* ik zie met schrik dat ik daar twee e's heb gezet; is dat invloed van P.v.O.?
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waarom ben jij niet verkiesbaar als redakteur? En voilà des idées! zou het mondaine
Franse meisje zeggen. Wij wensen - altans ik wens - in onze antwoorden de grootst
mogelike eerlikheid, EERLIKHEID, ja, zie Dirk Coster, mijnheer! Als jij vindt dat de
grootste dichter is: Paul van Ostaijen, en de interessantste dichter ook: Paul van
Ostaijen, dan schrijf je netjes en voluit twee maal onder elkaar: Paul van Ostaijen,
en je zegt er desnoods bij: ‘omdat...’ - Neen, mijn beste, doe alsjeblieft mee aan die
grap, ik bid je, en laat het zònder inspanning geschieden. Wat je daar allemaal
gevraagd wordt, weet je sedert lang, en het tegendeel maak je zelfs de kat niet wijs.
Ik zou willen voorstellen dat de hele ‘redaktie’ in nr.2 op de proppen komt: Dinger
incluis, en als alle antwoorden binnenzijn zal ik een openingspraatje schrijven, zó
boeiend en zó sprankelend van vernuft en geest, zie je, dat iedere aanvaller van te
voren overrompeld, ontwapend en verkracht staat. Dan zeg jij óók eens tegen mij:
- Ah, toi, tu es un brave! - Dus voorwaarts marsj! van Ostaijen in top, of het hele
spelletje interesseert mij niet meer. Wees nu eens niet koppig, zoals de moeder tot
het kind zegt dat voor deze keer géén sjelei op z'n boterham b'lieft, - en doe in je
volgend epistel je antwoorden, zonder inspanning* en gewetensbezwaren. Als ik
op vraag 1 en 2: P. van Ostaijen zie staan, dan begin ik een boere-charleston en
roep: bravo! bravo! bravo! (bravo, wel te verstaan, voor Van Ostaijen).
Ik heb van Greshoff een boekje te leen gehad van Albert Helman: Zuid-Zuid-West,
bij De Gemeenschap verschenen. Wat is dat een aardige, lieve jongen, wat schrijft-i
een wèrkelik sympatiek proza, en wat zou hij een frisse, aardige kijk op de dingen
hebben als hij ook al niet zo vergodsdienst was. Dat vind ik nu akelig jammer van
zo'n jongen als Helman. Van Wies Moens kan het me niets schelen omdat de man,
buiten zijn godsdienst om, zowel wat stijl als wat smoelwerk aangaat voor mijn part
direkt de poubelle mag vullen; en dan heb ik nòg zo'n aterling gezien met een
fysionomie om er (in Maldoror-stijl) ‘drie dagen en drie nachten lang zijn drek op te
lozen’; die man stond in Erts en was onlangs kapot gegaan, wat voor die heren (van
Erts) reden was om er een ongelooflike rotstudie van die man over Baudelaire in te
zetten (zo in de toon geschreven van de concierge die haar verloren ‘regels’
beweent).
Was dàt een vent! - kan het Bruning zijn? - een smoel, mijnheer! een paar
onverdragelike oogjes achter een brilletje, en van die dunne zwarte ongelijke haren
die men bij sommige zéér gehavende veldratten aantreft. Zie je, als ik zo'n vent
tegenkom en ik lees dat-i er niet meer is, dan kan ik er niets aan doen, maar dan
verzucht ik uit de grond van mijn hart: ‘Wat goed dat-i zo gauw verrekt is.’ - En dan
die studie over Baudelaire,
* ja, vooral zonder inspanning
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daarachter... niet alleen het smoel van de casuïst, maar in alle opzichten ‘le vicaire
aux pieds sales’. En zo'n lulletje weet natuurlik niet dat Baudelaire schreef: ‘Rien
que le contact d'un curé souillon suffit pour me rendre athée.’ Er zijn zo van die
gezegden die men die heren niet genoeg zou kunnen toedienen. ‘Notre Baudelaire’
van de Roseau d'Or en nu van die Bruning (?) en de Rimbaud waar Claudel een
mystikus van gemaakt heeft, à l'instar van zusje Isabelle en schoonbroer Paterne
Berrichon... Het is om te kotsen, en de eenige[enige] ‘vruchten’ die een dergelij[i]ke
reklame-voor-gekwelde-zielen afwerpt zijn figuren als van der [de] Voorde. - Je moet
me toch eens inlichten wat dat voor mensen zijn daar in De Gemeenschap. Is Helman
de enige aardige jongen of is er meer zo in verzeild? Tot welke groep behoort die
Engelman? (de naam voorspelt niet veel goeds...) Jij die de prestaties van die
mensen volgt, geef me eens een overzichtje. Dit Zuid-Zuid-West is voor mij zeer
genietbaar (voor mij die bovendien een mede-‘koloniaal’ ben van die Helman, al
kom ik ook uit tegengestelde richting), maar de inleiding en epiloog krijg je natuurlik
van me cadeau.
God is de jager, God is de lamp, God is de berg, God is de... ik geloof
God-verdom-ze! dat ze alleen nog maar niet geschreven hebben dat God de
bordeelhouder was van deze wereld, en toch, zie eens aan, wat een beeld! - Ik zal
toch eens zo'n praatje gaan houden, op een keer, voor ‘Avontuur’ (je moet mij dan
eens een schuif jong-christelike lektuur bezorgen). Misschien schrijf ik ook nog eens
een ‘Gebed aan de Veelbesproken God’, in rijmloze verzen, natuurlik, à la Wies
Moens. - En als dat alles nu werkelike ernst was - onder ons gezegd - maar het is
niets anders dan een kwasi-automatiese, STOMME REAKTIE. Men merkt het overigens
aan de toon, een werkelike godsdienstigheid zou ons, of wij zouden willen of niet,
ontroeren. - Ah! mijn twe[e]de velletje is vol. Ik druk je ongodsdienstig de hand en
wens je het beste.
Je EdP.
Na zijn brief van twee aan beide zijden volgeschreven blaadjes liet Du Perron
dezelfde avond nog een briefje hierop volgen, dat hij ‘dit derde schrijven’ noemt. Of
hij hiermee het derde blaadje bedoelde, of dat hij intussen ook nog die dag een
briefkaart gestuurd had - Van Ostaijen dankte hem op 28 december voor ‘twee
brieven en een postkaart’ - is niet uit te maken, doordat deze kaart verloren is
gegaan.
Uit onderstaande brief is op te maken dat hij Blijstra's eerste boek, de
novellenbundel IJzeren vlinders, geïllustreerd met een tekening van Willink en
uitgegeven door Dinger te Bussum, bij de drukker Breuer had opgehaald en er een
exemplaar van naar Van Ostaijen had opgestuurd. Bovendien zond hij
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de door hem verzorgde uitgave ‘en trente exemplaires aux frais d'un amateur’ van
Claude le Petits L'Adieu des filles de joye a la ville de Paris van 1657. Behalve in
37
deze brief heeft Du Perron over Claude le Petit ook in zijn Cahiers van een lezer
37
geschreven.
E. du Perron, Verzameld
werk
II, Amsterdam, 1955,
De ‘strijdlustige’ brief van Dinger, die hij vergeten had in zijn voorgaande brief
blz.
52.
van dezelfde dag te sluiten, voegde hij er alsnog bij.

[Brussel, 22.12.27 ('s avonds)]
B.v.O. - Van het minder slechte weer profiterend ben ik zoe[ë]ven uitgeweest en
heb bij Breuer van alles en nog wat opgehaald; vandaar dit derde schrijven, vandaag.
Mocht Blijstra je bevallen schrijf hem dan een ‘hartelik woordje’. Zijn adres is 53
Reinier Claessenstraat, Amsterdam. Zijn voorletter R., zoo[zo]als ik je geloof ik
reeds schreef (en o jee! het staat natuurlik ook op het boek). Claude Le Petit was
een ongedurige jongen die op 17-jarige leeftijd een pastoor doodsloeg: natuurlik
doet zich ook hier de vraag op of het niet uit een te groot verlangen naar GOD
gebeurde; - en die overigens op 22-jarige leeftijd door de Jezuïeten is verbrand voor
het schrijven van zijn satyrieke dichtbundel Le Bordel des Muses ou les Neuf Pucelles
Putains. Het gedicht wat ik je hierbij zend is onuitgegeven: Lachèvre heeft het in
een revue voor 17e eeuwse dingen afgedrukt, maar apart van zijn overig werk,
waarvan fragmenten verschenen Paris Ridicule (Doyon, La Connaissance, nog zeer
onlangs), en moeiliker te vinden: Rome Ridicule en Madrid Ridicule. Bref, Le Petit
was een soort Rimbaud als mens - een even grote vagebond ook - al had hij niet
zoveel ‘genie’. - Ik eindig, na hierin werkelik het briefje van Dinger te hebben gesloten.
Je EdP.
Tegelijk met zijn antwoord aan Muls, zond Van Ostaijen hem, gevolg gevend aan
zijn verzoek, voor Vlaamsche Arbeid de Vier proza's, en wel Het bosje, Nicolas,
Lijnen en O gij, mijn schone eenzaamheid, die alle in het eerste dubbelnummer van
1928 werden opgenomen. Uit zijn brief blijkt dat deze proza's in de loop van 1927
ontstaan zijn.
Ook kondigt hij een bespreking van August van Cauwelaerts bloemlezing De
Vlaamsche jongeren van gisteren en heden, 1910-1927 voor Vlaamsche Arbeid
aan, maar hij is hiermee niet verder gekomen dan een aantal aantekeningen en
38
een onvoltooid fragment.
Van de door hem opgesomde titels der tweede reeks van de Diergaarde voor 38Welke teksten in de
tweede druk van VW IV
kinderen van nu zijn alleen De ezel, De Duitser en De Belg bewaard gebleven
39
zullen worden
en na zijn dood in Vlaamsche Arbeid gepubliceerd. Verder worden De uil en
opgenomen.
39
Deel 23, afl. 6 bis,
Brussel, 1928, blz.
289-291.
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De grammofoon, de laatste als De fonograaf, ook reeds in zijn brief van 21 januari
40
1925 aan Muls genoemd. Nieuw zijn De koffiehuispoëet en De kunsthistorikus.
40
40
Zie blz. 569.
Van de vroegere titels De marabout, De yack en De wolf wordt in onderstaande
40
brief geen gewag meer gemaakt. Of de zeven laatstgenoemde verhalen ook
Zie blz. 569.
inderdaad in concept of voltooide staat bestaan hebben is door het ontbreken
van verdere aanwijzingen niet vast te stellen, al doet de herhaling na drie jaar van
De uil en De grammofoon wel vermoeden dat Van Ostaijen zich hierbij ten minste
een vrij duidelijke opzet voor ogen moet hebben gestaan. De door Van Ostaijen
aan Muls toegestuurde, ‘verpletterende’ brief van Dr. M. Cordemans, directeur van
de N.V. Standaardboekhandel te Brussel, welke vennootschap sedert januari 1927
Vlaamsche Arbeid uitgaf, is verloren gegaan.

Miavoye-Anthée, 27-12-27.
Waarde vriend,
ik dank u voor uw vriendelik schrijven van 20 dezer. De bijgelegde brief van het
ministerie, zend ik, onder dit couvert, terug. Inderdaad is het een bevestigend bericht.
Maar, om prakties en duidelik te spreken, wanneer min. Huysmans iets ‘besloten
heeft’, dan wil dat nog niet zeggen dat hij het gedaan heeft. Hoofdzaak is dus of de
nodige stukken werden ondertekend en verder gezonden. Ik hoop dat ge hieromtrent
wel antwoord van ex-min. Huysmans zult ontvangen. Als ik maar een bevestiging
ontvang van het ministerie, het Rekenhof is soms wel traag, maar het komt toch.
Natuurlik is mijn ziekte er niet naar mijn produktie te bevorderen. Ik zend u hiermee
‘Vier proza's’ van een genre dat sedert een jaar mij erg bezighoudt. Verder ben ik
bezig aan een bespreking van de bloemlezing van v. Cauwelaert. Ze zal niet mals
zijn, maar ook, meen ik, niet zonder redelike argumentatie. Een beetje later, stuur
ik u een tweede reeks van de diergaarde (Deze reeks zal bevatten: De ezel, de
koffiehuispoëet, de kunsthistorikus, de Belg, de Duitser, de gram[m]ofoon en de
uil.)
In verband met Vl. Arbeid moet ik u echter doen opmerken dat de heer Dr.
Cordemans de dienst van de abonnementen aan medewerkers geschorst heeft. Zo
gebeurde het dat ik eerst lang na het verschijnen van het laatste nr. van ‘Vl. A.’
daarvan kennis kreeg door een brief van u en een van Marsman. Marsman vroeg
mij een ex. van de recensie. Ik schreef aan Dr. Cordemans en bad hem om 2 ex.,
een voor mij, als bewijsnummer, ja als enige tekst die mij bleef, van een belangrijk
opstel en een voor Marsman, parce que les bons usages font les bons amis. Tot
mijn niet geringe verbazing ontving ik een verpletterend antwoord van Dr.
Cordemans. Ik voeg dit schrijven hierbij.
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Ik heb Dr. C. niet geantwoord, omdat ik heel de zaak te kinderachtig vond en wel
hoopte met u dit te kunnen schikken. Immers Dr. C. veronderstelt toch niet dat ik
een kopijhoen zal blijven, wanneer ik niet eens de tekst van de door mij geleverde
kopij, gedrukt terug krijg, in ten minste éen exemplaar. Het is weer echter de
boere-ekonomie van ‘De Standaard’. - Dus u zorgt daarvoor dat ik voor deze u
toevertrouwde proza's in ruil een exemplaar van het nr. waarin zij verschijnen,
ontvang? En bezit ge toevallig nog een ex. van het laatste nr. voor Marsman,
Wilhelminalaan, 3, Zeist (Utrecht)?
Met mijn beste wensen voor het nieuwe jaar en
mijn hartelikste groeten,
uw dw. Paul v. Ostaijen
Eerst elf dagen nadat Van Ostaijen de Avontuurenquête met de antwoorden van
Du Perron ontvangen had en vijf dagen nadat deze er bij hem op aan had gedrongen
zich niet aan de beantwoording van de enquête te onttrekken, bekende hij de ware
oorzaak van zijn gebrek aan belangstelling voor deze onderneming, nl. de
teleurstelling die Du Perrons antwoorden hem bezorgd hadden. Niet alleen het feit
dat, zoals hij in onderstaande brief meedeelt, zijn ‘briefwisseling wat achteruit’ was,
maar ook de behoefte de hard aangekomen klap te verwerken om ‘weer de dingen
op afstand’ te kunnen beschouwen, zal de vertraging van zijn antwoord in de hand
gewerkt hebben. Intussen had hij ook reeds Burssens' antwoorden binnen gekregen,
die hij, tegelijk met zijn brief, aan Du Perron doorzond.
Het was Van Ostaijen van het begin van zijn contact met Du Perron in 1925 af
bekend, dat er grote verschillen tussen hen bestonden, zowel wat hun instelling ten
opzichte van het eigen werk als hun theoretische standpunten betreft. Dit was vrijwel
onmiddellijk gebleken uit het oordeel van Van Ostaijen over Du Perrons poëzie, die
hij ten dele en in toenemende mate wel om haar satirisch karakter kon waarderen,
maar die toch in het geheel niet beantwoordde aan wat hij onder lyriek verstond. In
Du Perrons proza daarentegen apprecieerde Van Ostaijen veel meer dan alleen
het ‘gebrek aan ernst’. Du Perron van zijn kant kon, zij het met ironische tegenzetten,
Van Ostaijens mening over zijn gedichten accepteren, doordat hij ook geen lyricus
in de Van Ostaijense zin pretendeerde te zijn. Evenmin was hij erop gericht iets aan
de letterkundige ontwikkeling bij te dragen en had hij, als Van Ostaijen, het gevoel
41
‘formeel aan de lyriek iets te hebben toegevoegd’ . Want al toonde hij in deze
41
periode wel een grote belangstelling voor het ‘modernisme’, hij bleef daarbij
Zie VW IV, blz. 367.
steeds een geboeid en soms argwanend toeschouwer, die ten dele ook
meespeelde, maar zich nooit geheel - en al gauw steeds minder - bij de zaak
42
betrokken voelde.
42

Zie zijn eigen
opmerkingen hierover in
Herinneringen aan
‘modern’ Vlaanderen,
Verzameld werk VII,
Amsterdam, 1959, blz.
500-502.
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Ondanks deze verschillen hadden beiden elkaar gevonden in het belang dat zij
hechtten aan de persoonlijkheid van de schrijver, in hun voorliefde voor het spirituele
en het spelelement in de kunst, hun afkeer van alle gewichtigheid en hun
concessieloze strijdvaardigheid.
Van Ostaijen had weliswaar de eigen opvattingen en het idealisme waaruit deze
voortkwamen, altijd gehandhaafd en verder ontwikkeld, maar door ze tegelijkertijd
naar buiten toe steeds meer te relativeren werd hij minder kwetsbaar en daardoor
ook minder geneigd zich te isoleren, wat ook het contact met anderen enigszins
soepeler deed verlopen. Du Perron doelde hier ook op toen hij het gesprek met
43
Oscar Jespers weergaf dat zij over Van Ostaijen hadden gevoerd : ‘Jespers heeft
43
mij ook gezegd dat hij vroeger zeer dogmaties was (het kan haast niet anders);
In Cahiers van een
lezer, zie E. du Perron,
maar reeds toen ik hem leerde kennen was hij het niet bizonder (‘ik heb liever
goed rechts dan onbenullig links’, zei hij toen reeds) en hij werd het voortdurend Verzameld werk II,
Amsterdam, 1955, blz. 69.
minder.’ Van Ostaijens minder dogmatische houding was reeds gebleken toen
hij, in zijn behoefte niet langer als officier zonder soldaten op te treden, in april 1923
een groepering van post-impressionistische en niet uitsluitend kubistische of
organisch-expressionistische schilders wilde vormen. En zo waren in 1926 de
genoemde raakpunten met Du Perron voor Van Ostaijen voldoende om zich met
zijn enige medestander in de letterkunde, Gaston Burssens, uit een isolement verlost
te voelen en accepteerde hij deze raakpunten als basis voor een driemanschap
44
onder zijn leiding, dat hij in Burssens, Du Perron en ik de ‘on-serieuze escouade
44
van de Vlaamse letterkunde’ noemde. Uit de brieven van Burssens was tussen
VW IV, blz. 373.
de regels een lichte verbazing te lezen over het feit dat hun eigen tijdschrift niet
op het organisch-expressionistische standpunt zou staan, maar in de circulaire voor
Avontuur trok Van Ostaijen de consequenties uit een samengaan met Du Perron
45
en schreef nadrukkelijk : ‘Av.’ namelik moet een tijdschrift zijn waar niet streng
45
daarop gelet wordt tot welke ‘school’ of ‘richting’ de auteur behoort; ‘Avontuur’
Zie bijlage 9, blz. 1122.
zou in deze een zuiver kwali[tatief]. standpunt willen innemen. Of anders nog:
deze scheidingen zijn arbitrair. Om met een voorbeeld te spreken: ‘het gebed v[oor].
d[e]. G[alg van Richard Minne]. heeft zeker evenveel facetten waardoor het als
nieuw kan gelden als talrijke expressionistiese gedichten.’ En als enig bindend
element noemt hij in deze circulaire de voorliefde voor ‘een meer fantaisistiese
literatuur’ en de afkeer van de Nederlandse ‘ernst’. Met deze ruime opzet en ondanks
de uitgesproken verwachting in de definitieve versie van de circulaire dat ‘hetgeen
men vandaag identiek noemt, straks zich desolidariseert’ had Van Ostaijen niet op
een zo snelle desolidarisering gerekend als hem uit Du Perrons antwoorden op de
enquête gebleken was. Hoewel in hun brieven door beiden meer over het werk van
Du Perron werd geschreven, had Van Ostaijen toch uit verschillende uitlatingen de
overtuiging gekregen dat Du Perron ook zijn werk, in ieder
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geval zijn kritieken, zeer hoog schatte. In de enige publikatie van Du Perron uit deze
46
periode waarin hij zich over Van Ostaijen uitlaat , noemt hij hem ‘de
technies-sterkste, de geestelik-scherpzinnigste, de in het Nieuwe verdienstelikste 46In zijn bespreking van
de tweede druk van Dirk
dezer [Vlaamse] jongeren’. En op 19 maart 1926 schreef hij aan Van Ostaijen:
‘je oordeel is voor mij van waarde’. Bovendien moet Van Ostaijen niet alleen uit Costers Nieuwe geluiden,
de toon van Du Perrons brieven, maar ook uit de opdracht in Bij gebrek aan ernst, zie: E. du Perron,
waarin hij ‘chef-de-file’ genoemd wordt en uit het voorstel het eerste nummer van Verzameld werk II,
Amsterdam, 1955, blz. 16.
Avontuur met de bijdragen van Van Ostaijen, ‘als zijnde de bekendste van ons
47
allen’ , te openen, hebben opgemaakt dat Du Perron hem als de voorman van de
47
groep beschouwde.
Zie blz. 910.
Door dit alles lag het voor de hand dat Van Ostaijen, toen hij las dat Du Perron
hem noch als de interessantste dichter, noch als de relatief beste criticus
beschouwde, ‘een beetje beteuterd’ was.
48
Na het reeds geciteerde gedeelte uit de Cahiers van een lezer over het steeds
48
minder dogmatisch worden van Van Ostaijen, vervolgt Du Perron, doelend op
Zie noot 43.
de enquêtekwestie: ‘Hij behield alleen in hoge mate het wantrouwen tegen de
medeliterator, mogelik van het andere kamp. Hij beschouwde Burssens en mij als
behorende tot zijn kamp [...] Hij beschouwde mij als een soort overloper naar het
andere kamp; terwijl er voor mij van geen strijd of kampen sprake was.’ Uit
onderstaande brief blijkt echter, als Van Ostaijen in zijn geliefde voorstelling van ‘de
49
fraaie letteren’ als ‘een wedren’ of ‘wedstrijd’ constateert ‘dat de toejuichingen van
49
zijn gewaande supporter naar de andere zijde gaan’, dat hij niet zozeer
Zie o.a. het slot van Het
teleurgesteld was door de steun die aan ‘de andere zijde’ werd verleend - Houwink geval van ex-koning Nikita
50
behoorde voor hem trouwens niet tot een ‘ander kamp’ - maar door het feit dat van Montenegro, Maatstaf,
hij Du Perron ten onrechte voor een supporter gehouden had, door het verliezen jg. 15, nr. 5, Den Haag,
augustus 1967, blz. 284.
van een stem waarop hij meende te mogen rekenen. Ook hieruit spreekt weer
50
Zie Van Ostaijens
de grote behoefte die Van Ostaijen had om als schrijver uit zijn isolement te
lovende
recensie over
51
raken, niet door persoonlijk succes, maar door de ‘bijna onpersoonlike’
diens Novellen in Het
erkenning. Vooral van zijn gewaande medestander was het voor hem moeilijk te Overzicht, nr. 22-23-24,
aanvaarden, dat deze zich niet aan zijn ironisch gestelde oproep hield: ‘Daarom, Antwerpen, februari 1925,
du Perron en Burssens, indien het ons welkom is onze lof zwart op wit te lezen, blz. 174-175. Houwink als
52
criticus noemt hij twee
laat ons elkaar loven, want het is nutteloos op andere lof te wachten.’
Uit de laatste alinea van zijn brief is op te maken dat Dinger Raden Mas Noto maal terloops, één keer
met instemming, de
Soeroto, schrijver van o.a. Lotos en morgendauw (1920), en J.M. Hondius, die
tweede maal afwijzend;
in de jaren 1921 en 1922 in Het Getij publiceerde, als medewerkers had
zie VW IV, blz. 161 en blz.
voorgesteld. Wie hij als derde genoemd had, is niet bekend.
174.
51

Zie blz. 878.
VW IV, blz. 374.

52
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[Miavoye-Anthée, 28-12-27.]
Beste du Perron,
Ik heb twee brieven en een postkaart van je ontvangen en een zending boeken
met de Blijstra. Voor alles mijn beste dank. Ik kom er eerst nu toe je te antwoorden,
omdat mijn briefwisseling wat achteruit is.
Zodoende heb ik je op heel wat te antwoorden. Als ik overdenk: de enquête,
katholieke letterkunde, Mr. Lecocq, Nibelungen, Blijstra.
Ik heb zowel je antwoorden als je vragen naar Burssens gestuurd. Hij stuurde me
alles weer terug, met zijn antwoorden er bij. Het is wel aardig dat naast preciese en
overwogen antwoorden, er zulke komen als deze van hem die de ernst van het
geval in twijfel stellen.
Wat nu betreft je aandringen dat ik toch antwoorden [moet] of dat, anders, de hele
enquête je niet interesseert, het is wel vriendelik van je de alternatieve zo te stellen,
maar toch je speelt daardoor een beetje de kleine dwingeland. Ik heb mijn goed [e]
redenen niet te antwoorden, omdat ...als je het dan toch wil weten, voor mij het
belang van de enquête met jouw antwoord voor mij voorbij is. (Het antwoord van
Burssens valt vanwege het fantaisistiese karakter buiten bespreking.)
Vooral: denk nu eens alleen aan de psychologiese kant van de enquête en van
jouw antwoord. Laat mij recht op de man afgaan: ik lees je antwoordereeks en sta
verbaasd bij die twee antwoorden, dat de interessantste dichter Richard Minne, de
relatief beste kritikus Houwink is. Anderzijds begrijp je wel dat sedert geruimen tijd
zich in mijn geest een concept vormde of altans een veronderstelling van hetgeen
jij over mij denkt. Zulke veronderstelling steunt op feiten en gissingen. Feiten zijn
b.v. wanneer je me schrijft dat je mijn opstel over die of die zo dit en dat vindt. Ik
heb ook een zekere voorstelling van je mening over Houwink.
Goed. Nu plots verschijnt je mening over dit alles te zamen klaar geformuleerd:
over de kritiek ben je niet erg goed te spreken (ik dacht dat je de mijne zeer op prijs
stelde en dit is dus de eerste hamerslag) en ten tweede vin-je b.v. Houwink de beste.
In zekere mate begrijp ik je voorkeur voor Minne en anderzijds ook weer niet. Doch
dit heeft minder belang. Psychologies krijgen wij nu het volgende: Verkeerd of niet,
P.v.O. heeft in E. du Perron een supporter gezien die door dik en dun de kleuren
van de Ostaijen-club hoog ging houden. Bij de eerste schermutseling bemerkt hij
dat de toejuichingen van zijn gewaande supporter naar de andere zijde gaan. Van
dìt ogenblik af interesseert de wedstrijd v.0. minder, omdat de mensen tegenover
wie hij meende verplicht te zijn toch op de andere kaart spelen. - Maar misschien
heb ik me vergist, bedacht ik. Het is toen dat ik deze Lecocq-hinderlaag gebruikte
en je schreef, ‘dat ik als redakteur wel niet goed verkiesbaar
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was’. - Inderdaad, misschien hadt [had] je om deze reden aldus gekozen. Maar je
antwoord kwam klaar en duidelik, als een veroordeling: ik was als redakteur wel
verkiesbaar. - Je antwoorden moest ik dus als zeer reeële [reële] beschouwen. Wat
ik dan ook onverwijld heb gedaan.
Maar begrijp je dat ik een beetje beteuterd ben?
Ik heb hier met een komplete openhartigheid gepoogd dat op te sporen wat mij
feitelik hinderde of gehinderd heeft. Aan jou, nu op te passen en niet te lichtvaardig
te roepen: ‘ik wist niet dat v.O. zo'n jaloers en trots bakvisje was.’ - Daarmee is de
zaak niet opgelost. Immers ik ben nu haast 32 en ik heb nog nooit moeite gedaan
om met deze of gene grootheid goed te staan of ergens in beroemde en bewaarde
tijdschriften mijn kopie onder te krijgen. Ik heb, voor mezelf, nog nooit een stap
verzet. Men kan bezwaarlik zeggen dat ik acher het sukses jaag. Maar er zijn zekere
voorstellingen, zie je: zo zou het mij groteliks verwonderen indien Burssens niet mij
boven de anderen verkoos.
Begrijp je nu dat het me nog maar vaag interesseert iets op de enquête te
antwoorden? Voor zover de zaak ‘Avontuur’ betreft, ben ik objektief genoeg te
antwoorden: mij goed. Maar om nu zelf nog naar antwoorden te gaan zoeken, aan
alle menselike objektiviteit is een einde gesteld, beste du Perron. D.w.z. ik zeg: Het
kan mij niet schelen wie of de man is en wie niet. Ik heb vandaag een stem verloren,
daarop ik rekende en dat is voor mij voorlopig genoeg.
Hiermee is het pleit besloten. Nu ik weer de dingen op afstand begin te
beschouwen, zie ik ook in dat de speelse Richard Minne je voorkeur haalt. En
eenmaal gedesabuseerd, kan ik weer best, over alles en nog wat praten, zonder
moeite. En, geloof me, ik sta alweer overeind en zeg: ‘vooruit dan maar, zonder
supporters.’
Ik heb reeds enkele verhalen in het boek van Blijstra gelezen. Aardig, zeker. Maar
ook jong: die man die moordt omdat ie werkelik niets beter weet, dat had minder
oppervlakkig kunnen zijn. Doch over het geheel, vind ik het waarachtig goed en
vooral niets vervelend en plezierig er op raak geschreven. De vader met de
seinpaalhouding vind ik werkelik een vondst. De tekening van Willink vind ik ditmaal,
bij uitzondering, minder gelukkig. Die vrouw met haar onnoemelike worst-benen!
En als omslag had men de schikking van het tietelblad moeten behouden. Deze
typografie van het kaft is afschuwelik. Van boven ‘IJ. VI.’ en dan op een stuk van
een regel, onderaan ‘R. Blijstra’. Met zulk kaft verkoop je tien boeken minder, omdat
eenieder zegt: ‘o weer een jongetje dat voor eigen rekening zijn boekje liet drukken.’
Wat de rest betreft, antwoord ik je later. Inviteer alvast Houwink. Ja, die Hondius
is de beste van het door Dinger genoemde trio. Maar die Noto
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Soeroto, een lotos-estheet! Schrijf aan Dinger dat ie Hondius voor nr.2 inviteert.
flinke poot van je
Paul v. O
[P.S.] Gelukkig nieuwjaar!
Op dezelfde dag dat Van Ostaijen openhartig zijn bezwaren tegen de enquête had
kenbaar gemaakt, schreef Du Perron hem zijn voorstellen over het omslag van
Avontuur. Hij voegde daar een brief van Dinger bij, die ook weer verloren is gegaan,
maar waarvan de inhoud ten dele uit Du Perrons commentaar is op te maken.

[Brussel, 28.12.27.]
Beste van Ostaijen,
Ingesloten een wat kort briefje van de heer Dinger die er de pest over in heeft dat
hij een antwoord terugontving op zijn antwoord over die ‘kwadrijnen’-kwestie. Op
mijn vraag n.l. of het een afleiding uit het Perzies was heeft hij geantwoord dat hij
dr schreef om ‘klankassociaties met Jan Klaassen's vrouw te vermijden’, verder
omdat dr gemakkeliker was uit te spreken dan tr en omdat men toch ook schreef
‘quadraat’ en ‘quadrille’. - Ik heb hem toen attent gemaakt op de nieuwe
‘klankassociaties’ die zich hebben voorgedaan nu hij aan het ‘kwâ-dreinen’ ging,
en heb gevraagd of iemand die b.v. ‘dualisme’ te lang vond ook voor het gemak
‘bilisme’ zou mogen schrijven omdat men immers ook schrijft ‘binocle’ en ‘bigamie’.
- Dergelij[i]ke vragen komen natuurlik niet te pas; dus hij is, geloof ik, een beetje
boos...
Ingesloten verder een uitknipsel dat ook van hem komt. De cirkulaire zal ik
eerstdaags ophalen. Dinger vraagt 500 exx. Ikke 10 exx. Blijstra?...
Burssens?.. De rest is voor jou. Er worden 800 exx. gedrukt. Dinger vond dat 500
exx. voor hem erg krap gerekend was (hij heeft blijkbaar grote plannen).
Nu moet ik van jou weten, gegeven de ‘goedkeuring’ van Dinger, of je ook met
het omslag zoals ik me dat dacht, akkoord gaat.
Ik dacht het ongeveer zo:
[Tekening van het omslag met geschreven toelichtingen.]
Vandaar zijn vraag of je je naam wenst of ‘Het Sienjaal’. Inplaats van '28 kan
natuurlik ook staan: Februari 1928. Verander wat je niet goeddunkt. Moet boven
‘Avontuur’ misschien nog: ‘2 mndl. tijdschrift’ staan? - Moet binnenin ook nog iets
herhaald worden: redaktie- & administratie-
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Fragment van Du Perrons brief van 28 december 1927.

adressen of zo? (liever niet; met het oog op de berekende prijs). In de tekst zelf zag
ik liefst niets, met het oog op het bijeenbinden van de nummers: geen hoofd zelfs.
Op blz.1. komt Boere-Charleston. Misschien aan de voet van de eerste bladzij in
klein kursief te herhalen: Avontuur 1.
(2. enz). Met nr. 6. geven we los-ingelegd een titelpagina en inhoudsopgaaf: 2
blz. voor vóór en 2 voor achter.
Waar moeten de praktiese dingen dus vermeld worden?
Schrijf me spoedig terug, en geloof me steeds je

EdP.
[P.S.] Het papier voor het omslag kan zijn licht(mos)groen of oranje.
Ik vind het eerste beter.
Nog voordat Du Perron bovenstaande brief had verzonden, ontving hij Van Ostaijens
bekentenis van diens teleurstelling over de enquêteantwoorden, waarop hij
onmiddellijk en zeer uitvoerig reageerde door de volgende acht bladzijden aan zijn
brief toe te voegen. Hoewel Du Perron hierin gevolg gaf aan Van Ostaijens verzoek
‘op te passen en niet te lichtvaardig te roepen: ‘ik wist niet dat v.O. zo'n jaloers en
trots bakvisje was’’, en deze kant van de zaak geheel buiten beschouwing liet,
schreef hij kort na diens dood in zijn
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Cahiers van een lezer: ‘Het lange antwoord dat ik mij gedrongen voelde hem te
schrijven, kostte mij zekere inspanning: ik vond hem een beetje belachelik, een
beetje onuitstaanbaar, maar tenslotte toch sympatiek. Had hij die kant van zijn
karakter niet gehad, die hij hier bloot gaf, hij zou nooit de Paul van Ostaijen zijn
geweest die wij zo waardeerden en die zoveel waardering verdiende, hij zou lauwer
- en kleiner - zijn geweest.’
Uit dit lange antwoord komen de verschillen tussen beiden, nu ook van Du Perrons
kant, voor het eerst duidelijk naar voren. Deze verschillen waren voordien, mede
door Du Perrons ‘flirt met het modernisme’, steeds in het vage gebleven, maar de
noodzaak zijn standpunt toe te lichten zal er voor Du Perron zeker toe bijgedragen
53
hebben zich bewust te maken dat, en waarom, het ‘slot van alle ‘modernisme’’
53
voor hem in zicht kwam.
Zie Herinneringen aan
In het eerste deel, waarin Du Perron zijn houding bij het beantwoorden van de ‘modern’ Vlaanderen in E.
du Perron, Verzameld
enquête verklaart, legt hij de nadruk op het feit dat hij als individu en niet als
‘partijman in de kunst’ geantwoord had. Ook bij zijn openhartig oordeel over Van werk VII, Amsterdam,
Ostaijens poëzie in het tweede deel van zijn brief maakt hij onderscheid tussen 1959, blz. 502.
zijn bewondering voor de vaardigheid waarmee Van Ostaijen bepaalde poëtische
problemen oplost - voor hem een bewondering om ‘voorbijgaande, ‘kultuurhistoriese’
redenen’ - en het persoonlijk getroffen worden ‘buiten deze problemenkwestie om’,
welk laatste, naar hij bekent, slechts bij enkele gedichten van Van Ostaijen het geval
is, doch bij Minne ‘3 op 5 keer’. In Du Perrons accepteren en accentueren van het
onderscheid tussen ‘de mens’ en ‘de strijdende dichter’, tussen het persoonlijke en
het principiële standpunt, ligt het essentiële verschil met Van Ostaijen, daar deze
dit onderscheid buiten het werk wel kent, maar juist in het werk tracht op te heffen.
Waaruit Du Perrons persoonlijke betrokkenheid bij een gedicht bestaat, wordt door
hem niet nader toegelicht in deze brief, maar zij ligt ten slotte buiten ‘het rytme en
de vorm van poëzie’ en hij apprecieert juist bij Minne ‘dat de formule, of het principe
van zijn poëzie [hem] ternauwernood aangaat’, waarmee ook gezegd is dat b.v. het
54
persoonlijk gemoeid zijn met ‘de sensibilisering van het woord’ , zoals dit bij Van
54
Ostaijen het geval is, hem niet aanspreekt.
Zie VW IV, blz. 318.
Aan het einde van zijn zesde blaadje geeft Du Perron toe Van Ostaijen als
criticus ‘ver boven’ Houwink te stellen, maar het is opvallend dat hij hier plotseling
55
Nijhoff en Van Eyck als concurrenten in het geding brengt, al noemt hij ze ‘mensen
die ik niet ken’. In de laatste van de ‘andere punten’ waarmee hij zijn brief eindigt, 55Inderdaad zijn er
raakpunten tussen de
bevestigt hij nogmaals zijn waardering voor Van Ostaijen als criticus door over
theoretische opvattingen
diens ‘veel grotere kritiese blik’ te spreken.
van de beide potentiële
‘concurrenten’ en die van
Van Ostaijen. Zie ook: J.J.
Oversteegen, Vorm of
vent, Amsterdam, 1969,
blz. 182 e.a.
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[29.12.27]
II
B.v.O. - Ik maak de enveloppe weer open omdat daarjuist je lange brief
binnenkwam. Na lezing daarvan voel ik mij - vreemd genoeg - min of meer
beschaamd, terwijl feitelik, van uit de burgerlike moraal uit oordelende - jij dat
behoorde te zijn! Ik onderzoek mij dus en merk dat mijn beschaamdheid is: 1e vrees
dat je zoudt kunnen denken dat ik op die voorgeschreven schaamte van jou gerekend
had. 2e dat ik mij misschien eerder klein voel omdat ik mij in de hoek gedreven zie
door de logika van je betoog. Daar is n.l. ook nog die ‘Lecoq-hinderlaag’! - Montrond
die terwijl hij met kaarten valsspeelde op een dergelij[i]ke manier werd betrapt
verdedigde zich niet maar gooide de betrapper zijn kaartspel in het gezicht met het
antwoord: ‘C'est possible que je triche, mais je n'aime pas qu'on me le dise!’ Waaruit
een duel voortkwam, maar waardoor de kwestie verplaatst werd. - Gegeven echter
onze grotere vriendschapsverhouding moet ik mij op een zuiverder manier
verdedigen. Goed, ik zal proberen tot een even grote openhartigheid te komen,
omdat openhartigheid in dit duel nu eenmaal het wapen schijnt te zijn. 1e. Je zegt:
je waande mij je supporter en je ziet mijn toejuichingen in de eerste schermutseling
gaan naar de tegenpartij. Maar ik zie geen ‘schermutseling’ en geen ‘tegenpartij’
waar jij die ziet. En ik ga zo ver te beweren dat, zag ik ze wèl, zoals jij, ik plichtshalve
aan jouw zijde zou blijven staan. - Toen ik die enquête voorstelde dacht ik juist aan
een mogelike, te vinden lijn, terwijl de antwoorden voort zouden komen niet uit de
strijder, niet uit de partijman in de kunst, maar uit het individu.
Anders waren sommige van mijn antwoorden geheel anders geweest. 2e. De
Lecoq-hinderlaag gaat niet geheel op. Er is, in dergelij[i]ke gevallen, toch altijd een
kleine kwestie van ‘mimetisme’, en ik heb, om je aangenaam te zijn, zeker dingen
gezegd of (mooier uitgedrukt) ‘toezeggingen gedaan’ (let wel: toezegging, altijd,
tegenover mijn eigen gevoel) waar ik, alleen gelaten, zelfs niet over zou hebben
gedacht.
Bijv. ik zou het erg vervelend vinden - waarlik! - als jij op de vraag wie de
interessantste prozaschrijver is, zou antwoorden: E. du Perron! Ik zou achteraf
misschien erg gevleid zijn en mijzelf voorhouden: ‘maar als hij nu niet anders kòn?’
- mijn spontaanste bedenking zou zijn: ‘had hij dat nu maar niet gedaan!’ Denk je
nu even in mijn plaats tegenover jou. Mijn antwoorden - de eerste! - mijn vragelijst
vergezellend, naar jou toe, om je te vragen wat je erover denkt, en met op 2 punten:
P.v. Ostaijen - mijn beste, zeg wat je wilt, maar mij had het niet verwonderd als je
dat verdomd goedkoop had gevonden.
Maar ik houd hier misschien te veel rekening met de mens v.O. en niet met de
strijdende dichter v.O. (Je ziet n.l. Minne en Houwink
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als een soort tegenpartij.) - Toen je me, lang na die eerste toezending, schreef dat
je wel niet verkiesbaar zou zijn, heb ik niet aan een hinderlaag gedacht maar
gemeend dat je eenvoudigweg op jezelf wilde stemmen en ik gaf mijn antwoord.
Maar dit antwoord gold voor jou, en stel dat het voor mij kon gelden, het kon toch
niet meer gelden voor mijn antwoordelijst lang vóór deze gedachtewisseling
geschreven. Dezelfde die ik toen was ben ik nu ook nog, zal je, hoop ik, niet zeggen?
Ik zou weer van dat zeker ‘mimetisme’ spreken en zulke bij voorbaat overtuigde
mensen zijn wij niet (denk aan de Grote Vriend uit Huize-aan-Zee, die man heeft
bestaan (bestaat trouwens nog) en heeft mij ondanks al zijn toewijding altijd
hartgrondig geërgerd) - of altans ben ik dus niet. Ik ga zelfs zover van te beweren
dat zouden jij, Dinger, Blijstra en Burssens vóór mij op die vragelijst hebben
geantwoord en zouden jullie antwoorden mij bekend zijn geweest, mijn lijst wschl.
geheel anders zou zijn uitgevallen. Het was daarom ook verkeerd van mij je mijn
antwoordelijst toe te sturen en van jou om ze aan Burssens bekend te maken. De
grappigheid van B's antwoorden is misschien door mijn lijst veroorzaakt. Ik moet je
trouwens ook zeggen dat ik die grappigheid in dit geval minder apprecieer. Ik zou
ongelogen veel geestiger antwoorden kunnen geven: maar dààr kwam het niet op
aan: en ik zie daarin tot mijn spijt niets anders dan ‘un moyen de biaiser’. De man
die naar het schijfschietterrein gaat, met een pispot gewapend, oogst altijd een zeker
succes. En dan is er geest en geest: overal waar B's geest niet ontwijkend is, vind
ik hem zelfs zéér aangenaam (b.v. in antw. 12. ‘De ouderen zijn te oud geworden
en de jongeren insgelijks.’) Tenslotte zou ik dus toch de vraag willen stellen: waarom
heeft Burssens, die veel meer het principe van je poëzie is toegedaan dan ik, niet
rondweg geantwoord - zij 't met een geestigheid: - P.v. Ostaijen? Het antwoord
bovendien: ‘de man die nooit een gedicht schreef’ is, als je er even over nadenkt,
niet een geestigheid, zelfs niet ontstellend, of verbluffend nieuw, of om welke reden
ook vermakelik, maar laat ons erkennen, vrijwel een domheid. - Ja, maar hij had
lust die domheid op die plaats te schrijven? Waarom dan, zeg ik, ten koste - of ten
préjudice, van Paul v. Ostaijen? - Waarmee ik, begrijp me wel, mijn partijtje schuld
niet op Burssens wil endosseren, maar alleen zeggen wil dat je andere supporter
Burssens m.i. volstrekt niet ontkomt aan de door jou ten opzichte van mij
geformuleerde verwijten (laten we gemakshalve ‘verwijten’ zeggen, zij 't tussen
aanhalingstekens), en dat hij - en dààrop wil ik neerkomen - dus blijkbaar dezelfde
schroom heeft gevoeld, of wat het zijn mag, als ik.
Als de kwestie je interesseert - menskundig gesproken - drijf hem dan tot dezelfde
openhartigheid als waartoe je mij dreef en geef gerust mijn argumentatie op of stuur
hem deze brief. We zullen zien waar hij toe
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komt, als hij niet wederom het antwoord met een grap ontwijkt.
Na deze twee blz. - of neen, bijna vier, merk ik dat ik nog maar mijn houding heb
aangegeven, en dat ik, om de openhartigheid kompleet te maken, nog te antwoorden
heb op het concept dat je je van du P.-over-v.O. gevormd had. Nieuwe inspanning
dus:
Je supporter ben ik - het hangt ervan af tegenover wie. Tegenover de idioten die
beweren dat je raadseltjes opgeeft, poëtiese ruïnes maakt, enz. - enfin, je kent het
lijstje - ja, door dik en dun. Ik leg ze eenvoudigweg uit dat je je nooit met hun
verlangens opgehouden hebt, en dat wat je geeft iets anders is dan dat waar ze
over spreken. Goed: hier staan we dus op een terrein van principen. Nu wat betreft
mijn persoonlike bewondering tegenover je poëzie, die is niet onverdeeld. D.w.z. ik
bewonder de veelzijdigheid en het sportmanschap waarmee je telkens weer een
nieuw probleem aanvalt en oplost: maar buiten deze problemekwestie om zijn er
betrekkelik weinig verzen van je die mij direkt treffen. D.w.z. ik geef mij, als ik een
vers van je goed vind, meestal teveel rekenschap ervan waarom ik het goed vind ik bedoel: om welke voorbijgaande, ‘kultuurhistoriese’ redenen. Zoals Marsman
schreef: ‘het zijn geen charlestons’ zou ik, als het erom gaat je poëzie volledig te
bewonderen, kunnen zeggen: ‘het zijn geen ‘melopée’s’ (geloof ik: je weet wel: de
maan en de man en de kano). Maar waar Marsman zich misschien nog plaatst op
een standpunt van ‘modern kritikus’, is mijn standpunt dat van de bête lezer. Eigenlik
hèb je dus ook niets aan mijn mening. Sommige van je gedichten treffen mij dóór
hun knapheid, of vaardigheid of wat je het noemen wilt, heen: b.v.: de
Boere-Charleston; Nachtelike Optocht vind ik bizonder sterk en het Alpejagerslied
bizonder geestig*. Maar daartegenover staan hopen gedichten die ik volkomen
tegenover ieder ander zou weten te verdedigen, maar die - dit moet ik voor mijzelf
toch erkennen? - mij in laatste instantie niets doèn.
En wat ik bij Minne zo apprecieer is juist dat de formule, of het principe van zijn
poëzie me ternauwernood aangaat, maar dat-i me treft, 3 op 5 keer. - Had ik dus
ook aan ‘strijd’ gedacht, of was de vragelijst niet door mijzelf opgesteld om in ons
tijdschrift te verschijnen, maar bijv. in Groot-Nederland of De Nieuwe Gids of zo, en
hadden mijn antwoorden een ‘kultuurhistories’ karakter moeten hebben, ik zou mij
verplicht hebben gezien op vraag 2 te antwoorden: P.v. Ostaijen. - Om dezelfde
reden zou ik opgeven als de interessantste levende Fransman: Gide, terwijl ik, voor
mijzelf, en om zijn enkele Barnabooth meer voelen blijf voor de op het ogenblik half
kaduke Larbaud.
* Ik bedoel dus: geheel buiten overwegingen van modern of niet modern ‘kunnen’
om.
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Je hebt dikwels gezegd dat ik geen poëet ben: en ik heb het altijd gaarne
aangenomen. Ik ben niet ongevoelig voor het rytme en de vorm van de poëzie en
geloof dat daarbuiten geen gedicht kan bestaan; maar, dit eenmaal toegegeven,
en als we beginnen te spreken over de nu-eenmaal-bestaande gedichten, dan krijg
je van mij gaarne heel Toulet bijv. cadeau voor het éne Le Voyage van Baudelaire,
en heel Cocteau voor Le Bateau Ivre van Rimbaud dat naar de vorm in betrekkelik
geregelde kwatrijnen geschreven is; en de hele surrealistiese school voor The Ballad
of Reading Gaol van Wilde. Hiermee is dus voor jou eenmaal te meer bewezen dat
het ware gevoel voor wat zuivere poëzie mag heten bij mij niet aanwezig is? Ook
als ik Apollinaire verrukkelik vind zal het dus wel zijn om andere dan zuiver-poëtiese
redenen, en hetzelfde geldt natuurlik weer voor de Mélopée, Nachtelike Optocht,
enz. Aan jou trouwens om het mechanisme te verklaren; ik ben voor het ogenblik
alleen maar openhartig - en konstateer.
Wat mijn antwoord op de vraag betreffende de kritiek betreft: dat was een
half-ontwijkend antwoord: ik dacht aan het verdomde gekritiseer en ge-essayeer in
Holland van Jan-en-Iedereen en schreef daarom: ‘ze doen het allemaal zo goed,
enz.’ Ik noemde de notities van bijv. Roel Houwink omdat dat eigenlik geen kritieken
zijn, en meer om het genre aan te geven dan de man. M.a.w. ‘ik vind dat er te veel
gekritiseerd wordt en voel er niet voor, maar als ik iets goed zou moeten vinden dan
maar het genre wat er het minst op lijkt.’ Maar dit antwoord blijft onserieus. Serieus
gesproken stel ik je als kritikus ver boven Houwink. Maar krijg je dan niet als
konkurrenten Nijhoff en Van Eyck, mensen die ik niet ken?
En bovendien: ik heb erover gedacht je naam daar te zetten, maar vond het idioot
tegenover jezelf om je dus wel als kritikus te vermelden en als dichter niet. De jonge
Hollanders zouden ook licht kunnen zeggen: ‘zie je wel, de Vlamingen vinden zelf
dat die v.O. eigenlik meer een kritikus is dan een dichter’ - en ‘die Vlamingen’ zouden
zijn:
E. du Perron, in Batavia geboren.
Zes blaadjes nu. Maar als men ook tot zo'n openhartigheid gedwongen wordt!...
Als je nu maar niet opnieuw gekwetst bent en als je nu maar van mijn zeer oprechte
en zeer grote waardering overtuigd kon zijn! - Wat die enquête betreft: gegeven het
feit dat de zaak je eigenlik niet meer interesseert, gezien ook de onvoldoende
antwoorden van Du Perron en Burssens, overwogen de bizonderheid dat Dinger
en Blijstra tot dusver onwetend werden gelaten, bepeinsd ook nog dat zo'n enquête
eigenlik toch tot niets leidt en dat een grappemaker even goed op iedere vraag zou
kunnen antwoorden: ‘Ik lach er om’, of ‘Het laat me koud’, of ‘Ik veeg er mijn gat
aan af’ of ‘Hier ga ik op zitten’ en zo met 12 variaties één antwoord zou kunnen
geven, gezien, herzien en nogmaals nagezien
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dit alles, stel ik, overigens zonder enige dwingelandij voor, de hele boel in de
prullemand te deponeren.
Als deze gederailleerde ‘enquête’ alleen aanleiding zou zijn geweest tot ons beider
zo grote openhartigheid, - welaan! dan hebben we er altijd dàt bij gewonnen,
misschien...

Andere punten.
1. Schrijf liever zelf aan Dinger over Hondius. Ik schrijf niet aan verstoorde mensen
die kortaffe briefjes schrijven; - en ik heb reeds kortaf op de mij door Dinger
gedane vragen geantwoord. Dus vooreerst...
2. Het kaft van IJ.V werd door Blijstra zo verlangd, en Dinger zal er ook nog wel
over kankeren. Deze man wilde b.v., ‘op bij hem uitgegeven boeken tenminste’,
geen ‘onderkastletter’ meer op de omslag!! - omdat zoiets, voor een Hollands
oog wel erg ‘onrustig’ werd, schreef-i erbij. Enfin, overdoen misschien?
3. Houwink zal ik vragen als ik hem het 1e nummer van ‘Avontuur’ zend. Dan
weet-i meteen waar-i aan toe is.
4. Vraag jij Helman nog? Waag je het erop? - Good luck dan!
5. Over katolieke letteren enz. schrijf je me dus nog. Je zult ook daar met je veel
grotere kritiese blik mij wel moeten kapittelen over mijn spontane en eenzijdige
antipatie. Maar hier antwoord ik dan vooruit à la Creixams: - Tu diras à ces
gens que tu as vu du Perron et que du Perron t'a dit qu'il les emmerde tous!
Tot slot mijn beste wensen met het nieuwe jaar. Je bent de enige onder al mijn
vrienden en kennissen tegenover wie deze formule mij niet als een formule voorkomt.
Ik hoop n.l. van harte dat je eind Januari beter zult zijn dan eind December, en eind
Februari beter dan eind Januari. En dat de rest, naar rato, zal ‘rech kom’.
Een ferme poot van je

EdP.
Van Ostaijen besloot de discussie eveneens met een lange brief, waarin hij echter
eerst een aantal andere punten, n.l het omslag voor Avontuur, de brief van Dinger
en Du Perrons opmerkingen over de katholieke jongeren afhandelde. Het is niet
bekend wie de bij dit laatste punt ter sprake gebrachte, negentienjarige schilder uit
Den Haag is geweest, die Du Perrons veertiende kwatrijn uit Filter, dat ook in het
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derde nummer van De Driehoek uit juni 1925 had gestaan , kon citeren. Kennelijk
56
had de sympathie, die de op uiterlijke verzorging gestelde Van Ostaijen voor
In De Driehoek was
slechts een keuze uit
deze onogelijke jongen had opgevat, zo'n indruk op hem zelf gemaakt, dat hij
die ontmoeting een jaar later nog als een soort exempel gebruikte om Du Perron Filter, onder de titel
Zestien kwatrijnen,
ervoor te waar-

geplaatst, waarvan dit
kwatrijn het elfde was. In
de afzonderlijke uitgave
van Filter uit 1925 was het
het twintigste kwatrijn,
maar in het Verzmaeld
werk I, Amsterdam, 1955,
blz. 25-32, waarin de 49
kwatrijnen tot 39 zijn
gereduceerd, het
veertiende.
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schuwen niet al te snel conclusies aan het uiterlijk van Gerard Bruning te verbinden.
Van Van Ostaijens aanbod ‘de gewenste schuif boeken’ voor het praatje over de
katholieke jongeren te bezorgen heeft Du Perron geen gebruik gemaakt. Twee
dagen later, op nieuwsjaardag, bewerkte Du Perron zijn eigen brief van 22 december
reeds tot het derde hoofdstuk van zijn tweede Cahier van een lezer en uit
onderstaande brief van Van Ostaijen gebruikte hij alleen diens opmerking over het
al dan geen mysticus zijn van Rimbaud om hierover op 2 januari nog een kort
gedeelte aan zijn betoog toe te voegen.
Uit Van Ostaijens antwoord op de enquêtediscussie in de tweede helft van zijn
brief, blijkt dat hij, op grond van het door hem duidelijk geformuleerde verschil van
instelling ten opzichte van poëzie, zich Du Perrons voorkeur voor Minne kon
voorstellen en zich vooral opgelucht voelde door de verklaring dat de vraag naar
de beste criticus niet serieus was beantwoord. Al kon hij verder Du Perrons houding
door diens uitsluitend persoonlijk uitgangspunt eveneens begrijpen, hij legt er
nogmaals de nadruk op zich vooral daardoor getroffen te hebben gevoeld, dat ‘zelfs
zijn vrienden’ hem de erkenning onthielden, wat mogelijk nog de algemene
miskenning, die hem dwars zat, had kunnen versterken door het gebruik dat de
‘reaktie’ of de ‘katholieke tegenpartij’ van deze desolidariteit gemaakt zou hebben.

[Miavoye-Anthée, 30-12-27.]
Beste du Perron,
Ik heb je lange brief ontvangen te zamen, natuurlik, met Dinger's stukje. Eerst ga
ik je op de eenvoudigste dingen antwoorden, namelik de praktiese aangelegenheden
van ‘Avontuur’.
Ik stem voor een oranje kaft, omdat oranje meer licht opslorpt en ergo in een
boekhandelaarskraam zichtbaarder is dan mos-groen. Daarop doet een soliede,
dikke zwarte letter goed. Hierbij een paar monsters, het éne sterk in
over[een]stemming met je eigen voorstel. Op het tweede viel de uitgeversnaam
weg, omdat het toch nodig is alles nogmaals van binnen te herhalen met prijsopgave,
postcheck en dergelike miseries. (Dezelfde tekst die desbetreffende reeds in de
cirkulaire verwerkt werd). Het zal wel nodig zijn de verso van het kaft dus voor enkele
mededelingen in beslag te nemen, maar daar deze tekst voor al de nummers
dezelfde blijft, kan Breuer niet erg veel meer verlangen, tenzij hij van deze
gelegenheid zou gebruiken [gebruik] maken, om ons het mes op de keel te zetten,
vermits het moeilik is een andere oplossing te vinden. Ik ga akkoord met een tekst
zonder vermelding van tijdschrift bovenaan. Moest echter Breuer te veel vragen
voor deze verso, dan zouden wij met op de 1e blz. van elk nr. ‘Avontuur’ te herhalen,
daaronder de praktiese mededelingen kunnen
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zetten en dan een streep onder alles.
Zeker die Dinger heeft grootste[se] plannen. Maar het is een dwarskop. Hij vraagt
ook 75 persex. van het eerste nr. Is-ie gek? En op de koop toe, dat is goud waard,
geeft hij mij een lijst van vlaamse dagbladen die wel een ex. zouden moeten
ontvangen. Daaronder b.v. ‘Het Handelsblad v. Antwerpen’, een Courant die er in
de verste verte niet aan denkt maar een iota te schrijven over zoiets als ‘Avontuur’
en die trouwens nooit over tijdschriften bericht en over boeken alleen wanneer het
b.v. gaat om stichtelike lektuur. Zou die Dinger zijn smoel niet kunnen houden
wanneer hij zo helemaal niks afweet van de toestand?
Ik maak trouwens van de gelegenheid gebruik je te zeggen dat ik hem alleen
accepteer omdat hij als uitgever zal optreden enz... Indien hij alleen auteur was, ik
zou nooit met hem van wal gestoken hebben. En zijn laatste onnozelheid, zijn
schooljongensgrap van die ‘kwadrijnen’ die met d gemakkeliker van de tong willen,
dat is te bar. Je bent nog genadig geweest met hem ‘bilisme’ voor te houden. Je
hadt ook kunnen vragen of we misschien niet meteen ‘zaluw’ zouden schrijven in
plaats van ‘zwaluw’, want het eerste is inderdaad heel wat gemakkeliker. Ik denk in
't vervolg alleen nog over de administratieve aangelegenheden met hem te
korresponderen.
Over Dinger heen, kom ik nu op ons punt: katholieke scribenten terecht. Ik ken
je afkeer voor deze mensen en ik weet dat er over dit punt niet te discussiëren valt.
Ik voel me al heel gelukkig dat Albert Helman genade in je ogen vond en dat wij ons
dus op een punt te meer ontmoeten. Wat Engelman betreft, diens naam je zo
verschrikkelik vindt, dan wanneer hij voor mij vrij aangenaam klinkt (steeds hetzelfde
verschil tussen ons: jij luistert naar de zin van het woord, ik naar de kadans, die hier
zeker niet onaangenaam is). Engelman dus schrijft niet onaardige kritieken. Over
het portret van Bruning lees ik je graag, maar natuurlik deel ik Baudelaire's mening
‘qu'un seul curé souillon enz.’ maar half. In elk geval vind ik iemand als Bruning
interessanter dan Dinger en daarmee wil ik heel precies dit zeggen dat Bruning er
wellicht zeer clichématig interpretaties op nahoudt, maar dat deze interpretaties
toch in een zekere mate op zijn konstante belangstelling en zijn kennis zijn gevestigd,
maar dat Dinger (‘kwadrijnen’ nogmaals) over chemie schrijft, zonder maar enig[s]zins
het recht - jawel - verworven te hebben dit te doen, hij die niet de beginselen der
chemie kent. Indien hij maar vaag wist op wat een orthografie steunt, dan zou hij
zelfs niet trachten alles logies te bewijzen, zoals hij het doet door kwadrijn naast
quadrille te zetten, dan zou hij weten dat juist, op het gebied der orthografie, men
in zekere mate met het alogiese gebruik en de usantiën moet rekening houden.
Bruning mag een vuile onderpastoor zijn, Dinger is een verwaande schooljongen.
Wat dit portret van
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Bruning aangaat, ik ken het toevallig. Laat me maar dadelik je iets vertellen: ongeveer
een jaar geleden kwam uit den Haag een russies joodje te Antw. toe; hij is zogezegd
konstruktief schilder en negentien jaar oud. (overigens zei hij me: van die jonge
Vlamingen interesseert me, voor het weinige dat ik van hen ken door ‘het Woord’
en enkele andere publikaties, vooral E. du Perron en hij citeerde de politieman (die
‘verdronk in zijn procesverbaal en liet de drenkeling ongeschonden’.) Dit russies
joodje droeg een verschrikkelike overjas met een fluwelen kraag om te huiveren
wanneer je maar dacht aan de aanraking; een boordje, God wat een boordje! - en
dan die lange, smalle joodse spleetogen, je wist nooit of hij op het moment dat ie
met je sprak, geen kwade slag beraamde. Die vent liep bij me aan, leende geld, liet
zijn koffer met het verschrikkelikste vuil linnen bij mij wel 4 weken tot het een echte
stank werd enz. Deze man dus heeft een meesterstuk volbracht dat nooit een ander
hem zou kunnen nadoen: hij is me 90 fr. schuldig gebleven. Waar ik heen wil? Ik
had hem graag vanwege zijn kledij, het was ten eerste een artiest, iemand die van
dag tot dag leefde en er toch steeds weer boven op kwam. Bijna voelde ik me
tegenover hem als een verschrikkelike burger. Heb jij wel helemaal gelijk en is
Rimbaud, langs geen enkele zijde, een mystikus? - Jij polemiseert tegen de
katholieke opzettelikheid en dat is goed. Maar hoedt [hoed] je de ware mystiek aan
te vallen. Voor mij, ik heb het reeds dikwels geschreven, heeft de mystieker ook
nog dit tech[n]iese voordeel dat hij vaak met de woorden speelt, met omkeringen,
herhalingen werkt enz. (Bijna hetzelfde procedé'tje, zou de schoolmeester zeggen.)
Maar wanneer je dat praatje gaat houden over kristelike of beter katholieke lyriek
bezorg ik je de gewenste schuif boeken.
Het verschil tussen ons in deze, zoals in vele andere zaken, ligt hem daarin dat
jij streng individueel blijft (bevalt het me of bevalt het me niet), dan wanneer ik toch
steeds probeer 50% kritikus te zijn. Wanneer ik iemand als Minne aanvaard, ja hem
zelfs zo aanvaard dat ik misschien vanwege de cirkulaire weer verdeeldheid breng
in het expressionistiese kamp, dan betekent dit, voor mij, dat begrijp je toch een
zekere inspanning om uit te komen boven een te persoonlik oordeel. En evenwel
als ik een sprong naar rechts kan doen, die de expressionisten woedend maakt,
kan ik naar links springen en de hand reiken aan Engelman, en dan zeggen de
individualisten: hoe zo is hij nu weer bij ‘de gemeenschap’. En deze akrobatie
amuseert mij kostelik. Maar toch het is geen absoluut individuele akrobatie; er blijft
in dit gezeildans een zoeken naar een waarachtig volstrekt evenwicht. (Ik heb de
hoop nog niet opgegeven eenmaal ergens professor in lyriek te worden.)
Dan heb ik daar nog op je lange brief te antwoorden! Sta me toe je eerst en vooral
te bedanken voor de moeite die je je heb[t] getroost dit lange,
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duidelike betoog op te stellen. Voor het overige, meen ik, is er haast volledige
overeenstemming tussen jouw verklaring en mijn voorstelling. Inderdaad, dat je
dichter bij Minne staat, vind ik zeer logies, jij die toch een zeer groot aksent legt op
de betekenis van het gedicht - en deze betekenis is bij Minne gans in jouw toonaard
- daar waar ik bijna zuiver ritmies-muziekaal probeer te zijn, d.w.z. dat ik probeer
de opvatting alleen door het ritme te doen spreken. (b.v. de oneindige moeheid
wordt in ‘Melopee’ niet uitgesproken, niet geavoueerd; zij klinkt er alleen in). Ik mag
dus zeggen dat ik, grof gesproken, een antwoord als dit van je laatste brief, voorzag.
Dit is het eerste punt. Op het tweede punt, komt de koncessie van jouw zijde, daar
je bekent dat het antwoord op de vraag betrekkelik de kritiek een onserieus antwoord
was en dat het, au fond, niet zo bedoeld mag heten. Hiermee werd voor mij een
moeilikheid weggeruimd, want indien ik je voorkeur voor Minne kon begrijpen en
voorzien, dan was dit anderzijds voor wat Houwink betreft geen[s]zins het geval. Ik
heb geprobeerd mijn sentimenten van de eerste lektuur terug op te storen [sporen]
en ik weet dat juist dit antwoord mij het meest uit mijn lood sloeg. Immers van ons
beiden, is Houwink, het individuele na, niet dichter bij jou dan ik.
Wat nu je persoonlike overwegingen aangaat, je hebt op al deze punten gelijk,
in zover men de hypothese aanneemt dat het persoonlike standpunt het enige
kriterium blijft. Je hebt volkomen gelijk wanneer je zegt dat je b.v. een antwoord pro
P.v.O., op mijn plaats dan, biezonder goedkoop zou gevonden hebben. Zeker, ik
stel me deze brief voor. Maar erger dan deze goedkoopheid, die ik als levend individu
sterk zou voelen, treft mij de nederlaag van ‘zelfs zijn vrienden enz.’ die men in een
tijdschrift der reaktie of der katholieke tegenpartij misschien zou hebben uitgebuit.
Langs vele zijden, verdringt inderdaad de strijdende dichter bij mij het individu.
Doch anderzijds speelt mijn individu weer de biezonderste daar waar ik geen druk
wil uitoefenen en daarom, daarom alleen, stuurde ik je antwoorden aan Burssens
door, om te zeggen: ‘zie je, beste vriend, je hoeft niet voor mij te stemmen. Du
Perron doet het ook niet.’ - Wat nu de antwoorden van Burssens betreft, spijt het
me met je akkoord te moeten gaan. Inderdaad is een antwoord als ‘hij, die nooit
een gedicht schreef’ verschrikkelik. Maar ik begrijp zeer goed waarom Burssens mij
niet koos, dan wanneer hij bij een andere gelegenheid mijn naam vooropstelde (de
Schelde 1924. ‘Wies Moens is geen expressionist. Het is een sentimentele jongen.
v.O. is onze enige, echte 24-karaat expressionist’). Het is een zekere angst bij hem
die hem doet geloven dat, door aldus te stemmen, hij te veel in het vaarwater van
een groteske dankbetuiging zou komen. Immers sedert twee jaar spreek ik dikwels,
terloops, over hem in mijn kronieken; ik schreef over hem een grote kroniek en
voortdurend komt,
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tot spijt van de katholieken die hem de grootste prul noemen, de naam Burssens
terug. Werkelik Burssens kon niet voor mij stemmen. Ik ben blij dat hij heeft weten
te biaiseren.
Voor het overige: ik ben liever Gide, dan Larbaud, zelfs in jouw acceptatie. Verder
nog: kiezen tussen Toulet en Baudelaire is niet moeilik. Maar tussen Baudelaire en
Gezelle. Ziedaar ons verschil, jij nr.1, ik nr.2.
Het is laat, een flinke poot met mijn beste wensen voor het nieuwe jaar, vooral
de gezondheid,
je Paul v.O.
Bovenstaande brief en de volgende van Du Perron, waarin deze het gedeelte over
de enquête uit een zojuist ontvangen brief van Burssens had overgeschreven en
van enkele opmerkingen voorzien, hebben elkaar gekruist. Uit Burssens woorden
blijkt dat deze van plan was zijn voorgenomen bezoek met Jan Melis aan Miavoye
met nieuwjaar door te laten gaan. Met deze woorden doelde Burssens niet op
nieuwjaarsdag, maar op maandag 2 januari, zoals uit de verdere correspondentie
duidelijk wordt.

[Brussel, 30.12.27.]
Beste van Ostaijen,
Ik ontvang daarnet een briefje van Burssens, waarin het volgende over de
‘enquête’:
‘Inmiddels zullen mijn antwoorden, die ik naar v.O. zond, wel in je bezit zijn.
Waarschijnlik bevallen ze je niet, maar het is me waarlik niet mogelik ernstig te
antwoorden. Slechts op de twee eerste vragen zou ik in geweten ernstig kunnen
antwoorden met: Paul v.O. Maar achter de andere vragen kan ik niet meer Paul
v.O. zetten* en wat dan? Dan heb ik alles als een lolletje beschouwd en lijkt het mij
best zo. Natuurlik staat het jullie vrij mijn zienswijze niet te delen en dan nemen jullie
mijn antwoorden niet op; op één lijst meer of minder komt het dan ook niet aan en
voor mij hoef je je niet te gêneren**. - Ik zou het jammer vinden als v.O. niet aan de
enquête mee deed. Met jou vind ik dat hij gerust achter vragen 1,2,4,5,7 en 9 zijn
eigen naam kan zetten; de lezers zijn dan vrij dit als ernstig of niet-ernstig te aanzien.
Met nieuwjaar ga ik heel
* Après tout, waarom niet? (Noot van mij.)
** Dit is tenminste prettig, gegeven de prullemand-plannen die ik nog steeds voor
zijn en mijn antwoorden ‘koester’. Ik hoef dus misschien niet meer een speciale
toestemming te vragen.
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wschl. v.O. bezoeken en zal dan het geval met hem nog bespreken.’
Nieuwjaar is overmorgen. Je kunt hem dan ook van jouw kant met alle dokumenten
in de hand het deraillement van de ‘enquête’ uitleggen. Geloof me intussen nogmaals
met hartelike groeten en beste wensen,
steeds je
EdP
Na de uitvoerige brieven die aan het einde van 1927 tussen Du Perron en Van
Ostaijen gewisseld waren over wat zij daarna ‘onze waardebepaling’ noemden,
sloot Van Ostaijen zijn correspondentie van dat jaar af door dokter Peetermans,
evenals hij een jaar tevoren gedaan had, zijn nieuwjaarsgroet toe te zenden.

[Miavoye-Anthée, 31-12-27]
Beste Dokter,
Morgen is het nieuwjaar: men wenst elkaar alles het beste, men drukt elkaar de
hand, men drinkt een glas porto en rookt een grote sigaar. Minder feestelik, niet
minder hartelik echter zend ik u, vanuit mijn tijdelik klooster, mijn beste
nieuwjaarsgroet. Ik maak van de gelegenheid gebruik u voor het vele dat gij dit jaar
voor mij deedt te bedanken en de overtuiging uit te drukken dat ik, dank zij uwe
zorgen, denk de moeilik[e] pas door te komen.
Er is verder niets biezonders te melden, dan dat ik de inblazingen goed verdraag.
Overigens zal ik rond 25 Januarie ongeveer bij u thuis verschijnen. U oordeelt dan
zelf. In elk geval heb ik dan een betrekkelike lange kuur achter de rug, zodat u mij
ditmaal niet van ongehoorzaamheid beklagen mag.
Met hartelikste groeten
uw Paul v. Ostaijen

3. Correspondentie uit 1928
Van Ostaijens gezondheidstoestand liet zich in het begin van het nieuwe jaar niet
ongustig aanzien, al viel de pneumothoraxbehandeling hem niet mee. Hij hoopte
nog steeds, zoals hij reeds op 16 december aan Tine Ceulemans geschreven had,
de 25ste januari naar Antwerpen terug te keren, waarbij hij zich er echter wel van
bewust bleef ook thuis zijn rustkuur rigoureus voort te moeten zetten.
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De eerste brief die hij in 1928 ontving, was afkomstig van Burssens, die door zakelijke
verplichtingen genoodzaakt was zijn bezoek van maandag 2 januari uit te stellen
tot de zondag daarop. Met de datering ‘nieuwjaarsavend’ boven zijn brief bedoelde
Burssens, blijkens zijn uitlating ‘morgen over acht dagen (Zondag dus)’, de
(zaterdag)avond vòòr nieuwjaar.
Het tweede gedicht dat Burssens, naar hij aankondigde, voor het eerste nummer
van Avontuur had ingestuurd en dat daarin ook werd opgenomen, is Invitation à la
valse au clair de lune.

[Wilrijk-Nieuwjaarsavend]
Beste Paul,
Deze maal is het niet Jan Melis want hij stond reeds gelaarsd en gespoord om
mee te gaan. Tans ben ik de spelbreker, maar geloof me, gans onvrijwillig. Een boot
die ik deze week had verwacht (ik vergat je totnog te vertellen dat ik tans
administrateur-délégué ben van een nieuwgestichte N.V. - ik dacht je hieromtrent
een en ander te vertellen bij mijn bezoek) komt eerst morgen met vertraging binnen
en laadt me voor Maandag werk op de hals dat ik onmogelik kan uitstellen zonder
mijn firma zeer te benadelen. Als je het dan goed vindt kom ik zeker en vast morgen
over acht dagen (Zondag dus) tenzij het de moeite niet meer loonde, want Jan
Ceulemans moet aan Jan Melis hebben verteld dat je rond 15 Januari naar
Antwerpen denkt te komen. Is dat waar? wil je me deze week nog schrijven om me
te fixeren? Ik weet nog niet of Jan Melis Zondag dan kan meekomen.
Van du Perron kreeg ik een lange brief met uitleg en dergelijke over ‘Avontuur’;
ook met persoons- en karakterbeschrijvingen van Blijstra en Dinger, tevens met de
mededeling dat jij liefst buiten de ontworpen enquête blijft. Ik zou het jammer vinden
moest dit zo zijn: je kan die kwestie toch tragi-komies of helemaal komies opvatten,
of op zijn Shaw's; ik vind met du Perron dat je b.v. achter het grootste aantal vragen
je eigen naam zoudt kunnen zetten; dan neem je m.i. de zaak ernstig op en ben je
dan toch weer niet ernstig voor ernstige mensen. Enfin je doet er natuurlik mee wat
je wil, maar ik zou toch liefst hebben dat je mee deed. Du Perron vroeg me nog naar
een gedicht voor het 1e nummer, en heb hem dit gestuurd.
Ik verwacht tans deze week een schrijven van jou.
Als het niet zo stom-banaal was zou ik je tans een gelukkig Nieuwjaar wensen
Hou je goed
Je Gaston
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P.S. Ik vermoed dat je deze brief Maandag niet meer zal hebben, ik telegrafeer je
morgen vroeg.
Door het voorstel van Van Ostaijen met hun ontmoeting te wachten tot hij weer in
Antwerpen terug zou zijn, werd het bezoek van Burssens aan Miavoye voor geruime
tijd uitgesteld. Over de enquête volstaat hij voorlopig met de mededeling dat ze ‘in
't water’ ligt en hij er met Du Perron ‘wel aardige brieven’ over gewisseld heeft.

[Miavoye-Anthée, 2-1-28]
Beste Gaston,
Het heeft me natuurlik spijt gedaan je te moeten missen, naast Jan Melis dan nog
wel, maar ik zie best in dat men een boot zo maar niet in de steek laat. Moet ik je
geluk wensen bij je beheerderschap? - Of betekent dit geen hogere sport op de
maatschappelike ladder.
Het is erg lief van je je bezoek tot Zondag te verleggen, maar ik geloof, afgezien
daarvan dat een bezoek altijd prettig is, dat inderdaad de inspanning te groot is voor
de afstand die mij nog van een langer verblijf te Antwerpen scheidt. Ik denk terug
te zijn rond 25 januarie. Best wachten wij dus tot dan.
Wat de ‘enquête’ betreft, ze ligt in 't water. Du Perron heeft zijn plan opgegeven,
zodat jij en hij eraan toe bent voor de moeite. Maar rond deze enquête hebben du
Perron en ik wel aardige brieven gewisseld. Wanneer je het wenst, breng ik je van
deze ganse zaak op de hoogte. Ik heb een beetje koorts gehad, als reaktie op een
inblazing. Nu is dat weer voorbij. Maar de inblazingen of beter de gevolgen daarvan
zijn geen lachje.
Het spijt me zeer te horen dat die arme Noeninckx er nu ook al slecht aan toe is.
Teruggekeerd te Antwerpen, zal ik, ten minste zolang de temperatuur nog 37.5
enz. blijft bereiken, thuis moet[en] blijven. Een boodschap van éen uur wordt b.v.
wel gepermitteerd. Maar de Stammtisch van de Hulstkamp dient vooralsnog
vermeden te worden. Liggen, liggen, liggen. Dus tot binnenkort. Komaan, laat ons,
de gewoonte ten spijt, ja juist ten spijt, mekaar gelukkig nieuwjaar wensen. Altans
mijnerzijds voor jou en je vrouw,
flinke poot
je Paul v.O.
Bijna veertien dagen nadat hij van Tine Ceulemans bericht had ontvangen
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over de te late bezorging van zijn verjaarsboeket, schreef hij haar het volgende
antwoord, waarin hij enigszins liet blijken hoe eenzaam en geïsoleerd hij zich voelde.

[Miavoye-Anthée, 3-1-28.]
Liefste Minnekepoess,
Ik heb twee brieven van je ontvangen, de latere om, op zeker punt, het
tegenovergestelde van de eerste te zeggen. Zoveel te beter. Alhoewel ik het toch
verdomd ongelukkig vind dat alles weerom moest spaak lopen. Om niet te spreken
van dit ‘aplomb boeuf’ vier dagen later een bestelling uit te voeren. Enfin, voor mijn
bescheiden behoeften in deze, zal ik [in] 't vervolg een andere antwerpse
neringdoener verkiezen.
Er gebeurt hier weinig. Ik weet nu hoeveel stoelen er in elke plaats staan, welke
schilderijen en prenten, de plaats waar je op de plankevloer niet te erg mag drukken
of de plank komt er even uit. Sedert vier maanden leef ik op pantoffels; wanneer ik
de heimreis zal ondernemen, zal het voor de eerste maal, sedert 20 weken, zijn dat
ik schoenen aan mijn voeten voel. Daarmee is gezegd dat mijn omwereld niet
biezonder uitgebreid is.
Het consigne te Antwerpen luidt overigens ook: volledige klaustratie, ten minste
tot de lente. Zeker, mag ik weleens een noodzakelike boodschap doen, langzaam
en zonder haast, maar buiten dit: klaustratie met open venster of open deuren. Men
kan dus niet al te zeker spreken van ‘nog een maand en al dat leed is weeral
vergeten.’ Als het goed lukt, nog twee jaar. Overigens zou ik deze perspektieve niet
eens zo gesloten vinden, als ik maar iets meer kon werken. Maar ik ben te snel
vermoeid en hoofdzakelik toch moet ik in horizontale houding.
Die pneumothorax is toch nogal een serieuse grap. Zo'n long die geknepen wordt
als een citroen. D.w.z. het is een geneesmethode op lange afstand; de
onaannemelikheden echter worden onmiddellik geëncaisseerd. Van Lieneke-lief
heb ik de beloofde geschiedenis van Rusland - ‘depuis la fondation de l'empire
jusqu'à l'avènement des...’ niet ontvangen.
Integendeel is Jozef Muls een vlijtige korrespondent, die mij allerlei lauweren op
de slapen drukt of, bescheidener, probeert te drukken. Dat het onze vriend Chilles
zo slecht gaat, doet me waarachtig spijt.
Hopelik heeft de nieuwjaarsvakantie hem een beetje opgebeurd.
Ziedaar het nieuws van de ‘eenling’ te Miavoye, de eenzame eenling. On fait ce
qu'on peut.
Met hartelikste groeten,
B. à t.
Paul

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

972
[P.S.] O, herejé, Ja! het is nieuwjaar geweest! Bij zo'n drukte als hier kan het je door
het hoofd gaan, wat! Nou beter laat dan nooit: happy Christmas! Prosit Neujahr!
Also in diesem Sinne...
Op dezelfde dag, 3 januari, schreef Du Perron een slechts gedeeltelijk gedateerde
brief aan Van Ostaijen met verder nieuws over Avontuur en een afsluitende
opmerking naar aanleiding van hun enquête-discussie.
De daarop volgende vergelijking van Wies Moens met de symbolist Gustave
Kahn, die in de inleiding van zijn Premiers poèmes (1891) de eer had opgeeist
uitvinder van het ‘vers libre’ te zijn, was Du Perron ingegeven door Van Ostaijens
citaat, aan het slot van zijn laatste brief, uit Burssens artikel van 1924 in De Schelde.
Verder stuurde Du Perron hem de blaadjes uit zijn Cahiers van een lezer met zijn
‘praatje’ over de katholieke jongeren, dat hij echter zelf ‘te individueel’ vond om het
in Avontuur te plaatsen. Via het ‘ouwehoeren’ van deze jongeren komt hij vervolgens
op de anekdote over Greshoff die in de Brusselse boekhandel Gudrun als ‘serieus’
redacteur van Den Gulden Winckel zich zo onserieus over de titel van het nieuwe
tijdschrift Opbouwen had uitgelaten.
Welk boek van Stendhal Du Perron had opgezonden, zoals hij schreef, wordt ook
uit de volgende brieven niet duidelijk. Zijn opmerking over de meest acceptabele
schrijvers over de dood, de Prediker, Omar Khayyam en Villon, heeft Du Perron
1
eind januari 1928 verder uitgewerkt in zijn Cahiers van een lezer .
1
Aan het eind van zijn brief komt Du Perron nog even op de enquête-kwestie
E. du Perron, Verzameld
terug, door bij nader inzien Van Ostaijens korte bespreking in het januarinummer werk II, Amsterdam, 1955,
blz. 55-61.
1925 van Vlaamsche Arbeid, over Vingt deux poèmes belges door Ter-Lasne,
zijn voorkeur te geven en deze regels ‘individueel gesproken’ tot diens ‘krities
meesterwerk’ te verklaren.

[Brussel, Jan. '28.]
Beste van Ostaijen,
Ik zal je ontwerpen voor het kaft van ‘Avontuur’ bij Breuer brengen en hem vragen
ze allebei te drukken. Ik zend je ze dan op met staaltjes van het papier: je stelt je
het groen n.l. te donker voor, misschien. - Als het praatje voor de binnenkant steeds
hetzelfde blijft zal hij het, dunkt me, ook wel voor niets doen. Dat komt dus in orde.
Wat moet er gebeuren met de cirkulaire? Hoeveel exx. wens je in Miavoye-Anthée
te ontvangen? Zal ik de pers-exx. van hieruit verzenden? stuur mij dan je lijst.
Wat betreft het eerste nr. van Avontuur, het beste is, dunkt mij, dat ik 140
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De gang naar Van Ostaijens kamer (achterste deur) in villa Le Vallon.
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exx. naar Dinger, 140 exx. naar jou zend, en de rest: 20 exx. tussen Burssens,
Blijstra en mijzelf verdeel.
Nu onze ‘waardebepaling’: Ik geloof dat we alles gezegd hebben wat er te zeggen
viel en dat je slotzin, de vergelijking tussen Gezelle & Baudelaire (die inderdaad
veel beter is dan de mijne tussen Baudelaire en Toulet), ook het laatste woord in
de kwestie mag zijn. De rest zou alleen nog maar als illustratie kunnen gelden. Ik
begrijp nu ook beter de houding van Burssens.
Het is overigens bijna beangstigend, de onwaarschijnlike rollen waarmee de lezers
hun auteurs soms bedélen. Wies Moens een expressionist? hoe is het nodig geweest
dat ooit tegen te spreken! Als ik de vomitieve persoon van de man wegdenk en
2
daarna de celstraf die van zijn figuur dat Pellico-misbaksel heeft gemaakt, en dan
2
alleen de schrijver moet zien - nu ja, dan doet zich één vergelijking op: die met
Gedoeld wordt op Silvio
de vermaarde uitvinder van het vrije vers waar destijds iedereen zich over vrolik Pellico (1789-1854), die
door de Oostenrijkers tien
heeft gemaakt, de heer Gustave Kahn. Om een dergelij[i]ke reden heeft men
Moens voor een modern dichter kunnen aanzien: ‘Moens immers rijmde ook niet jaar gevangen gehouden
werd en naar aanleiding
meer’ - maar tussen dat en specifiek een expressionist!...
Je vergelijking tussen Bruning en Dinger is au fond misschien erg vleiend voor hiervan Le mie prigioni
schreef.
de laatste. Dinger is feitelik zo onbetekenend dat ik hem nooit zie, als schrijver,
terwijl ik Bruning - maar ach! de man is dood - naar de geest voortdurend onder zijn
kont zou willen schoppen. Het is toch je ware leerling van Coster, de eerste van de
klas zelfs, op die school. - Mijn praatje over de katolieke jongeren is geschreven,
maar waarvoor zou ik het in ‘Avontuur’ zetten? Je hebt gelijk: het is te individueel.
Ik heb het, met herinneringen uit mijn brief aan jou, geschreven in een cahier dat ik
sedert lang houd en waarin ik dgl. dingen aanteken. Misschien zal ik het nog wel
eens uitgeven, maar dan in weinig exx. voor mijn vrienden en mijzelf en met een
vage titel als: Mijn neus in de boeken of zoiets. Het grootste stuk werd op nieuwjaar
geschreven; gisteravond, na lezing van je brief, heb ik er een stukje aan toegevoegd.
- Ik scheur die blzn. uit het cahier en stuur ze je op, opdat je ze doorzie. - Geloof
vooral niet dat het lafheid van mij is, als ik de gelegenheid laat voorbijgaan met die
vrome heren te polemiseren. Neen, ik ben heus te zeer doordrongen van de
eenzijdigheid van mijn kant, en mijn natuur of temperament of mentaliteit of
bekrompenheid of wat het zijn mag staat mij nu eenmaal niet toe een andere houding
aan te nemen. En bovendien, geloof ik minder en minder aan de polemiese lusten
bij die mensen. De geest daar is er een van: zwaarwichtig en gezellig lang onder
elkaar liggen ouwehoeren, want, voorwaar! ‘Wij zijn bijeengekomen niet om elkaar
af te breken maar om elkaar aan te vullen’. - Greshoff is werkelik een aardige vent:
een paar weken geleden kwam hij bij Gudrun en die
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mijnheer van der Leest zei: - Een nieuw tijdschrift, mijnheer Greshoff, ziet u eens:
Opbouwen. Zegt dat u niets? moet u daar geen abonnement op nemen? - Goede
hemel! zei Greshoff, man! opbouwen! Als je ooit eens een tijdschrift hebt dat Afbreken
heet, dan zal ik er misschien eens over denken. - Dat vond die heer van der Leest
wel erg gek voor een serieus revue-direkteur (van mij had hij niet anders verwacht
natuurlik).
Ik heb je Stendhal gestuurd en Omar Khayyam (de laatste in de door Gide zo
geprezen vertaling van Grolleau). Omar is na de ‘Prediker’ voor mij wel de man die
de minst verfoeilike dingen over de Dood heeft gezegd: in de derde plaats komt
Villon. Natuurlik, de toon van het ‘nutteloos verzet’, zal je zeggen. Maar het is zo
verdomd moeilik om tegenover dat vooruitzicht een houding aan te nemen die èrgens
naar lijkt. Daarom vind ik zó'n frase als die van Helman (zie mijn aantekening) zo'n
intense flauwe kul. De Dood is voor de sterkste man onaangenamer dan voor een
schooljongen de laatste avond van de vakantie. Men moet volkomen uitgeleefd zijn
en voor 3/4 dood om een zeker genoegen te vinden in het kompleet doodgaan.
Trouwens, ik geloof dat er oneindig minder religieuse lafheden zouden zijn, was
daar niet dat enkele vooruitzicht van de Dood. Ander praatje. Als ik nogmaals mijn
antwoord op die vraag betreffende de kritiek moest formuleren zou ik dat zo doen
(ik herinner me n.l. iets van jou dat ik waarlik tienmaal beter had kunnen citeren dan
de notities van Houwink): ‘Ik weet het waarlik niet, enz. - maar het heerlikste stuk
krities proza dat ik in jaren las is een aantekening van mijn vriend Paul van Ostaijen
over de patriottiese dichter Ter-Lasne.’ - Want waarlik, individueel gesproken, en
hoe volledig en precies en scherp enz. enz. ik je kronieken vind aan Van den Oever
gewijd, Nahon, Burssens, Gijsen e.a., voor mij, zie je, zijn die 15 à 20 regels over
die obscure Ter-Lasne je krities meesterwerk! - Bovendien, gaf ik zo'n antwoord,
dan verviel ook de mogelikheid dat de jong-katolieken en dgl. zich een verkeerde
voorstelling zouden vormen als bijv. dat ik je wel als kritikus zou aanvaarden en als
dichter niet. Dan bleef, voor mijn eigen gevoel en ieder ander's oordeel, mijn zeer
subjektief standpunt bewaard.
- Dat zijn weer 3 grote bladzijden: het bijvoegsel niet meegeteld. Ik haast me alles
te posten. Tot nader en als steeds met hartelike groeten
je EdP.
In het volgende antwoord van Tine Ceulemans op Van Ostaijens nieuwjaarsbrief,
komt zij, via haar voorstel hem de 25ste januari in Brussel af te komen halen, op
het bericht dat professor Stan Leurs hem onder de uiteenlopende sympathisanten
van de Vlaamsche Toeristen Bond heeft opgesomd op grond van zijn bijdrage aan
Toerisme van 1 februari 1927. Verder schrijft

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

976
zij over hun gemeenschappelijke kennissen Dr. Juliane Gabriëls, Achilles Noeninckx
en Floris Jespers en vermeldt de opening van café Artes als laatste ‘gebeurtenis te
Antwerpen’.

[Antwerpen 5 Januari 28].
Paulke, beste, nu is het mijn beurt om je alle goeds en liefs te wenschen voor dit
jaar, en moet ik alweer zeggen hoezeer ik het apprecieer dat jij alweer de eerste
was, om me dit jaar met een schrijven in dien zin te bedenken. En hoe heb ik je
weer herkend in de passage van de menschen die niet al te zeker moeten spreken
van ‘leed dat alweer geleden is enz.’ Hoe kan je me nu verdenken zoo iets à la
légère te willen nemen. Er is toch heusch geen groot voorstellingsvermogen noodig,
om te weten, hoe alleenig die lieve alleenling daar te Anthée wel moet zijn. En als
je dan per malheur niet de gave hebt, om de dingen die je zeggen wil, zóó te
formuleeren dat ze maar voor één enkele uitlegging vatbaar zijn, dan loop je zeer
veel kans door dat lief jonk (met de krullerige stijl) op de vingers te worden getikt.
Moet ik nog zeggen dat ik het zóó heb gemeend, nl. dat na 25 Jan. de sanatorium
tijd tenminste al voor een poosje onderbroken zou worden, wat toch al eene kleine
afwisseling beteekend [t]. Dat ik vermoedde, dat het kuren hier thuis toch iets minder
saai zou zijn als te Miavoye omdat je hier toch je boeken hebt, af en toe eens
menschen zult zien enz. enfin hoe ook, absolutie zal ik wel niet gauw krijgen..? dat
merk ik wel, ik heb het leelijk verkorven. Stoute minnekepoess. Als boetedoening
stel ik voor je tot Brussel te gemoet te reizen bij je a[.]s. terugkeer, en te zorgen dat
geen enkele Brusselsche of Antwerpsche fanfare lucht krijgt van dit heuche[g]lijke
feit. Ook mag ik dan wel zorgen dat de V.T.B. daar evenmin lucht van krijgt, want
sinds ze jou daar als levend bewijs hunner ‘onpartijdigheid’ exhibeeren ben je daar
ook al niet meer veilig. Dat zit zoo: Ge moet dat goed verstaan. De Stan, alweer de
Stan heeft het noodig gevonden in Toerisme te noteeren dat de V.T.B. zich vooral
in simphatiën [sympathieën] van zeer interessante en bonte aard mag verheugen
(Ik geloof dat de stijl ongeveer juist is) en ten bewijze daarvan heeft hij aangehaald,
dat tuschen de geschreven en illustre simphatie-betuigingen V. Ostaijen achter V.
Cauwelaert prijkt - C'est renversant pas?
Het is zeer gemeen van Lieneke dat ze hare belofte niet hield, want nogmaals ik
geloof dat je daar plezier aan zou hebben gehad - Maar - Lieneke en beloften. Het
Chilles is inderdaad weer te been. Ziet er tamelijk goed uit, met nog enkele
gedistingueerde sporen van lichte verzwakking op zijn gelaat, en - neemt zich zeer
in acht. Gaat 's avonds
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niet uit enz Als gebeurtenis te Antwerpen geldt de opening van een nief café ‘Artes’ in de
vroegere gebouwen van de Credit populaire, door het Sindicaat van toonkunstenaars.
Het voorhalletje tamelijk ‘medernes’ en de achterhal in voormalige bank stijl, en dan
een publiek waar je subiet genoeg van hebt, als daar zijn: artisten die je groeten
met een tikje aan de hoed, of anderen die de heele avond en cache-nez blijven
zitten. Ik voorzie dat de Hulstkamp er niet door in het gedrang zal komen. En nu het
groote nieuws: Onzen Floriaan is bezitter van een auto geworden, zal eerstdaags
niet meer tot de bewoners der goede stede behooren, maar gaat zich te Brasschaet
3
vestigen . Jammer genoeg niet heelemaal uit eigen keuze, maar om kleine Marc's
3
gezon[d]heidstoestand. Ik had hem heusch de aankoop der Renaud [lt] in
Floris Jespers verhuisde
kort daarop niet naar
glorieuser omstandigheden gegund, want nu zegt hij natuurlijk met een triestig
gezicht, Als ik daar zoo ver van de stad ga wonen moet ik toch een vervoermiddel Brasschaat, maar naar de
Lierse Steenweg tussen
hebben. Ik had nog niet de eer hem ‘au volant’ te zien.
Ik permitteer me verder nogmaals mijn boetedoeningsvoorstel te doen, en durf Mortsel en Boechout.
de vage hoop koesteren dat het zal worden aangenomen. In voorkomend geval
wacht ik dan deemoedig verdere instructies van de lieve alleenling van Anthée.
Tot zoolang zeer hartelijk gegroet van die stoute

Minnekepoess
In de eerste brief die Van Ostaijen in 1928 aan Du Perron schreef, gaf hij zijn oordeel
over het hem enkele dagen tevoren toegestuurde ‘praatje over de katolieke jongeren’.
Het zinsfragment dat hij in de eerste alinea van zijn brief hieruit gedeeltelijk citeert,
luidt in de latere uitgave van de Cahiers van een lezer: ‘- het doodslaan van een
priester lijkt mij overigens erg vormend voor een dichter -’.
Kennelijk heeft Du Perron bij de publikatie van zijn Cahiers de oorspronkelijke
inleiding van dit stuk gewijzigd of bekort, want de namen van Gaboriau, Paul de
Kock en Justus van Maurik, waar Van Ostaijen over schrijft, komen daarin niet meer
4
voor . Over Creixams had Du Perron het volgende geschreven: ‘Ik had liefst met al
4
die ‘Gemeenschaps’-mensen, die ‘Roeping’-voelenden, die tot
Wel schrijft hij op 9 en 10
september 1928 in zijn
‘Opbouwen’-geroepenen en die andere ‘Pogers’ van soortgelijke dingen - ook
voor mijn eigen gevoel - volstrekt niets uit te staan. Ik zou ze, buiten alle verdere Vierde cahier over Justus
beschouwingen om, kollektief en en-détail, de zin willen toedienen mij eens door van Maurik en Gaboriau.
Zie: E. du Perron,
mijn vriend de Spaanse schilder Creixams voor de Brusselse kunsthandelaren
toevertrouwd: - Tu leur diras que tu m'as vu et que je t'ai prié de leur dire que je Verzameld werk II,
Amsterdam, 1955, blz.
les emm... tous.’ Van Ostaijens opmerking hierover, dat ‘het de laatste houding
124-125 en blz. 128.
van een bedrieger was’,
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is mogelijk ook gebaseerd op de eigen ervaringen die hij als Brussels kunsthandelaar
met hem heeft gehad, al ontbreken hierover alle gegevens. Evenals Du Perron gaat
ook Van Ostaijen niet meer verder in op hun ‘waardebepaling’ en volstaat hij met
te constateren dat ze elkaar gevonden hebben in hun afkeer van ‘het geouwehoer’,
hetzelfde anti-‘Ernst’-uitgangspunt, dat hij tevoren reeds in Burssens, Du Perron en
ik en in de circulaire voor Avontuur geformuleerd had. Verder maakt hij Du Perron
in zijn brief duidelijk niet alleen anders over de katholieke jongeren, maar ook over
Gaboriau's Le crime d'Orcival te denken, waarnaast R. Blijstra's IJzeren vlinders
een verademing voor hem was.

[Miavoye, 7.1.28]
Beste du Perron,
Ik heb je brief met het fragment uit ‘Cahier van een lezer’ ontvangen. Dank. Met
deze stuur ik je dit fragment terug. Wat mij betreft, ik heb er niks op tegen dat je het
in ‘A.’ zoudt publiceren. Wel integendeel. Ik zie graag klare wijn, ook al is hij niet
naar mijn smaak. Het enige waar ik iets op tegen heb is het geouwehoer: op dit punt
ontmoeten wij ons, meen ik. Zolang men iets vertelt, werkelik iets meedeelt is het
steeds interessant. Alleen, in jouw fragment, is de zin van ‘men ziet dat pastoors
doodslaan voor dichters enz’ misschien minder voor een tijdschrift bestemd. (ik zie
reeds in een katholieke courant dit ‘cahier’ als ‘een aansporing tot manslag op
geesteliken’ betieteld).
Zeker ga ik niet met de inhoud akkoord. Spijts alles hou ik meer van Wies Moens
dan van Gaboriau, wiens naam in de inleiding voorkomt. (Ik heb intussen ‘Le Crime
d'Orcival’ gelezen, afschuwelik bête, vind ik.) Moge, wanneer ik Paul de Kock onder
handen neem, mij niet dezelfde desillusie wachten, want, op dit punt, divergeren
wij weer sterk. Het in bescherming nemen van een e[é]picier als Justus van Maurik
is, voor mij, onartistiek.
Justus van Maurik, de schrijver van een beruchte satyre ‘Modernen’ geheten,
waarin al de klein-burgerlike deugden worden verheerlikt, neen, dat gaat niet. Dan
veel liever Heijermans (de auteur van ‘de opgaande Zon’ ten minste). Ja, dat woord
van Creixams, het is prachtig als je het zo hoort! Jammer maar, dat het de laatste
houding van een bedrieger was, die wel gaarne er een andere had aangenomen,
doch nu, in het nauw gedrongen, zich wel met een krachtwoord moest tevreden
stellen. Alors, vois-tu, c'est beaucoup moins fort que cela n'en a l'air. - Voor het
overige ben ik het op veel punten met je eens; zo vind ik verduideliking van de
kommerciële voordelen van een modern katholicisme uitstekend.
Zoals gezegd, wil jij het publiceren, ik heb er niets op tegen en loop gaarne met
‘Avontuur’ de verontwaardiging der mensen-die-niets-
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onverlet-zullen-laten tegemoet.
Over onze ‘waardebepaling’ zijn we dus uitgepraat. Behalve dat ik het, voor mij,
natuurlik spijtig vind dat mijn meesterwerk een, in de toekomst zo vergeten nota als
deze over T. Lasne moet zijn. Jammer, men maakt niet de meesterstukken die men
wil. Maar het individuële door dik-en-dun speelt je parten. Geestigheden als deze
over Ter-Lasne komen ook elders voor, midden in een opstel en dan heb je er 't
opstel nog op de koop toe bij. Enfin, het hoofdzakelike werd gezegd.
Neen, ‘Le Crime d.O’ heeft mij bepaald van Mijnheer Lecocq verwijderd. Deze
politieagenten, dienstmeiden enz. die, in dienst van Lecocq, allemaal van de uiterste
opoffering zijn, dan wanneer je, godverdomme toch weet, dat een dienstbode over
zijn meester denkt: ‘Verrek voor mijn part zo gauw mogelik’, neen, zulke flauwiteiten
verteer ik niet. Voortdurend dit gezanik van: [‘]Ah, vous êtes le grand Lecocq’, ofwel
‘prenez moi dans votre sevice, M. Lecocq’, voortdurend deze belachelike scheiding
van ‘de goeden en de kwaden’ en b.v. zulke meesterstukjes ‘Jenny Flenng avait
perdu sa voix jadis si claire, en s'adonnant à l'absinthe et en chantant des chansons
obscènes’ (waarbij je leren kan, vriend, dat onzedelike liedjes meer de keel verslijten
dan stichtelike - een theorie trouwens die verdedigbaar zou zijn door een groot
katholiek medicus b.v., maar die in dit verhaal van Gaboriau nogal als een overdreven
en stomme braafheid aandoet), enfin, kortom, ik heb daar niks aan. En het is slecht
geschreven. Zie je, ik heb ‘Le Crime’ en ‘IJzeren Vlinders’ door mekaar gelezen en
het was maar goed dat het laatste mij van de weeërigheid die het eerste mij liet,
herstellen kon, omdat ik hier te[n] minste met iemand te doen had van mijn vlakte
of van mijn niveau. Een boek geldt maar door het kleine stukje waarheid dat het
reveleert. ‘Hamlet’ is [een] der grootste scheppingen omdat hier het stukje waarheid
groter is dan elders. (De waarheid van de noodzakelikheid der uiteindelike nederlaag
van de mens).
Ik vergat je nog te bedanken voor Stendhal en Khayyam. Wat de druksels betreft,
stuur me 25 prospekten en zoveel kaarten naar Miavoye. Van Brussel uit kan je
naar de volgende kranten reeds sturen:
‘Het laatste nieuws’, Emiel Jacqmainlaan, 105/07, Brussel
‘De Standaard[’]
id.
, 127 , id.
Boekengids, Cuylitsstr. Antwerpen
De Ploeg, St. Jacobsmarkt, 93, Antwerpen.
Dietsche Warande en Belfort, Markgravelei, 168, Antwerpen.
Vlaamsche Arbeid, (Jozef Muls) Vleminck[x]veld, id.
De bibliotheekgids, Kruishofstr. Antwerpen.
De Volksgazet, Somersstr. Antwerpen

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

980
Het Volksblad, ‘Volkshuis’, Alfred Stevensstr. Brussel.
Ontwikkeling
id. , id.
id.
Ontvang ik proeven van mijn bijdrage? Ja, vermoed ik. Voor het 2e nr. is het m.i.
wenselik met kritiese bijdragen - vermits deze niet uitgesloten zijn - te beginnen.
Tot zover.
Met hartelikste groeten
steeds
je Paul v.O.
Nog voordat Du Perron bovenstaande brief had ontvangen, schreef hij op 6 of 7
januari de volgende, ongedateerde brief, waaruit blijkt dat de Avontuurcirculaires
inmiddels gereed gekomen waren. Van de beide, op 30 december door Van Ostaijen
opgestuurde, omslagontwerpen is uiteindelijk het tweede - zonder uitgeversnamen
- gekozen, waarbij echter overeenkomstig Du Perrons voorstel de lijst werd
weggelaten. Verder is voor het omslag de definitieve keus op het gele papier
gevallen, waarvan Du Perron een monster bij zijn brief had gesloten.
Beste van Ostaijen,
Gelijk hiermee gaan naar je adres: 20 exx. cirkulaire (op papier en in het formaat
v/h tijdschrift) en 20 bestelkaarten.
Ik zend 20 cirkulaire's aan Blijstra en 20 aan Burssens. Ikzelf houd er 10. Ik heb
dus nog 300 - 70=230 exx. tot je beschikking. Wil je die in Miavoye-Anthée hebben
of moet ik van hieruit de verzending doen? In dat geval, zend mij een opgaaf.
Ik heb de drukker gevraagd je beide ontwerpen uit te voeren, maar zonder lijst.
Laat ons het liever strak en eenvoudig houden; tenzij je ziet dat er een lijst moet
zijn; wat wel van de letters vnl. zal afhangen.
‘Avontuur’ zonder hoofdletter lijkt mij toch niet erg goed, te oordelen naar de
cirkulaire.
Maar ik heb een felgeel papier gevonden dat veel beter is vind ik dan het
lichtgroene en oranje. Ik sluit het staaltje hierbij.
Tot nader. Steeds met beste groeten je

EdP.
Enkele dagen later beantwoordde Du Perron Van Ostaijens brief, die de zijne gekruist
had.
Schrijvend over zijn terugontvangen fragment uit de Cahiers van een lezer, noemt
hij als voorbeelden van voor hem aanvaardbare religieuze literatuur
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niet alleen Silvio Pellico, maar ook Het boek Job. Zowel zijn opmerkingen over Jezus
als die over Job heeft hij in het volgende stuk uit zijn Cahiers van een lezer, dat eind
januari geschreven werd, verder uitgewerkt.
Uit Du Perrons alinea over Creixams blijkt dat hij diens vriend, de Brusselse
5
schrijver Gaston Pulings, weer ontmoet heeft, die destijds in 7 Arts Creixams
5
tentoonstelling in de Vierge Poupine had aangekondigd.
Zie blz. 655.

[Brussel, 10 Jan. '28.]
Beste van Ostaijen,
Dank voor je brief en de teruggezonden cahier-bladen. Neen, we zullen ze toch
maar niet in Avontuur publiceren. Mijn voornaamste reden gaf ik al op, en overigens
zou ik het bepaald beroerd vinden als door mijn toedoen alleen, onze abonné's
hoofdzakelik uit ‘vrijdenkers’ zouden moeten bestaan. - Wat je zegt over het klare
zeggen en het lege ouwehoeren is feitelik wel het voornaamste. Daarin dus staan
wij tegenover Rousseau en naast Stendhal. C'est quelque chose! - Jezus was niet
vervelend omdat hij iets te zèggen had; hij ging recht op de man af vanuit ‘de volheid
des gemoeds’ en zijn tijdgenoten stelden hem tegenover de hogepriesters in de
eerste plaats om zijn boeiende persoonlikheid. (Hij leerde als een ‘machthebbende’
enz.) De kerkelike schrijvers daarentegen, als ze ons niet treffen door een zekere
naïveteit, die bovendien dikwels meer uit de tijd dan specifiek uit de vroomheid
stamt, zijn hol-versierend. Al dat z.g. lyrisme naar en over God verbergt hun leegheid
en gebrek aan originaliteit.
Saint-Augustin zelf heeft pagina's geschreven oneindig bêter dan die van Gaboriau:
beter vermomd, of verkapt onder de stijl, maar bêter: herinner je maar eens de
manier waarop hij ons duidelik zal maken waarom een heel klein kind reeds blijken
geeft van de erfzonde. Het is inaan en om van te spugen. - Er is volstrekt geen
reden waarom iemand ons niet evenzeer met vroomheid zou ontroeren als met iets
anders - daar zijn bijv. prachtige passage's bij Silvio Pellico - maar meestal is de
vrome lyriek niet anders dan de zware en onverkwikkelike randversiering van vrijwel
lege bladzijden. - Dit zou ik ook weer in mijn ‘Cahier’ kunnen zetten.
Iemand die ingespannen aan God zou denken, zou enige blzn. moeten verkrijgen
van het gehalte van het boek Job. Maar het euvel is dat de meesten van uit hun
traditioneel geloofje uit er maar wat op los lullen. En als zodanig is Moens het type
van de nietszeggende ouwehoer. Want zelfs zonder speciaal geestige of ‘originele’
invallen, dus trouw blijvend in de melk-en-suiker-toon, kan men méér bereiken:
getuige Tagore. Trouwens, naast zijn produkten, zijn er twee bewijzen voor 's mans
e

e

grondige inintelligentie. 1 zijn portret; 2 het grote sukses dat hij vrijwel
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onmiddellik heeft bereikt.
Ik heb mij hartelik geamuseerd met je kritiek over Le Crime d'Orcival. Over de
zeer juiste dingen die je aanstipt heb ik waarachtig nooit gedacht. Maar ik heb wschl.
meer detektive-romans gelezen dan jij: het maakt je op bepaalde punten immuun,
net als het vele gaan naar de Amerikaanse film. Trouwens, jijzelf schrijft niets over
het eigenlike drama: Hector-Berthe-Sauvresy (als ik mij de namen goed herinner).
Dàt gegeven, beter behandeld, zou niet geheel misplaatst zijn geweest bij Balzac
of Stendhal: (bij de eerste toch minder dan bij de twe[e]de). Maar je voornaamste
grief is misschien: ‘het is slecht geschreven’. Dat is het natuurlik in hoge mate. En
toch, het is heel dikwels boeiend verteld. - Ik durf je nu Paul de Kock ook niet meer
zenden: al geldt hij als zeer bizondere zieke-lektuur. Je bent te weerbarstig en mist
de gave je op een onschuldige aangename manier te willen laten verneuken!...
Wat Creixams' uitlating betreft, kijk jij achter de schermen. Dat mag niet! Jij bent
nu juist de enige persoon die bij mijn aanhaling net moet doen of hij nooit van die
Creixams gehoord heeft! Tussen haakjes: hij schijnt op het ogenblik weer in de
grootste misère te zitten; ik hoorde het toevalligerwijs van de heer Pulings - je weet
wel, de dichter-schrijver Pulings, een groot man met snorren.
Ik stuur je gelijk hiermee weer 10 cirkulaires, mèt kaarten. Zeg mij ook of ik bij de
van hieruit te verzenden cirkulaire's (aan de bladen) een kaart moet doen, en of
ieder blad één of twee exx. krijgt.
Heb ik goed gelezen: Cuylitsstraat (voor de Boekengids)? Je schrijft soms bijna
in een soort spijkerschrift. Voor Volksblad enz. is het de Alfred...? straat.
Ik zal je de drukproeven zenden, als brief, zodra ik ze ontvang.
Tot nader! Met ferme poot als steeds je

EdP.
P.S. Ik heb voor Blijstra 3 exx. IJ.V. te verzenden aan Belgiese bladen.
Welke raad je me aan?
Du Perrons uitlating in de voorgaande brief ‘Ik stuur je gelijk hiermee weer 10
cirkulaires, mèt kaarten’ slaat op het feit dat hij vergeten had de bestelkaarten bij
zijn brief van 6 of 7 januari op te zenden, zoals ook uit de volgende brief van Van
Ostaijen duidelijk wordt.
Van Ostaijen gaf er de voorkeur aan de Avontuurcirculaires niet vanuit
Miavoye-Anthée te verzenden en stuurde daarom Du Perron een lijst met 55
adressen, waaronder naast meer algemeen bekende figuren, instellingen en
6
boekhandelaren ook vele persoonlijke relaties van hem voorkomen .
6

Zie bijlage 6, blz.
1118-1119.
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Op het moment dat Van Ostaijen zijn brief schreef - vlak voordat door een complicatie
zijn gezondheidstoestand definitief verslechterde - was hij nog van plan enkele
dagen eerder dan de steeds genoemde 25ste januari naar Antwerpen terug te keren.
Onder de ‘schuit boeken’ die hij ter bespreking in Vlaamsche Arbeid ontvangen
had, bevond zich ook het debuut van Achilles Mussche, De twee vaderlanden, dat
eind 1927 verschenen was, maar dat Van Ostaijen niet meer besproken heeft. Wèl
heeft hij zijn aangekondigde recensie over Blijstra's IJzeren vlinders nog geschreven.
7
Hij is er echter niet aan toegekomen het bewaard gebleven handschrift hiervan in
7
te zenden, zodat het stuk nooit in Vlaamsche Arbeid is gepubliceerd.
Deze bespreking zal
worden opgenomen in de
tweede druk van VW IV.

[Miavoye, 12-1-28]
Beste du Perron,
Ik heb je brief ontvangen en verder 20 circ[k]ulaires zonder kaarten en 10
cirkulaires + 10 kaarten. Is dit juist? Volksblad is Alfred Stevensstr.
Brussel en de Boekengids Cuijlitsstr. Antw. Is het nou leesbaar?
Met deze zend ik je een lijst adressen. Ik denk dat het onnodig is eerst de
circ[k]ulaires naar M-A. op te sturen. Ten tweede heb ik hier geen omslagen. (Je
zal de cirkulaire nogal aardig moeten vouwen om ze binnen een gewoon omslag te
krijgen). En dan is het beter dat de poststempel: Antwerpen of Brussel draagt, dan
M.-A. - Hou deze lijst bij en zodra je er mee klaar bent, stuur ze mij terug, opdat ik
juist weet wie reeds een circ[k]ulaire ontving. De andere cirkulaires stuur ik dan van
Antw. uit. Op zaterdag 21 of zondag 22 januari reis ik naar Antw. terug. Meen je dat
ik goed doe mijn reis te onderbreken te Brussel om zekere aangelegenheden
mondelings[ling] te bespreken? Het is een inspanning voor mij, maar indien we
ergens kunnen zitten in een niet te doorrookt lokaal, gaat het wel. (ook te Antwerpen
zal ik nog lange tijd hoofdzakelik in waterpasrechte houding moeten blijven).
‘IJzeren Vlinders’ zal ik in ‘Vl. Arbeid’ bespreken. Ik heb juist, van de redactie,
een kleine schuit boeken ontvangen (daaronder een masterpiece van A. Mussche:
de twee Vaderlanden, een lijvig boekdeel ook). Ik bespreek meteen IJ. Vl. - Stuur
een ex. aan ‘De Schelde’, Kerkstr. 9, Antwerpen en, waarom niet, een aan
8
‘Opbouwen’, Noordzandstr. Brugge? Verder: Joh. de Maeght (voor ‘het laatste
nieuws’) 18, de Haveskerckelaan, Vorst-Brussel. Je zet er telkens bij ‘Ter recensie’ 8IJzeren vlinders is niet in
Opbouwen besproken.
en voor de Maeght als afzender: P. van Ostaijen, Albertstr.44, Antwerpen, dan
weet-ie meteen dat het een modern werk is. (Zo oriënteert men de vlaamse kritiek.)
Je noemt me weerbarstig, in verband met mijn kritiek op Lecocq. Dat is
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toch waarachtig niet waar. Ik ben er met veel vlijt aan begonnen. Ik heb je zelfs vrij
lovend over nummer een geschreven. Alleen toen ik bemerkt heb dat, voor mij, het
geval hopeloos was, heb ik je dat geschreven. Neen, weerbarstig ben ik zeker niet
geweest.
Zo, je hebt Pulings-met-de-snorren getroffen, dezelfde Populi-ngs! die Creixams
konterfeitte! Arme Spanjool van zo hoog weer naar beneden!
flinke poot
je Paul v O.
Een dag later reageerde Muls pas op Van Ostaijens brief, waarbij deze zijn Vier
proza's had ingezonden en legde hem de oorzaak van deze vertraging uit. Hij stuurde
hem nogmaals enkele boeken ter recensie toe en sprak er zijn lichte ongerustheid
over uit Van Ostaijens medewerking aan Vlaamsche Arbeid door de oprichting van
Avontuur te moeten missen. Welke boeken precies door Muls begin en midden
januari opgezonden waren, is niet bekend, maar in het april 1928 verschenen,
eerstvolgende, dubbele nummer van Vlaamsche Arbeid werden de volgende boeken
door Van Ostaijen besproken: Voor de mensen door Jos. Henskens, Kinderen van
eenzaamheid door Theresia, Rahij's gebeden en gezangen door Edgard
Lemaire-Dens, Rijmelarij door Henri 't Sas, Vertoeven door Joris Caeymaex, Jaques
Perk door J. Mathijs Acket en Tirol door Ernst Krauss. Bovendien behoorde het
reeds genoemde De twee vaderlanden door A.J. Mussche tot het pakket en staat
onder het kladhandschrift van Van Ostaijens artikel over Blijstra's IJzeren Vlinders
ook nog een - eveneens niet gepubliceerde - korte aankondiging van de vierde druk
van Cyriel Verschaeve's Zeesymphonieën en de tweede druk van diens studie
Lucifer.

[13 / 1 / 28]
Waarde Vriend,
Ik heb gewacht om U te antwoorden op uw brief van 27.12.27 en U te danken
voor uwe mooie prozastukken omdat ik zelf te wachten zat op een antwoord dat ik
van ex-minister Huysmans moest krijgen en dat niet kwam.
Ik begin te denken dat hij zijn zoo spontaan genomen besluit niet in een daad
heeft omgezet en nu verlegen zit met zijn antwoord aan mij.
Ik heb U met nieuwjaar een pak boeken toegezonden die naar ik hoop U wel in
goede orde zullen zijn toegekomen. Ik had er mijn wenschen willen bijvoegen na
de goede wenschen die ik van U ontving maar ik wachtte... Ik genoot van uwe
prozastukjes. Dat doet U niemand na in Vlaanderen. Het is schoon om wat
onuitgesproken bleef. De woordenreeksen worden
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tot een dun vlies waarachter het eigenlijke het diepere dat gezegd moest worden
door den aandachtigen en meevoelenden lezer kan worden vermoed. Die schijnbaar
simpele en achtelooze stukjes zijn vervuld van een levensphilosophie en van een
stillen weemoed.
Ik zie met verlangen naar de volgende uit.
Met Cordemans heb ik de zaak der dienstnrs voor de medewerkers geregeld ge
zult dus regelmatig weer uw nr ontvangen. Van de besprekingen zullen afdrukjes
gemaakt worden omdat het zenden van een heel nr aan uitgevers te kostelijk wordt.
Marsman zal ik tot mijn spijt niet kunnen voldoen. Ik heb maar een nr meer.
Ik vernam dat ge een nieuw tijdschrift hebt helpen stichten. Indien dit een
voorteeken is van uw volledig herstel verheug ik er mij ten zeerste om maar ik hoop
daarbij dat ge Vl- Ar zult blijven gedenken.
Moet ik Huysmans nog te lijf gaan?
Hartelijk uw
Jozef Muls
P.S. Ik zend U nog een paar boeken ge bespreekt ze wel op een voor U gelegen
tijd.
Vijf dagen voordat hij van plan was naar Antwerpen terug te gaan, schreef Van
Ostaijen om zijn thuiskomst te regelen het volgende briefje aan zijn vader, hoewel
hij toen, door het stijgen van de koorts, al weer enkele dagen het bed moest houden.
Opvallend in deze eerste der bewaard gebleven brieven aan zijn vader is, dat alleen
uit de slotzin - waarvan de formaliteit nog voor een zekere camouflage zorgt - iets
van een gevoelsband blijkt. Hij wil zelfs niet de indruk wekken erop te rekenen dat
zijn vader speciaal voor hem thuis blijft: ‘Ik heb een sleutel’.

[Miavoye-Anthée 17-1-28]
Beste Pa,
Ik denk hier Zondag om 3 uur en [?] minuten te vertrekken, zodat ik rond 8 uur 's
avonds te Antwerpen zal aankomen. Ik heb een sleutel. Als ge, Vrijdag of Zaterdag,
Flor mijn kamer in gereedheid doet brengen is alles op zijn best.
Alles wat er nog aan korrespondentie zou komen, houdt ge van nu af maar bij.
Indien er postkaarten zouden komen met mijn adres opgedrukt: goed bijhouden
a.u.b.
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Dus tot spoedig.
Ik omhels u wel
uw u liefhebbende zoon,
Paul
Twee dagen later was het hem duidelijk dat hij zijn terugreis voorlopig uit moest
stellen en schreef hij de volgende brief aan Du Perron:

[Miavoye, 19-1-28]
Beste du Perron,
Berekeningen en hoop ten spijt, blijkt het dat ik, op het kritiese punt, niet
vervoerbaar ben. Ik lig nu weer een week te bed met over de 38° temperatuur. Zal
er een verwikkeling zich voordoen of niet? In elk geval, moet ik nog enkele dagen
blijven ten minste.
Wat nu met de postcheck? Indien niemand dan ik persoonlik vermag een
inschrijving te nemen op mijn naam, dan moeten wij dus van de postcheck afzien.
Zo willen het nu eenmaal de omstandigheden. Is het echter anders, heb je me dit
zo maar als vermoeden geschreven, dan zou iemand in mijn plaats het nodige
kunnen doen, jij of Burssens. Je weet dat postcheck van veruit, voor tijdschriften,
de gemakkelikste wijze van abonnementsinning is.
Stuur nog cirkulaire's aan:
R. Holvoet, secretaris van het K. VI. Conservatorium, St. Jacobsmarkt, Antwerpen.
Dr. Raimond de Beir, arts, Knocke-aan-zee
De Coene, meubelfabrikant, Kortrijk
J. Hausdorff, boekhandelaar, Leopoldstr. Antwerpen
H. Daeye, kunstschilder, Cogelslei, Antwerpen
Dr. Herman Vos, volksvertegenwoordiger, Oude baan, Berchem - Antw.
Dr. R. van Genechten, advocaat, Moreelsepark, 6, Utrecht
A.W. Grauls, letterkundige, Floraliënstr. Berchem-Antwerpen
Met beste groeten,
je Paul v O
Nogmaals hebben Van Ostaijens en Du Perrons brieven elkaar waarschijnlijk
gekruist, want in de volgende ongedateerde brief kondigt Du Perron aan ‘eerstdaags’
9
en wel ‘begin volgende week’, d.w.z. op of na 23 januari, zijn uitgave van Jarry te
9
zullen sturen, zodat ook deze brief omstreeks 19 januari geschreven kan zijn.
Alfred Jarry, Poèmes,
Avec un portrait de Jarry
d'après Picasso, Tirés à
trente exemplaires aux
frais d'un amateur, (eigen
beheer E. du Perron,
Brussel, 1928).
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Du Perron begint met de mededeling dat hij de circulaires verzonden heeft naar de
10 adressen die Van Ostaijen hem op 7 januari had geschreven en de 55 van de
hem op 12 januari toegestuurde lijst.
Na zijn opmerkingen over Dinger en zijn voorstel Van Ostaijen van het station te
komen halen, vraagt hij het ‘livret’ van Périer terug, dat hij op 14 december Van
Ostaijen gezonden had. Ditmaal stuurde hij hem als lectuur het eerste nummer van
Échantillons, dat onder redactie van Lucien François en met een inleidend artikel
van Gaston Pulings zojuist te Brussel was uitgekomen. In dit nummer waren zowel
van Odilon-Jean Périer als van Léon Kochnitzky, de schrijver van o.a. Élégies
10
bruxelloises, gedichten opgenomen . Van Ostaijen heeft in zijn volgende brieven
niet meer gereageerd op Du Perrons vraag wat hij van Périer en Kochnitzky vond. 10Échantillons, jg. 1, nr. 1,
Bruxelles, janvier 1928
opent met Un essai,
Beste van Ostaijen,
Aiguillage door Gaston
Ingesloten je lijst weer terug. Alles is verzonden. Dat maakt dus een 65 exx.
cirkulaire minder. Blijstra vroeg mij er nog 15. - Als Dinger inderdaad die 500 exx. Pulings en bevat onder de
verzameltitel Cinq poèmes
bedeelt... en ‘deskundig’ bedeelt...
het gedicht La visite door
Ik weet intussen niets meer van Dinger. Hij zwijgt tegenover mij volkomen:
Odilon-Jean Périer (blz.
toch ontving hij, achter elkaar, de gevraagde exx. Poging tot Afstand, de 500
4-5) en Orphicum litus
exx. cirkulaire en de bestelkaarten op zijn naam. (Mijn nog wat ‘kortaffer’ briefje door Léon Kochnitzky (blz.
heeft hem schijnbaar ontdaan.)
7-8).
Het best is ook dat jij alles met hem afdoet, altans voor ons blad.
Jij staat in een zuiverder positie tegenover de man; je kunt veel beter de puntjes
op de i's zetten.
Wat onze ontmoeting betreft: als ik mij niet vergis kom je in de gare du Luxembourg
aan? Je bent dan toch in ieder geval verplicht over te stappen. Als ik je daar dus
afhaalde, zouden we een half uurtje kunnen praten in het hôtel de Gembloux, dat
vlak tegenover het station staat en dat een heldere, propere zaal heeft (zeer weinig
bezoekers). Ik breng je dan de overige cirkulaire's. (Ik kom met de auto en
transporteer je verder.)
Zou je me willen terugsturen: het le livret van Périer, als je het nog hebt? Ik zend
je gelijk met deze het 1e nr. van een nieuw frans-belgies revuetje: Echantillons. Het
opent met een afschuwelik bête inleiding van juist die ‘Populings’. Hij schrijft als een
onderofficier, maar daarbuitenom nog schijnt hij zo ongeveer tot de ontdekking
gekomen te zijn dat hij nooit met de franse kollega's op één niveau zal komen te
staan, en dit schijnt hem reden genoeg om de ‘broeders’ een overtuigd belgiese
nulliteit voor te preêken. De pluim die hij Jaloux, in het voorbijgaan maar uitvoerig,
in de kont steekt (Jaloux is immers een der hoofdmedewerkers van het blad Les
Nouvelles Littéraires dat zowaar sedert enige tijd zijn kolommen voor ‘Populings’
heeft opengezet) is
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karakteristiek voor 's mans stijl en ‘manier’. Ik heb hem een paar keren bij Hellens
ontmoet en met zwaar, overtuigd geluid een paar stommiteiten horen verkondigen,*
die - ik moet het erbij zeggen - door iedereen werden opgemerkt en door niemand
tegengesproken.
(En ik heb het achteraf niet eens verkorven toen ik op de vraag hoe ik hem vond,
antwoordde: ‘Il me semble que c'est vraîment le belge dans toute sa splendeur.’)
In Echantillons I heb ik werkelik genoten van het gedicht La Visite, van Périer. De
taal - ook qua musikaliteit - lijkt mij perfekt. Zeg mij eens of ik mij vergis. - Ken je
die Kochnitzky? Wat hij schrijft is dikwels volstrekt niet onaardig, maar ik geloof dat
zijn zuiver-dichterlike kwaliteiten met de mijne gelijk staan.
Je krijgt eerstdaags Jarry. Begin volgende week.
Nu mijn beste, houd je taai. Een poot van je

EdP.
* over Gide en over Barrnabotte, wat iets anders is dan Barnabousse.
In de nacht van 21 op 22 januari schreef Du Perron zijn ongedateerd antwoord op
Van Ostaijens brief van de 19de. Welke ‘Nederlandse werkjes’ hij bij die gelegenheid
gestuurd heeft kan ook uit de volgende correspondentie niet worden opgemaakt.
(Zaterdagnacht, d.w.z.
Zondagmorgen.)
Beste van Ostaijen,
Ik heb er het land over in, niet omdat je niet tijdig in Antwerpen terug zult zijn,
maar omdat je dàt nu weer overkomen is! Ik zend je tot vertroosting een paar
Nederlandse werkjes. Schrijf me spoedig een kaartje om me op de hoogte te houden,
wat de gezondheidstoestand aangaat.
Ik heb zo juist (het is 3 uur in de morgen) iemand gesproken die met zeer veel
belangstelling naar je informeerde: Maurice Roelants. (Ik heb hem ook iets gevraagd
voor ‘Avontuur.’) - Schrijf me wanneer je komt, opdat ik je van het station kan halen
en met de auto verder brengen, - als mijn vermoeden, wat je reis betreft, tenminste
juist is. - De 8 nieuwe adressen hebben een prospektus toegestuurd gekregen.
Houd me op de hoogte en houd zelf de moed erin! Veel beste wensen en een ferme
poot van
je EdP.
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Hierna valt er een hiaat van een week in de bewaard gebleven correspondentie. In
deze periode zette Van Ostaijens inzinking door en voltrok zich wat Dr. Bérard later
11
omschreef als: ‘l'état s'est de nouveau aggravé et j'ai perdu tout espoir’. Negen
11
dagen na zijn laatste brief volgde weer een kort bericht aan Du Perron naar
Zie bijlage 10, blz. 1124.
aanleiding van de inmiddels ontvangen drukproeven van zijn bijdragen aan het
eerste nummer van Avontuur.

[Miavoye, 28-1-28]
Beste du Perron,
Ik zend je de trouwens reeds door jou uitstekend gecorrigeerde proeven terug.
De lamme historie is nog niet aan zijn eind. Ik moet er weeral een week bijrekenen.
Tans gaat het met vochtige doeken. Als het nu maar een beetje wou opschieten,
het is al wat ik verlang.
Ik heb Jarry ontvangen. Verdomd daar heb ik plezier aan gehad! ziedaar plotseling
mijn schat van voor mezelf op te zeggen gedichten met menig stuk verrijkt. ‘L'Amour
en visites’ is enig.
In haast
je Paulv.O
Du Perron antwoordde onmiddellijk en stuurde Van Ostaijen een drietal drukproeven
van het omslag voor Avontuur ter beoordeling toe. De opmaak van het eerste
nummer is inderdaad overeenkomstig Du Perrons voorstellen uitgevoerd.
Over Marsmans essaybundel De anatomische les uit 1926, die Du Perron aan
het eind van zijn brief ter sprake brengt, hebben de vrienden verder niet meer
gecorrespondeerd. In het tweede der Cahiers van een lezer heeft Du Perron echter,
direct achter zijn stuk over Het boek Job, Het hooglied, De prediker enz. van eind
12
januari, een Fragment van een niet verzonden brief aan P.v.O. opgenomen ,
12
waarvan de eerste zin, ‘...Ik heb gisteravond geworsteld met De Anatomische
E. du Perron, Verzameld
werk II, Amsterdam, 1955,
Les van Marsman’, vrijwel woordelijk overeenkomt met zijn mededeling in
blz. 61-64.
onderstaande brief. Mogelijk heeft Du Perron zijn later gepubliceerde brief
achtergehouden om Van Ostaijen in diens toestand niet tot een uitvoerige repliek
te verplichten en heeft hij zich met opzet beperkt tot de zakelijke kwesties rondom
hun tijdschrift.

[Brussel, 29.1.28.]
Beste van Ostaijen,
Hoe onaangenaam die nieuwe inzinking weer! Enfin, je niet opwinden
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en met berusting ondergaan. Ik hoor hopelik tijdig vooruit wanneer je komt; je vindt
me dan aan de trein zonder mankeren. Ingesloten de mogelikheden voor het omslag.
In betere letter kan hij avontuur niet zó groot drukken, maar als wij dan alles in
kapitalen lieten zetten? avontuur, nr. 1, eerste jaargang en het woord inhoud?
Zend me deze proeven omgaand terug.
Zo leeg een bestaan neemt maar 20 blz. in. Met breed uitmeten ben ik zover
gekomen dat ik nu maar 2 pagina's te kort kom: ik heb Dinger, Blijstra en jou
gevraagd om kopij, maar alles zal wel te laat komen. Ik zal in dat geval die 2 blzn.
doen innemen door de tekening van Willink en wel op pag. 1 & 2: 1 blank, met
onderaan, rechts, herhaald: Avontuur I. Februari 1928. (op twee regels en in vette
letter bijv.), en op pag. 2. het cliché, front naar jouw Boere-Charleston (op pag. 3).
Dit is misschien nog niet eens zo slecht; het rondt de bundel beter af en het kost
het apart drukken van de tekening minder. Ik zal ook zien af te dingen op 2 blzn.
minder kompositie.
Voor nr.2 had ik de kopij liefst zo spoedig mogelik. Maar daarover spreken we
elkaar misschien nog wel bij gelegenheid. Tant mieux als Jarry je is meegevallen.
Ik heb gisteravond verwoed geworsteld met De Anatomische Les van Marsman.
Intelligent?... ja... - maar nog zo'n Godverdommesse literator.* Hierover misschien
later meer.
Met hartelike groeten
je EdP.
* Het zijn zulke mensen die je de lust geven voor goed met alle literatuur af te doen
en een bordeel op te richten of negers te bekeren.
Op de eerste dag van de nieuwe maand, toen Van Ostaijen door de opgetreden
complicatie van een pleuritisch exsudaat een dieptepunt doormaakte, schreef hij
twee korte brieven. Eén hiervan was gericht aan Du Perron, die verzocht had de
proeven van het omslag voor Avontuur ‘omgaand terug’ te krijgen.

[Miavoye, 1.2.28]
Beste du Perron,
Inderdaad, de twee met de grote letter zijn gans onmogelik. De derde is ook al
slecht, maar de meest schappelike, behalve dan die lijnen onder de tietels van de
dingen. Toch, doe er mee zoals je wilt alles in kapitalen, mij goed.
Ik sukkel op dit oge[n]blik verschrikkelik. Ik kan zo te zeggen geen ‘poe’
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zeggen. Een miserie, vriend. Ik weet wel dat ik, fysies, als mens naar de bliksem
ben, maar ik vind dat men mij toch een minimum mocht laten. Tot later alweer.
De stukken die in de Albertstr. mochten zijn toegekomen, zend ik je tijdig. Flinke
poot van je
PaulvanOst.
De tweede diende om Muls ervan op de hoogte te brengen, dat de uitkering van
2.000 frank door het ministerie van Schone Kunsten en Wetenschappen eindelijk
haar beslag gekregen had. Bij deze gelegenheid zond Van Ostaijen tevens de zeven
recensies voor Vlaamsche Arbeid in die hij reeds voltooid had.

[Miavoye, 1.2.28]
Waarde vriend,
Ik ontvang zoe[ë]ven van het ministerie van S.K. en W. een ordonnantie tot betaling
over 2000 fr. Hiermee is dus op uw laatste brief geantwoord en heel deze zaak, op
zijn beste, uit de voeten.
Mijn medewerking aan ‘Vl.A.’ komt niet in het gedrang door ‘Avontuur’. Maar ik
ben nu weer vreselik onder de hand en dat stelt mijn productiemogelikheden anders
in vraag. Van een herstel kan geen spraak zijn voor binnen drie jaar. Nu maak ik
weer een kwade periode door.
Hierbij enkele recensie's. Steeds gaarne proeven.
Met hartelikste groeten
Uw dwe, Paul v. Ostaijen
Op dezelfde dag schreef Tine Ceulemans hem een ongeruste brief over het uitblijven
van nieuws na het verstrijken van de 25ste januari. Hieruit blijkt dat Van Ostaijen er
ook niet toe gekomen was zijn vader en Burssens te berichten dat zijn terugkeer
voorlopig onmogelijk was.

[Antwerpen 1 Februari 28]
Paulke jongen, als ik het niet beter wist zou ik gaan denken dat je boos bent, en
zou ik dat indien je zelfs maar een héél klein beetje boos was, erg ongezellig vinden,
want je weet toch wel dat met spotternij en al, ik het toch altijd best met je meen.
Ik sprak gisteren je ouwe heer, en ook hij wist zeer weinig te vertellen,
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en die arme Gaston Burssens die ook al met z'n ziel onder z'n arm loopt omdat hij
niets van de plakzwaaier voor Vlaanderen hoort. Je ziet, eene treurende gemeente.
O! Polleke van Ostaijen, hoog geroemde Vlaamsche poe[ë]et breng ons licht, en
haal de ziel van de menschen die er mee onder den arm loopen er weer onderuit!
Maar nu eens zonder gekheid. Paulke, we zouden allemaal zoo graag weten hoe
je het nu maakt. Dat je na deze ligkuur niet sterk genoeg zou zijn om dit tamelijk
lang traject met de trein af te leggen, zou me niet verwonderen. Maar heusch, nu
we zoo niets van je hooren weten we niet hoe we het hebben. Door het verschijnen
van het Avontuur hebben de laatste tijd veel menschen naar je gevraagd, en heeft
iedereen die het wist dan ook verteld dat je rond de 25 Jan. weer terug kwam. Je
zult het waarschijnlijk zelf heelemaal niet prettig vinden dat je verblijf te Miavoye
nog langer wordt gerekt, maar neem het deze arme Antwerpenaren niet kwalijk dat
ze reikhalzend uitzien naar elk nieuws van je.
Ik heb met de oude heer afgesproken dat ik einde der week eens bij hem aan
zou komen. Hij schreef je ook zei hij, zoo hoor ik dan wel van hem het nieuws van
Miavoye, mocht het schrijven je te veel vermoeien, om mij tegelijk te bedenken.
Dag Paulke, laten we hopen tot spoedig ziens!
steeds
je Minnekepoess.
Nadat Van Ostaijen van zijn vader behalve de brief waar Tine Ceulemans reeds
over schreef, ook nog een briefkaart over de doorgezonden brief van het ministerie
had ontvangen - die beide verloren zijn gegaan -, bracht hij hem in een vrij korzelig
antwoord van zijn toestand op de hoogte. Al noemt hij deze toestand nog ‘geen
lach’, toch heeft hij alweer het gevoel ‘de kwade kaap gepasseerd’ te zijn, trekt zich
op aan de doktersverklaring dat de opgetreden complicatie een vrij normale reactie
is op de pneumothoraxbehandeling en hoopt nu op 9 februari al terug te kunnen.

[Miavoye, 3.2.28.]
Beste Pa,
Ge zijt toch nogal rap om naar papier en inkt te pakken en te schrijven: ik ben
ongerust, ik ben kurieus. Wat die aangetekende brief van het Ministerie betreft en
die ik ontvangen, hij is pas weg of - bom - een kaartje achterna: ik maak mij ongerust
of je die brief wel ontvangen hebt. Als ge nooit erger op nieuws hebt moeten wachten,
laat ons dan
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tevreden zijn.
Ik lig nu van rond 14 Januari te bed, vermits ge het het [herhaald] weten wilt. Een
komplicatie die zich dikwels voordoet in geval pneumothorax, het water in de
ribbekast. Nu volgt: hoge koorts, natte doeken, verschillende soorten inspuitingen.
De krizis heeft 16 dagen genomen haar hoogtepunt te bereiken. Ik kan u verzekeren
dat het geen lach was en nog niet. En dat ik meer dan een reden had niet te
schrijven.
We hebben nu de kwade kaap gepasseerd. Maar voor de eerstkomende tijd zal
het nog een leven van uiterste voorzichtigheid moeten zijn. Ik denk tot de volgende
week donderdag.
Stuur mij mijn korrespondentie op, zoveel mogelik onder éen omslag, als 't gaat.
Tot weerziens, met hartelikste groeten,
uw zoon
Paulv.Ostaijen
Drie dagen voordat Du Perron naar Parijs vertrok, schreef hij Van Ostaijen de
volgende opbeurende brief. Hoewel hij hem daarbij ook van alle zorgen omtrent
Avontuur wilde ontlasten, bracht hij hem ongewild in paniek met zijn mededeling de
nummers van Avontuur naar zijn adres in Antwerpen te zullen laten sturen, waardoor
Van Ostaijen genoodzaakt werd alles tijdig met zijn vader en Burssens te regelen.

[Brussel, Vrijdag 3.]
Beste van Ostaijen,
Het doet mij werkelik leed te horen dat het je zo weinig goed gaat. Berusting is
in jouw geval wel de hoogste vorm van moed. Haast je niet, onderga en wacht af;
laat ook het tijdschrift je geen zorgen baren. Ik laat vandaag drukken, daarna 140
exx. naar Dinger zenden en 140 exx. naar je Antwerps adres. Mocht je vooreerst
niet terug kunnen gaan, dan zou je Burssens kunnen schrijven dat hij naar je huis
gaat, het pak opent en de eerste verzendingen doet. - Ik moet Maandag a.s. nodig
naar Parijs en denk er een weekje te blijven. Maar schrijf mij in ieder geval een
kaartje als je naar A. teruggaat.
Het omslag zal ik zien zo goed te krijgen als ik enigszins kan. Ik liet het gisteren
op geel papier drukken om te zien, ik verwacht de proef vandaag. Nu, mijn beste,
houd je ferm. Dr. Pauporté, mijn longenman, een van de beste Brusselse doktoren
op dat gebied, vertelde mij dat de pneumothorax uitstekende resultaten oplevert;
hij heeft die behandeling op iemand toegepast die zeer ver weg was; de man is op
het ogenblik
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markonist of zoiets op een schip en schrijft hem ieder jaar: hij maakt het uitstekend,
heeft af en toe last van een gewone verkoudheid, die op gewone wijze verloopt.
Dus: geen al te zwarte gedachten en rusten, ook naar de geest, of beter, naar het
gemoed. Tot nader; een ferme poot.

Je EdP.
De zondag daarop schreef Van Ostaijen weer onmiddellijk aan zijn vader om hem
te waarschuwen dat er per spoor een pakket zou kunnen komen en hij dit in elk
geval aannemen moest.
De toon van deze brief is weer veel meer ontspannen dan die van zijn vorige. Het
is alsof hij, door zijn vader over zijn toestand en de verzorging gerust te stellen,
tevens zichzelf de overtuiging teruggeeft dat alles in orde zal komen. Ditmaal geeft
hij als datum van zijn vermoedelijke thuiskomst 11 of 12 februari op.

[Miavoye-Anthée, 5-2-28.]
Beste Pa,
Ik heb de door u verzonden korrespondentie in de beste orde ontvangen. Laat
mij verder toe u te zeggen dat ditmaal de toestand zich naar wens ontwikkelt en dat
ik, dus vermoedelik zaterdag of zondag, zal kunnen terugkomen.
Hetgeen zich heeft voorgedaan doet zich bij ongeveer 50% pneumothoraxen
voor. Het is niet schadelik, en zelfs in vele gevallen helpt het de drukking staande
houden enz. Alleen is bij mij de reaktie betrekkelik hoog geweest, zodoende dat ik
langer dan voorzien te bed moest blijven.
Indien er van den ijzerenweg een pak zou komen, neem dat aan.
Misschien is er ook wat op te betalen.
Wat de verzorging en verpleging betreft gedurende deze evolutie kan ik enkel
zeggen dat zij werkelik alle lof verdienen. En in zover is het nog een geluk dat, deze
gebeurtenis, zich hier heeft voorgedaan dan indien zij zou gewacht hebben een
maand later uit te barsten.
Tot spoedig ziens, hoop ik,
Ik omhels u
uw u liefhebbende zoon,
Paul
Ook Burssens, die erop had gerekend dat Van Ostaijen omstreeks 25 januari terug
zou zijn, daarom op 28 januari naar zijn huis was gegaan,
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maar pas een week later enigszins door vader Van Ostaijen was ingelicht, toonde
zich benieuwd naar de gang van zaken.
De abonnee die hij terloops in zijn brief opgeeft, was zijn dokter waarmee hij in
13
1927 naar Zwitserland was geweest.
13

Zie blz. 819.

[6-2-28]
Beste Paul,
Ik ben tweemaal aan je deur geweest, telkens 's Zaterdags. De eerste maal was
niemand thuis, de tweede maal heeft je vader me verteld dat het nog wel 14 dagen
kon aanlopen voòr je thuis was als gevolg der inblazingen. Verdraag je ze tans niet
goed meer? - Wat jammer dat ik je vorige maand geen bezoek heb gebracht.
14
Je vader vertelde me nog dat een twaalftal inschrijvingen op ‘Avontuur’ waren
binnengekomen, maar ze je nog niet had opgestuurd. Kan ik die misschien halen 14Dit ‘twaalf’ is
doorgestreept en in
en ze je zenden of ben je deze week thuis?
andere inkt heeft Burssens
Dr.A.Claus verzocht me hem ook te abonneren, zijn adres is: Bexstraat 6.
hier het cijfer ‘25’ boven
Hoever staat het met het eerste nummer?
Als het mogelik is schrijf me dan eens wat nieuws, ten minste als je deze week geschreven.
niet thuiskomt. Indien wel kom ik je Zaterdag in de Albertstr. bezoeken, rond 4 uur.
Inmiddels het hartelikst van je
Gaston
Van Ostaijen beantwoordde deze brief door ook Burssens over zijn ziekte in te
lichten en hem tevens te vragen voor de verzending van Avontuur zorg te dragen,
waarvoor hij hem uitvoerige instructies verschafte.

[Miavoye, 9-2-28.]
Beste Gaston,
Niet vanwege de inblazingen ben ik plots weer te bed moeten blijven, maar wel
vanwege een aksident dat zich in 50% der pneumothorax gevallen voordoet: water
in de ribbekast en dit water wordt dan behouden als een consolidatie van de luchtdruk
reeds bereikt door de inspuiting.
Doch hoelang zit je er mee voor alle reakties zich weer hebben gelegd? - Een
miserie vriend. Sedert 15-1-28 lig ik weer te bed.
Nu ‘Avontuur’. Het eerste nr. is, meldt du Perron, afgedrukt, hij gaat op een week
naar Parijs en heeft de ene helft naar Holland, de andere naar mijn adres gestuurd.
‘Als je soms niet terug was, kan Burssens wel de eerste, hoofdzakelike, verzendingen
doen.’ Zaterdag ben ik er nog niet.
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Dus: ga jij Zaterdag naar mij thuis. Open het pak met de nrs. van ‘Av.’, neem er uit
wat je nodig blijkt en verzend aan a) de intekenaren (mijn vader heeft de kaarten),
b) de pers: ‘De Schelde’, ‘De Volksgazet’, ‘De Standaard’, ‘Het laatste nieuws’, (Em.
Jacqmainlai[a]n, 105-07), ‘De ploeg’, St. Jacobsmarkt, 93, Vlaamsche Arbeid,
Vleminck[x]veld, 27, Dietsche Warande en Belfort, Markgravelei, 27[168], Antwerpen.
Verder komen nog als abonné in aanmerking
Floris Jespers, 102, Liersche Steenweg,
Dr. Claus, Bexstr. 6
Mr.René Victor, Italiëlei, 99
W.Rombouts, St. Jan Berchmansstr. 48 Mechelen
Ten derde: breng er een vijftal in ‘de Nederlandse Boekhandel’,
‘'t Kersouwke’ en twee in ‘De Standaard’ met een getypte noot: In depot, zoveel
exemplaren. Daarmee zijn dan de hoogst nodige verzendingen gedaan. Intussen
zal ik wel kunnen terugkomen. Schrijf in een calepin de verzonden exempl. onder:
Abonnés, Pers, Boekhandel enz.
Later versturen we dan de restant ex. als proefnummers aan verschillende
adressen.
Houd er de moed maar in!
't Beste
je Paul.
[P.S.] Een heel werk dat ik je bezorg, niet? maar in dezen zijn wij toch
mede-avonturiers?
Op het grauwe omslagpapier: Drukwerk-Tijdschrift.
Inmiddels was ook Tine Ceulemans bij vader Van Ostaijen geweest en door hem
op de hoogte van de toestand gebracht. Zij schreef hierna de volgende uitvoerige
brief, uit het begin waarvan nogmaals blijkt dat Van Ostaijen in Miavoye ook steeds
15
met Floris Jespers correspondeerde.
Na haar geschreven portret van vader Van Ostaijen, vervolgt zij haar brief weer 15Volgens een verklaring
met ‘nieuws van de Rialto’, waarin Floris Jespers en Juliane Gabriëls hun vaste van Floris Jespers zelf plaats innemen en verder een aantal gebeurtenissen de revue passeren, zoals welke verklaring later
een tentoonstelling in de stedelijke feestzaal aan de Meir, de jeugdconcerten van herhaaldelijk ingetrokken
het Vlaamsch Toonkunst Genootschap onder leiding van de Antwerpse componist en bevestigd werd - had
hij deze brieven verbrand.
en dirigent Flor Alpaerts in de Koninklijke Nederlandsche Schouwburg en de
interruptie daarbij van de Antwerpse componist August L.Baeyens.
Nadat zij aan het eind van haar brief haar hulp, zowel bij het afhalen als het
verzorgen, heeft aangeboden, blijkt dat zij vader Van Ostaijen bereid heeft gevonden
een langer verblijf in Miavoye - dat haar verstandiger voor-

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

997
komt - financieel mogelijk te maken. Dit laatste wijst erop dat vader Van Ostaijen,
in tegenstelling tot wat enkele vrienden meenden, wel degelijk geldelijke steun wilde
verlenen, al ging er weinig initiatief van hem uit en al zal ook Van Ostaijens
kwetsbaarheid op het punt van financiële afhankelijkheid remmend gewerkt hebben.

[Antwerpen 9 Februari '28.]
Paulke beste, ik weet nu weer iets meer over den stand van zaken, doordat ik de
ouwe heer bezocht, en ook van Floris weet dat hij bericht kreeg, waarvan hij mij de
inhoud meedeelde per telefoon. Je zei aan F. dat de zich voordoende verwikkeling
van de pneumothorax, in 50% der gevallen voorkomt, maar ik protesteer tegen het
feit dat het arme Paulke van deze minder begenadigde 50% moet deelmaken - En
dan die hooge koorts, die wel een groot gedeelte van wat lucht en rust je bijbrengen
voor zich op zal eischen. Ik zei dus dat ik de ouwe heer bezocht. We kunnen het
tegenwoordig best met elkaar vinden, en moest je zoo eene conversatie kunnen
bijwonen je zou er plezier aan beleven! Ik haal altijd weer m'n hart op aan sommige
origineele uitdrukkingen (ze zijn zeer talrijk). ‘Hij kregt’, en ‘hij schreft’ amuseeren
me uitermate, en ook het plotseling sluiten van de oogen, en een zekere zakkende
lijn in de mondhoeken, die veel gewichtiger is, dan wat hij op dat oogenblik beweert.
We hebben het bijna altijd over de duurte der huishuren, de levensduurte, het
slechte weer, de tram die opslaat, en andere frissche onderwerpen meer. Misschien
heeft G. Burssens je al over de inschrijvingskaarten van (het) Avontuur geschreven.
Pa had hem gezegd er waren er 12, maar we hebben ze overgeteld (er lagen er
oningevulde bij, vandaar de missing) en er zijn er 24, misschien nu al wel meer.
Den Floris is uit de circulatie verdwenen sinds z'en emigratie naar Bouchout, en
alleen per draad te bereiken. Hij moet nu wel ongeveer rijkundig zijn. Lieneke kuurt
in de Pyreneeën, wegens ‘déchirures intestinales’, de Zaterdag middag is dus anders
te besteden, zoo voor ‘vernissages’.
Alice Plato exposeert in de feestzaal, de zangeres die schildert! (de menschen
zeggen ook, ‘dat heeft een soldaat gemaakt’!). Er zijn uilen, maar ik kan er niet
achter komen of ze naar levend model of naar opgevulde vogels zijn geconterfijt.
Hoe ook, levend of opgevuld, ze verkocht er 10, en dat kind kan alweer een jaar
voortgaan met het uilengedoe, en is dus weer tevreden. Om de wereldschokkende
gebeurtenissen exakt de [te] commenteeren moet ik er bijvoegen dat er
teugenswoordig door V.T.G. jeugdconcerten worden ingericht voorafgegaan
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door verklarende uiteenzettingen door niemand minder dan Flor Alpaerts. Dat gaat
ongeveer zoo: De jeugd is zeer matig vertegenwoordigd, maar toch is de zaal
ongeveer bezet (Kon. Ned. Sch. a.u.b.) met Vlamingen van diverse gradueeringen.
Er wordt aandachtig geluisterd. De onvoleinde Symph. van Haydn [er doorheen in
potlood: Sch] komt ter sprake. Geachte toehoorders zegt de voordrachtgever, dat
is een heel schoon werk, ge zult dat gaan hooren, er wordt hierin veel gevergd van
de vaardigheid van de keteltrommel. Ge denkt misschien dat daar alleen maar zeer
hard kan op worden geslagen, maar ge vergist u, daar kan evengoed op genuanceerd
worden als op een ander instrument. ‘Let allen goed op’ zegt hij dan, meneer zal
het eens voordoen. Nu is ‘meneer’ de trombonist [paukenist] per ongeluk een waal
en bovendien doof, zoodat hij niet precies weet wanneer het ‘grote’ moet gebeuren,
en dan hoort ge de maatstok des dirigents en in z'n keurigste fransch: ‘S'il vous plaît
Monsieur, piano’. Alle toehoorders zijn gechoqueerd. Waarom zegt hij dat in 't
frànsch? er volgt de demonstratie van ppppsisimo tot ffforté en... den vlamingen is
alweer eene wetenschap meer bijgebracht. Zoo zou ook de ‘pacifique’ van Honegger
worden uitgevoerd, en op de eerste repetities werden de leden van het orkest alvast
in de geheimen van Honegger's bedoelingen ingewijd. Ziet ge meneeren dat is een
werk dat ge goed moet verstaan. Hier hebt ge bevoorbeeld het motief van de ‘routen’,
de signaalen, de wielen van den trein, de gloeiende assche die uit de ketel valt. Tot
Ba[e]yens zich met het onnoozelste gezicht van de wereld laat ontvallen, ‘En waar
is dan de ‘chique’ van den machinist meneer?’
Men zegt dat deze onschuldige vraag, minder onschuldige gevolgen zal hebben
voor betrokkene. Je ziet, Paulke we hebben Holland niets meer te benijden. Nu zit
je me vast in stilte te bewonderen voor mijn moed en zelfopoffering, deze
geweldigheden te hebben bijgewoond. Toch deed ik het niet, maar weet alles uit
zeer goede bron, maar nu ik het zoo goed weet, bekruipt me de lust (dat is het echte
woord) niet langer van de pret dezer divertissementen verstoken te blijven. Ik wordt
[word] dus lid. Je zou dus denkelijk volgende week thuiskomen. Dat je Flor's voorstel
je te komen halen met de auto afsloeg kan ik allicht begrijpen. Dat zou trouwens
ook veel te vermoeiend zijn, temeer omdat je nog nooit met hem hebt gereden wat
altijd zeer enerveert, maar werkelijk Paulke alleen zou ik als ik jou was toch liever
niet reizen. Je weet toch dat ik, of Flor, of Burssens je graag zullen komen halen.
Denk eens aan, je ligt nu weer zoo lang te bed, en zou dan zoo eruit, je gaan
blootstellen aan alle inconvenie[ë]nten die eene treinreis met overstappen meebrengt.
Wees nu eens handelbaar en doe eene keuze tusschen ons drieën, om je te Miavoye
te komen halen. Eens hier terug kan je ook op me rekenen,
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om dagelijksch voor je te doen wat noodig mocht zijn, want je zal op ‘Le Vallon’ wel
een klein beetje verwend zijn, wat verzorging aangaat, en lijkt het me nu niet geschikt
enkel op mannenhulp te zijn aangewezen. En als ik de invloed van het tegenwoordige
troostelooze weer onderga, vraag ik me af, of het niet beter voor je zou zijn nog op
Le Vallon te blijven tot de temperatuur iets zachter is, en we weer zon hebben.
Zeker, die heb je waarschijnlijk daar ook niet, en je werk wacht hier, maar daar
weegt tegenop de goede verzorging, en de lucht. Ik besprak ook dat alles met de
ouwe heer, en hij verklaarde zich volkomen bereid je verblijf te garandeeren, tot
gunstiger weer, al moest dat zijn tot Paschen.
Ik wensch hoegenaamd je plannen niet in de war te sturen, en als ik je deze
dingen overbreng doe ik het alleen om bestwil, neem ze dus voor wat ze zijn.
Je zei me eens ‘je bent altijd lief voor me geweest’. Ik ben daar zeer blij om, en
geloof me Paulke, m'n bedoelingen zijn nog steeds de zelfde.
Als het kan, zou ik zeer blij zijn met eenig verder nieuws, en wensch je van harte
spoedige koortsafname. Ook zeer hart. groeten en als steeds
je Minnekepoess
De dag waarop hij Tine Ceulemans' brief ontving schreef Van Ostaijen weer aan
zijn vader, waarbij hij de datum van thuiskomst voor de derde maal opschoof.
Uit de tweede helft van deze brief spreekt duidelijk hoe strikt zakelijk Van Ostaijen
de financiën met zijn vader regelde en hoe nadrukkelijk hij het geld dat hij tijdens
zijn steeds verlengd verblijf in Miavoye van hem ontvangen had, als een schuld
beschouwde.
Op grond waarvan Floris Jespers een bedrag van 2.400 frank voor hem had
afgegeven, is niet bekend. Wel had Jespers - wanneer precies is evenmin bekend
- om Van Ostaijen een verblijf in Zwitserland mogelijk te maken een kleine ets
vervaardigd, waarop een figuur met een Tiroler hoedje in de bergen staat afgebeeld
met in de rechter bovenhoek de woorden ‘aan Paul van Ostaeijen wensch op herstel
van uw floris’. Deze ets stelde hij ter beschikking van de vrienden die een
16
steunbedrag wilden afstaan en het is niet uitgesloten - al ontbreekt hierover elk
16
nader gegeven - dat hij op deze wijze een som van 2400 frank bijeen had
Mededeling van
Burssens, die een
gebracht.
exemplaar van deze ets
bezat.

[Miavoye-Anthée, 10-2-28]
Beste Pa,
Het gaat beter, maar mijn terugkomst kan ik toch niet voor den 20n voorzien. Het
is een heel incident geweest en, als het dan toch moest
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Ets van Floris Jespers, opgedragen aan Van Ostaijen.

komen, maar beter zo.
Burssens zal reeds bij u geweest zijn vanwege dat pak met de tijdschriften. Laat
hem maar doen. Gij moogt volledig vertrouwen in hem hebben. Van de 2400 fr. die
Floris Jespers bij u afgaf, hebt ge er 1000 opgestuurd. blijft 1400. Wilt ge me deze
1400 per postmandaat opsturen. (Daarbuiten valt de 3100 welke ik u schuldig). Het
geld van het ministerie kan ik eerst te Antwerpen ontvangen.
Binnen een week hoop ik nu wel verder te staan. Voor het overige, geduld.
Met beste groeten,
uw u liefhebbende zoon,
Paul.
Onmiddellijk na zijn terugkomst op 11 februari informeerde ook Du Perron met het
volgende briefje naar Van Ostaijens toestand.

Brussel, Zaterdag.
Beste Paul v.O.
Hoe gaat het er mee? Ik kom terug uit Parijs en vind geen lettertje van je.
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Ben je nog in Miavoye? ben je in Antwerpen? Schrijf me een woordje om me uit de
ongerustheid te halen en om me te zeggen hoe het er mee staat.
Van Dinger een hoop ingezonden kopij ontvangen, treurig over 't algemeen. Als
je veel moed hebt zend ik je die paperassen; anders kan ik ze net zo goed
terugsturen, met je advies ‘tegen’. Liever wij alleen zonder medewerkers dan met
dit slag van medewerkers.
Tot nader, m'n beste. Schrijf me vooral hoe je je voelt. Houd de moed erin. Een
ferme poot van je

EdP.
Uit Van Ostaijens antwoord blijkt dat hij de toezegging in zijn brief van 6 december
gestand heeft gedaan en Marsman tot medewerking aan Avontuur had uitgenodigd.
Deze zond met een verloren gegane brief zijn gedicht Romanisches Café in, dat in
het tweede nummer van Avontuur werd opgenomen.

[Miavoye, de 13e 2 28.]
Beste E. du Perron,
Ik ben nog steeds te Miavoye. Ik kan je dus het volgend verloop van zaken melden:
toen ik je briefje ontving met de lakoniese mededeling betrekkelik het verzenden
naar mijn adres te Antwerpen, toen ben ik er wel een stukje tureluurs bij gebleven.
God! mijn adres te Antwerpen! dat is goed, juist wanneer ik er ben. Maar wanneer
ik er niet ben? Dus, snel, de mensen in de Albertstr. op de hoogte stellen dat wanneer
er een pak met het spoorauto komt dit in elk geval is aan te nemen (Stel je voor het
wordt geweigerd!). Daarna heb ik Burssens geschreven naar huis te gaan, het pak
o

open te breken en de eerste verzendingen te doen (1 ) inschrijvingen-abonné's
o

o

(ongeveer 28) wat lang niet kwaad, 2 pers, 3 ) boekhandels te Antwerpen. [)] Ik
vermoed dat Burssens met deze eerste expedities begonnen is en dus de zaak,
voor zover goed te krijgen, weer in orde is. Tenzij... ik van hem bericht ontvang dat
er geen pak was...
Neen, die bijdragen hoef ik niet te lezen. Je stemt gerust in mijn plaats. Van
Marsman ontving ik een gedicht uit 1922. Anders had hij niets. Hij zegt trouwens
zelf dat alle hollandse revues het weigerden. Maar juist daarom.
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Romanisches Café
[in een cirkel geschreven]
clic clac
TOURNIQUET. [idem]
Arthur Müller
(Müller-Lehning)
met een pet
en een stok
- what o'clock?
- ga je zeilen?
- om die pet?
- Mila heeft
Gertrude
ingezet
- Schlauer
Jude
- Gertrude
- Gertrude
Slet!!
TOURNIQUET.

1922
H.Marsman.
Zend me eens een roman of zoiets: lijvig. Ik las reeds voor de tweede maal: Si le
grain.
't Beste
je Paulv.O
[P.S.] Ik ben nog wel 10 dagen hier.
Dezelfde dag meldde Burssens hem, de nummers van Avontuur te hebben
verzonden. Naar aanleiding van vader Van Ostaijens mededeling dat Tine Ceulemans
en Flor Jespers voornemens waren naar Miavoye te rijden, oppert ook hij het plan
het in januari uitgestelde bezoek met Jan Melis alsnog door te laten gaan, wat ook
inderdaad een week later, op 19 februari, gebeurd is.

[13-2-28]
Beste Paul,
Dat water in de borstkas heeft mijn vrouw ook gehad; dat duurde zowat
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5 à 6 weken en deed erg pijn. Nadien is dat water weer vanzelf verdwenen. Als
deze verwikkeling dus bij jou haar normaal verloop krijgt, moet je er tans bijna van
af zijn. Je vader vertelde me van morgen dat je rond 20 dezer hoopt thuis te wezen. Een
verdomd seizoen anders om te Antwerpen te zitten, vind ik, maar ik kan natuurlik
best begrijpen dat je wat naar afleiding snakt. Je vader zei me nog dat Mme
Ceulemans en Flor Jespers je deze week een bezoek brengen. Ook Jan Melis zou
gaarne eens afkomen als hij wist dat je deze maand niet thuis was; in dit geval zou
ik natuurlik meekomen.
Voor ‘Avontuur’ heb ik volgens je instrukties gezorgd. Aan de pers zond ik slechts
éen eksemplaar, moeten er niet 2 zijn? Hoe zit het bij de boekhandelaars te Brussel?
Heeft du Perron daarvoor gezorgd? Van ‘Gudrun’ is er een kaart waarop 10 eks. in
depot worden gevraagd. Kan du Perron die daar bezorgen? Als je soms adressen
hebt voor proefnummers zend me die dan als je wilt, dan zorg ik daar wel voor.
Hierbij een gedicht van Pijnenburg voor ‘Avontuur’ (?!) Denkt die meneer soms dat
wij zulke pornografiese schotschriften kunnen plaatsen; die ‘winden van uw hart’
en ‘een schalmei voor uw mond’ zijn kostelik. Dus Paul hopelik tot volgende week?
Je vader is nieuwsgierig je te zien en ik niet minder. Schrijf me nog in ieder geval;
als ik weet dat je thuis bent kom ik onmiddellik naar de Albertstr.
Inmiddels van harte
je Gaston
Onmiddellijk nadat Du Perron bericht van Van Ostaijen gekregen had, schreef hij
hem opgelucht terug, hoewel Van Ostaijen over zijn toestand niet meer had
meegedeeld dan dat hij nog een tiental dagen in Miavoye dacht te blijven. Ook Du
Perrons verwachting dat Blijstra, evenals hij zelf, vòòr opneming van Marsmans
Romanisches Café zou stemmen, bleek vier dagen later te optimistisch.
Niet alleen de bijdragen die Blijstra ingestuurd had, de éénakter Het spookslot
en het verhaal Man en paard, maar ook het aanvankelijk voor het derde nummer
bestemde verhaal van Du Perron, Ieder zijn kwelling, werden in het tweede nummer
opgenomen, evenals de tekening van Charles Roelofsz, die niet op een halve, maar
op een hele bladzij vòòr in het nummer werd afgedrukt.
Als lectuur zond Du Perron een drietal nummers uit de bij Stols verschenen reeks
Trajectum ad Mosam, en wel Terugkeer (1927, nr. 21) van Theun de Vries, waar
Marsman in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 24 september 1927 lovend
over geschreven had, en de laatste bundels van Jan van
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Nijlen, De lokstem en andere gedichten (1925, nr. 12) en De vogel Phoenix (1928,
nr. 26). Op het laatste moment voegde hij daar nog de zojuist door hem aangeschafte
boeken, La vie de Charles-Joseph de Ligne door Louis Dumont-Wilden (1927) en
La vie paresseuse de Rivarol door L. Latzarus (1927) aan toe.

[Brussel, Dinsdag 14 Febr. (Sint Valentijn).]
Beste P.v.O.
Ik ben in de eerste plaats verdomd blij dat je weer zowat in orde bent; ik heb me
waarachtig een beetje ongerust over je gemaakt. Je laatste moedeloze briefje en
geen lettertje bij thuiskomst; ik dacht: ‘Die arme van Ostaijen heeft het misschien
zwaar te verantwoorden’. Maar als het niet meer was dan een stukje tureluursheid
is het veel minder erg, après tout. Ja, als die brave Burssens nu maar je instrukties
opgevolgd heeft; het pak is naar Antwerpen. Heb je een nummer ontvangen? hoe
vind je het? Ik heb bij nadere beschouwing overal één streepje (het dunne) onder
de letters op de omslag laten vervallen; het zag er heus wat al te stijf en
gegalonneerd uit (nadat Avontuur in kapitalen was gezet).
Het pak ingezonden kopij gaat dus door mij voor jou afgekeurd naar Dinger terug.
Het gedicht van Marsman heeft ons beider voor. Ik stuur het naar Blijstra ‘pour la
forme’, die is er natuurlik ook voor.
Heb je Albert Helman gevraagd?
Voor nr.2 heb ik een één-akter van Blijstra (13 blz.) en een verhaal (4 blz.); Dinger
zal zich ditmaal ook wel niet onbetuigd laten; wil jij Burssens zeggen dat hij mij zo
spoedig mogelik zijn papiertjes zendt, en krijg ik ook jouw bijdragen zo gauw het
kan? Ik zou Breuer alles liever morgen willen geven dan overmorgen: hij is tergend
langzaam. - Tenzij er een te kort aan kopij is houd ik mij in nr.2 koest. Voor 3 heb
ik een korter verhaal (±14 blz), het heet Ieder zijn kwelling, geloof ik.
Blijstra en Willink zouden graag 2 of 3 cliché's per nummer zien: ik ontving een
vrij aardige tekening van zekere Roelofsz (iets in de trant van Magritte); het zou op
een halve bladzij kunnen staan achterin.
De vraag is alleen: wie die cliché's zal moeten betalen; en die vraag doe ik de
heren per zelfde post. Ik wil wel één cliché voor mijn rekening nemen (± 60 frs.),
maar ook niet meer. Voor dit eerste nummer heb ik ook al de port te betalen
gekregen, een kleine 70 frs. Dus...
Ik zal zien je zo gauw mogelik een ‘lijvige roman’ te sturen; voor het ogenblik heb
ik niets van die-n-aard. Ik zend je maar een bundel verzen van Theun de Vries (door
Marsman zeer gewaardeerd) en twee bundeltjes van Jan van Nijlen, in afwachting,
en nog wat anders dat ik
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zo van Stols krijg. Mijn binder is een ellendeling; hij schiet niet op en ik heb ruzie
met hem gemaakt; het gevolg was dat ik bij een andere binder ben moeten gaan.
Dit verklaart je waarom ik zo goed als niets thuis heb. Over een weekje krijg je: ‘La
Vie et les Confessions d'Oscar Wilde’, par Frank Harris (2 dikke delen, Mercure de
France). - Wacht, ik heb toch wat voor je: een leven van de Prince de Ligne en een
ander van Rivarol - zoals je zult zien: onopengesneden; stuur ze me, als je ze uit
hebt, terug.
Nu, m'n beste, tot nader. Tot spoedig ziens, hoop ik!
Steeds je
EdP.
Eerst half februari kwam Van Ostaijen ertoe te reageren op de drie brieven die Tine
Ceulemans hem inmiddels - op 5 januari en 1 en 9 februari - geschreven had. Uit
deze brief blijkt voor het eerst dat ook zijn hart onder de pneumothoraxbehandeling
te lijden had, hetgeen een maand later de doodsoorzaak is geworden.

[Miavoye, 15.2.28]
Liefste Minnekepoess,
Ziehier, ik zit aan de schrijftafel om je op je vele brieven te antwoorden of altans
om je met een schriftstuk bewijs van mijn bestaan te geven. Ik lig nog altijd te bed,
4½ week, en wacht geduldig het einde van de verwikkeling af. Verder nieuws: de
eetlust is goed, maar het hart heeft zich sterk naar rechts moeten verplaatsen,
vandaar ook versnelde polsslag enz.
Indien ik Flor heb bedankt om zijn rit, dan is dat geen[s]zins zoals je denkt omdat
de rit met een onbekende chauffeur enerveert. (Zoveel ken ik van autorijden niet
om zulke distinguo's te kunnen maken).
Neen, ik heb enkel gedacht aan de weinig plaatsruimte van zo'n Renauke, wanneer
er nog een koffer bijkomt, dat zich dat alles wreed moeilik schikken liet. En daarom.
Daarbij is een spoorwagen toch heel wat meer tochtzeker dan die kleine wagentjes.
Wanneer ik zal vertrekken weet ik niet. Ik moet nog een tijdje te bed blijven, dan
enkele dagen lopen. Afhalen is, vooralsnog, absoluut overbodig.
Alles is nu in het honderd gelopen met die afschuwelike verwikkeling. Hopelik
krijg ik er nog een rechte plooi aan.
Het heeft me veel genoegen gedaan dat zekere uitdrukkingen bij mijn ‘ouwe heer’
als hij ‘kregt’ en ‘hij schreft’ je plezier doen. Des te beter!
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Neem me niet kwalik, beste M'poess, indien de brieven nu korter uitvallen. De tijd
voor briefschrijverij is uiterst gelimiteerd.
Groet de vrienden. En met hartelikste groeten voor jou, steeds
B.à.t.
Paul v.O.
Uit Van Ostaijens brief aan Burssens van een dag later wordt de indruk van
terughoudendheid die de voorgaande brief wekt, bevestigd: ondanks hun uitgebreide
en hartelijke correspondentie tijdens zijn sanatoriumtijd blijkt hij op dat moment niet
gesteld te zijn op haar bezoek. Mogelijk heeft haar zorgzaamheid op het punt van
afhalen of haar interventie bij zijn vader hem het gevoel van bemoeizucht gegeven,
mogelijk speelde ook een zekere gêne tegenover zijn vrienden Burssens en Jespers,
die beiden overtuigd waren dat hij een verhouding met haar had gehad, een rol,
maar opvallend blijft in beide gevallen de niet eerder geconstateerde onoprechtheid
in deze situatie òf tegenover haar òf tegenover de vrienden.
Waarschijnlijk heeft Burssens in een verloren gegane brief op Van Ostaijens vraag
ook hem het eerste nummer van Avontuur toe te zenden, gereageerd met de
mededeling dat hij van plan was de 19de of 20ste februari naar hem toe te komen
en dan de nummers mee te zullen nemen.

[Miavoye, 16-2-28.]
Beste Gaston,
Hartelik dank voor je inlichtingen en het gedane werk. Ziehier wat er vooreerst
nog te doen blijft:
1e) boekhandel ‘Gudrun’ met nota, 5 ex. in kommissie
2e)
id. ‘De Standaard’ Brussel, 2 ex. id.
Pers.: Luc Haesaerts, ‘Hommes’, Etichove-Audenaarde.

Proefexemplaren:
Je neemt het jaarboek (Dat bezit je toch?) van de vereniging van Letterkundigen
en uit de lijst van deze heren, een twintigtal om verschillende redenen interessante
personen, biezonder correspondenten aan hollandse bladen: K.v.d.Woestijne,
M.Roelants, P.Kenis, A.Vermeylen, Toussaint enz. en je zendt aan deze grootheden
een proefnummer.
Voor zover niet geabonneerd:
R.Holvoet, sekretaris Kon.Vl. Conservatorium, Antwerpen
G.van Hecke, 67, avenue Louise, Bruxelles
O.Jespers, 641, chaussée de Wavre. Brussel
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Marcel Lecomte, 226, rue de Mérode, id.
Wat denkt ge er van als ge nu nog eens aan mij dacht? Ik heb nog geen exemplaar
ontvangen. Stuur me er 6, voor invitaties aan hollandse poëten.
En stuur voor het overige ook proefnummers naar jouw goeddunken. Vandaag
gaat het iets beter. De akute periode is zeker achter de rug. Doch anderzijds is er
een [nog] geen spraak van voor 25 februari te Antw. te zijn.
Een bezoek van Jespers? goed. - Maar, godverdomme nogtogtoe, met Tine
Ceulemans? Waar heeft-ie 't. Ik doe de dr. zeggen dat ik niet langer dan een uur
17
mag ontvangen. Wat wil die koof hier komen doen? Ik hoop hem nog tijdig te
17
bereiken en hem klaar te maken dat daar niks mag van in huis komen.
= oude-vrouwenmuts
Tot later en excuseer de last, maar met zo'n konstitutie als ik, wordt ge op de (coiffe).
duur de schrik van uw omgeving.
Houd er de moed maar in.
't Beste, ook voor
je vrouw en de vrienden,
je Paul
Weer een dag later beantwoordde Van Ostaijen de brief van Du Perron. Hoewel hij
verwachtte voor het tweede nummer hoogstens één gedicht te kunnen leveren, zijn
het er uiteindelijk twee geworden, nl. De oude man en Ogen, die echter tezamen
niet meer dan één bladzijde vulden.

[Miavoye, 17-2-28]
Beste du Perron,
In orde zijn, neen zover nog niet. Alleen het gaat bepaald beter, maar intussen
lig ik nog altijd met koorts te bed. Een verdomd lange reaktie om weer op niveau te
komen. Het is nu de vijfde week dat ik te bed lig. En alles heb ik moeten onderbreken.
Het komt mij soms voor dat ik nog maar bij stoten leef.
Ik dank je voor je zending boeken en ‘Rivarol’, daarmee ik direkt begonnen ben,
kan je binnenkort terug hebben. Ik haast me ook met ‘le Prince de Ligne’. Goddank,
dat ik weer wat heb om over het gesuf van de ziekekamer heen te komen.
Neen, een nummer heb ik nog niet ontvangen en dat is bijna logies. Ik heb zulke
preciese instrukties aan Burssens gegeven en hij heeft ze zo precies opgevolgd,
dat hij mij natuurlik vergeten heeft. Ik heb hem nu
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uitdrukkelik om een nummer geschreven, plus enkele exemplaren voor Marsman,
Engelman, enz.
Het is langs Engelman dat ik het adres van Helman moet krijgen. Ik heb het niet.
Wat de kopie voor het tweede nummer betreft, ik denk dat je toch een groter stuk
zult moeten bijdragen. Ook Dinger zou een novelle moeten geven. Immers, te bed,
ben ik voor dit nr.2., tenzij voor éen gedicht misschien, buiten gevecht. Indien ik nog
tijdig naar huis kon, dan kon ik iets meer geven. Maar juist dat is het beroerde dat
ik geen begrip heb wanneer ik naar huis kan.
Natuurlik heb ik er niets op tegen meer cliché's te brengen. Maar juist: wie draagt
de kosten? In België is het dikwels, ja gewoonlik, de artiest die het cliché betaalt.
Tenzij hij er iets op vindt met de redaktie.
(B.v. indien ik de cliché's voor Jespers zou betalen, dan zou dat waarschijnlik op
de afstand van éen tekening berusten). Is er later, dank zij de abonné's, een beetje
overschot of beter gezegd wordt een klein retour gedaan op de gestorte sommen,
dan zouden wij kunnen zien of we liberaalder mogen optreden. Intussen, komen de
meeste belgiese revues door bijdrage van de artiest aan hun cliché's.
Tot zover. Als je dingen van praktiese orde te regelen hebt, proefnummers of zo,
schrijf dan aan Burssens. Hij heeft de verzending van het 1e nr. op zich genomen.
Flinke poot, steeds
je Paulv.O
Du Perron zond de volgende dag, zaterdag 18 februari, een later verloren gegane
brief van Blijstra door, die over de cliché's voor Avontuur handelde. In zijn
begeleidende brief stelt hij voor in het tweede nummer De exploten van Tabarijn
door Joris Vriamont te herdrukken, welk verhaal in 1927 door Stols voor de auteur
18
was uitgegeven . Vriamont, die later directeur van een muziekuitgeverij in Brussel
18
werd en een zwager was van de oud-redacteur van 't Fonteintje, Raymond
Georges Vriamont, De
exploten van Tabarijn,
Herreman, had tevoren reeds een drietal boeken gepubliceerd en zowel aan 't
oktober 1927.
Fonteintje als aan De Vlaamsche Gids één keer meegewerkt.
19
Behalve de in zijn brief genoemde Valéry-vertaling van Stols stuurde Du Perron
19
20
Paul Valéry, De
ook nog één van diens uitgaven van Valéry op.
terugreis
uit Holland,
In zijn postscriptum geeft Du Perron ditmaal - naar aanleiding van Blijstra's
vertaald
en
ingeleid door
brief? - te kennen dat deze ‘wschl. tegen’ het gedicht van Marsman zal stemmen.

A.A.M. Stols (Maastricht,
1926).
20
Stols had in 1926 van
Valéry uitgegeven:
Narcisse, Quelques vers
anciens, Album de vers
anciens, Le retour de
Hollande, Tante Berthe,
Analecta ex mss. I, De la
diction des vers, La jeune
Parque en Notes sur le
livre et le manuscrit. In
september 1927 liet hij
hier Hommage des
écrivains étrangers à Paul
Valéry op volgen, waarin
ook een essay van Stols
zelf is opgenomen.
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Brussel, Zaterdag.
Beste van Ostaijen,
Ingesloten een briefje van Blijstra, met voorstellen, de cliché's betreffende. Wat
vind je dat ik erop kan antwoorden? Schrijf me een kort briefje hierover dat ik aan
Blijstra en Dinger kan doorzenden.
Zend een nr. ‘Avontuur’ aan Roel Houwink, 440 bis Admiraal de Ruyterweg,
Amsterdam. Ik heb hier niets meer. Ik vraag hem dan wel mee te werken, als hij
een nummer gezien heeft.
Goed, voor nr.2 of 3 geef ik dus Ieder zijn kwelling. Maar... ik weet iets beters. Ik
heb een verdomd aardig verhaal gelezen van G. Vriamont, de zwager van Herreman,
- hij is niet bepaald een schrijver, meer zoiets van een piano-verkoper - maar dit
verhaal is alleraardigst, voor mijn smaak; het is een beetje plantureus Vlaams (of
Limburgs), heeft de toon van een roman picaresque en heet De Exploten van
Tabarijn.
Stols heeft het voor de schrijver gedrukt in 45 exx. - het is dus zo goed als een
inédit. In ‘Avontuur’ zal het ongeveer de ruimte innemen van Zo leeg een bestaan,
2 of 3 blzn. meer misschien. Ik stel voor dit ding op te nemen, dat ook uitstekend
met de titel van onze revue in overeenkomst is. Ik zal Vriamont 1 ex. vragen, het
jou opsturen, en als je het aardig vindt, zien gedaan te krijgen dat hij het afstaat niet bepaald het exemplaar, de tekst, bedoel ik.
Jij stuurt me dus één gedicht.
Gelijk hiermee gaat naar je toe: De Terugkeer uit Holland van Valéry, door Stols
vertaald; en zo gauw ik het van de binder terug heb krijg je het leven enz. van Wilde.
Je niet vermoeien, je niet opwinden, en zeker niet te gauw naar huis reizen. Houd
je taai, de wil vermag een heleboel. Als je je daar maar niet zo verveelde..., maar
ik kan me voorstellen dat het iets afschuweliks voor je moet zijn. Enfin, binnenkort
de lente, m'n beste, en na de winter die we gehad hebben mogen we op een
behoorlike lente hopen. Houd je ferm! De poot van je

EdP.
P.S. - Jij en ik vóór het gedicht van Marsman, Blijstra en Dinger wschl. tegen. We
zullen Burssens in het geding moeten betrekken. - Stuur me de brief van Blijstra
terug; hij moet nog naar Dinger ook, misschien.
Na het bezoek van Burssens en Melis, toen Van Ostaijen eindelijk een aantal
exemplaren van Avontuur had gekregen, stuurde hij onmiddellijk
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aan Marsman, Engelman, Houwink en Albert Kuyle het eerste nummer toe. Van de
daarbij tevens verzonden uitnodigingen tot medewerking aan Engelman en Kuyle,
is die aan de laatste bewaard gebleven. Met uitzondering van Marsmans
Romanisches Café zijn er echter in de drie verschenen afleveringen van Avontuur
nooit andere bijdragen opgenomen dan die van de vijf redacteuren en van de
tekenaars Willink, Roelofsz en Postma.

[‘Le Vallon’, Miavoye-Anthée (Namur) 20-2-28]
Hooggeachte Heer,
Ik stuurde u het eerste nummer van een nieuw tijdschrift. Het is gemakkeliker dan
vele verklaringen en zo kan ik u, na kennismaking, onmiddellik om medewerking
vragen.
Het zou mij ook aangenaam zijn indien u mij het adres van Albert Helman zoudt
kunnen bezorgen.
In de hoop weldra iets van u te ontvangen,
hoogachtend,
Paulvan Ostaijen
Kort vòòr Van Ostaijens verjaardag op de 22ste februari schreef Emmeke hem de
enige brief die van haar bewaard gebleven is. Hieruit spreken duidelijk haar
gevoelens voor hem, die tijdens haar uit verstandelijke overwegingen gesloten
huwelijk - dat overigens, zoals reeds vermeld, zeer goed is geweest en waarin haar
man steeds van de situatie op de hoogte was - onveranderd waren gebleven.
21
Volgens Emmeke hebben zij elkaar het laatst gezien voordat Van Ostaijen naar
21
Miavoye vertrok. Daarbij zou hij haar nog gevraagd hebben met hem mee te
Mededelingen op 29 mei
gaan en nam hij het haar kwalijk, dat zij daar niet op inging. Ook had zij er in die 1961.
tijd bij vader Van Ostaijen op aangedrongen zijn zoon geld te geven om te kunnen
kuren. Toen vader Van Ostaijen een paar honderd frank aanbood en zij hem duidelijk
maakte dat er een paar duizend nodig waren, moet hij geantwoord hebben:‘nee,
dat kan niet.’
Na dit laatste bezoek van haar aan België tijdens Van Ostaijens leven had zij een
maagziekte gekregen, waarvan zij later geheel hersteld is.
De tekst van de brief van Emmeke, die niet gewend was zich schriftelijk uit te
drukken, volgt hier ongewijzigd en zonder aanduiding van de verschrijvingen.
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Mijn lief Polte lief!
Je moogt niet boos zijn dat ik je schrijf, maar ik moet je toch een gelukkig
verjaardag wenschen.
Mijn lief Polte, ik leid werkelijk zeer, daaronder, dat gij mij niet schrijft. Ik hoop dat
het jouw nu veel beter gaat, dat gij heelemaal weer hersteld zijt. Ik weet niet of het
jouw interressiert te weten dat ik nog steeds ziek ben, en dat die ziekte sedert voriges
jaar als ik terug uit B. begonnen hat. Nu kan ik reeds een paar uren opstaan sogar
op de straat gaan, maar geen auto of dergelijks varen daar nog altijd die gevaar
bestaat dat ik een bloedspuwing bekom, ik moet mij heel stil houden en heelemaal
diät leven. Polte, lief (beesteke?) schrijf mij toch eens hoe het je gaat, of gij veel
schrijft en wat je schrijft, ik denk toch so zeer veel aan jouw, tenmindenste elken
morgen en avend.
Mischien ben ik maal niet lief met mijn Polte geweest maar, ik heb ik daarbij niet
echt gewilt, ik wou kloek zijn en waar daarbij zoo schriklijk dom.
Nogmaals ik wensch je dat beste en kus je wie ik nur jouw kussen kan, ik heb je
nog altijd zoo lief
je Emmeke
In de volgende brief deelt Van Ostaijen aan Du Perron mee dat Burssens ‘gister’,
d.w.z. maandag 20 februari, bij hem geweest is. Maar aan het slot vermeldt hij
‘inderdaad kwam Burssens zondag’. Waarschijnlijk heeft het bezoek dus op zondag
19 februari plaats gevonden en vergiste Van Ostaijen zich, hetzij in de datering van
zijn brief, hetzij in de aanduiding ‘gister’.
Hoewel met weinig enthousiasme is hij niet tegen Du Perrons voorstel De exploten
van Tabarijn voor het tweede nummer te vragen. Doordat Vriamont echter, zoals
later blijkt, voorlopig niets af wilde staan, is zijn verhaal nooit in Avontuur opgenomen.

[Miavoye-Anthée, 21-2-28.]
Beste du Perron,
Gister was Burssens bij me. Er zijn inderdaad 28 abonnee[s] tot op heden, en er
zullen er nog wel een paar na het verschijnen van het 1e nr. bijkomen. Wij zullen
echter tot het tweede nr. moeten wachten om de abonnementsgelden te innen,
vermits desbetrekkelik niets vermeld werd in het eerste nummer. Langs die zijde is
het een miserie. Tenzij men de abonnementen als propaganda-cadeaux beschouwen
ging.
Het doet me enig[s]zins plezier te vernemen dat Dinger met zijn groots
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opzet (500 ex.circulaire's) tot een zeer bescheiden abonné-aantal zich heeft moeten
beperken.
Het boek van Vriamont bezit ik. Ik heb niets tegen de tekst. Maar 45 ex. is in
Vlaanderen niet meer zo goed als een ‘inédit’. Nochtans ben ik niet tegen je voorstel.
Je kan het doen, als je wil.
Burssens verklaart zich voor opname Marsman. Dus 3-2.
Heden morgen ontving ik Vale[é]ry en Vale[é]ry vertaald door Stols.
Met dank. Met deze, stuur ik terug: ‘Rivarol.’
Het 1ste nr. van ‘Avontuur’ te zien is voor mij tot op het laatst een pijnlik groteske
historie gebleven. Nadat ik er dus was overgeschoten, nadat ik er op had moeten
schrijven, Burssens zou dan zondag komen (de post had wel vroeger kunnen
bezorgen, maar vermits hij toch kwam) en inderdaad kwam Burssens zondag en
toen hij mijn kamer binnentrad, bemerkte hij dat hij het pakje in de taxi had laten
liggen! Toen moest ik weer wachten tot, om zes, de auto terugkwam. Ja, dan eindelik
heb ik ‘Avontuur’ gezien. Burssens natuurlik veronderstelde zo dat jij er me wel
gestuurd had enz. Het ziet er niet kwaad uit. Het kaft kan best zo blijven.
Poot van je
Paulv.O
Zoals Du Perron hem verzocht had, schreef Van Ostaijen bovendien nog een apart
antwoord op Blijstra's brief over de cliché's, dat Du Perron onder de noordelijke
redactieleden kon laten circuleren. Hij maakte van die gelegenheid gebruik er nog
eens op te wijzen dat Dinger als uitgever, hoewel er slechts weinig abonnementen
via de boekhandel liepen, 44% van het abonnementsgeld inhield voor kosten en
kortingen, zodat er niet twee, maar drie abonnementen nodig waren om één cliché
te bekostigen.

[Miavoye, 21-2-28]
Beste du Perron,
Op de brief van Blijstra, heb ik weinig te antwoorden; heel die kwestie is buiten
mij om gegaan. Maar, ziehier enige replieken:
1) Blijstra schijnt niet te weten dat Dinger fl.2.10 rekent als terug te geven som
van de uitgever Dinger aan de gezamentlike deelnemers. Het verschil tussen 3.75
en 2.10 gaat verloren aan boekhandelaarskorting, postzegels enz. Voor Vlaanderen
is het dan 21 fr. Waarom Dinger dit niet Blijstra geschreven heeft? In elk geval, blijkt
daaruit dat slechts drie abonne[é]'s gelijk zijn aan [een] cliché.
o

2 ) Ik zie niet in waarom de tekenaars niet een cliché zouden betalen af
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Het eerste nummer van Avontuur.
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en toe, ten minste 1 op 3 b.v. Dat we nu het geld dat terug binnenkomt zo braaf
voor cliché's willen gebruiken, zal ons zeker alle lof doen verdienen bij de tekenaars.
Ik heb van ze een langere praktijk als Blijstra. Aan hun dankbaarheid moet men niet
speciaal geloven.
o

3 ) Ik heb niets tegen drie cliché's per maand, doch dan alleen, wanneer de
tekenaars ook een percent in de cliché's betalen.
PvO
Burssens had tijdens zijn bezoek kennelijk beloofd in Antwerpen te zullen informeren
of hij voor Van Ostaijen de toelage van het ministerie kon innen. Hij bracht hierover
het volgende verslag uit, waarbij hij er tevens, tussen andere mededelingen
betreffende Avontuur, melding van maakte een romanfragment Charlie Chaplin en
de revolutie, Een kritiek op de koöperatieve beweging bij Du Perron te zullen
inzenden. Ondanks zijn vrees dat dit stuk voor Avontuur misschien te ‘gekruid’ zou
zijn, werd het, samen met zijn gedichten Met gitaar-begeleiding en Tweede fantazia
in het tweede nummer opgenomen.

[Antw, 21-2]
Beste Paul,
Ik was vandaag op de Nationale Bank. Ik kan die f.2000,- voor jou ontvangen als
ik je identiteitskaart kan tonen. Zend me deze dus omgaand toe. Het geld zend ik
je dan per postmandaat, is dat goed?
Van du Perron kreeg ik een brief met daarin het gedicht van Marsman. Hij vraagt
me tevens om kopij, zo mogelik ook proza. Ik zend hem nog een stuk uit mijn roman
dat met enkele kleine wijzigingen op zichzelf nogal een geheel uitmaakt. Maar nu
vind ik zelf dat het misschien gewaagd is dit stukje nu reeds in ‘Avontuur’ te
publiceren; ik verzoek du Perron het je te zenden dan kan je daaromtrent samen
beraadslagen. Het stukje is nogal gekruid en vooral katholieke lezers zullen er
aanstoot aan vinden. Schrijf me dan wat je ervan denkt, je weet je hoeft je voor mij
niet te generen.
Hierbij een gedicht van Brunclair dat deze naar je adres (Redaksie Avontuur) had
gezonden. Ik wenste dat het niet werd opgenomen, ik vind het beneden alles; maar
ik leg me gaarne neer bij het besluit van jou en de anderen.
Intussen het beste voor jou
vanje
Gaston
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Marsman reageerde met het volgende briefje op de toezending van Avontuur.
Waarschijnlijk had hij in Utrecht via anderen verdraaide berichten over Van Ostaijens
contact met Albert Kuyle ontvangen. Over een eventuele uitgave door De
Gemeenschap van werk van Van Ostaijen is verder niets bekend, zodat dit gerucht
niet meer betrouwbaar zal zijn dan dat over zijn herstel en komst naar Holland.
Hoewel te verwachten is dat Van Ostaijen Marsman na deze brief zal hebben
ingelicht over de aanvaarding van zijn gedicht en over de onmogelijkheid om het
nummer van Vlaamsche Arbeid voor hem te bemachtigen waarin Van Ostaijen
Paradise regained onder de titel Marsman of vijftig procent besproken had, is een
antwoordbrief niet teruggevonden.

[23-11-'28]
Ik hoorde, dat u hersteld was, en in Holland kwam, binnenkort.
Maakt u dan vooral een afspraak met mij in Utrecht. - (Wat geeft Kuyle van u uit?).
Maar: is u wel hersteld, en komt u?
Dank voor Avontuur. Dit eerste nummer viel mij tegen. - Kreeg u het ding, dat ik
er u onlangs voor zond? Plaatsbaar?
Wat is het adres van G.Walschap? Ik ben die geschiedenis met dat
22
intervieuw[view](?), etc. glad vergeten , maar zal hem nu toch eens schrijven, als
u mij zijn adres stuurt. - Is het u nog steeds niet gelukt een ex van uw critiek over 22Zie blz. 806.
P.R. voor mij te veroveren?
Wacht, mag ik maar een briefje voor Walschap hierbij doen? Zend u het dan door?
Graag. Merci.
Tot spoedig dus? Uw Marsman
In zijn antwoord aan Burssens citeert Van Ostaijen uit de bespreking van Avontuur,
23
die Johan de Maegt in Het Laatste Nieuws van 21 februari gepubliceerd had .
23
Verder blijkt dat hij Floris Jespers over diens voorgenomen bezoek met Tine
Behalve de slotregels
die Van Ostaijen in zijn
Ceulemans heeft geschreven, zoals hij in zijn brief van 16 februari al had
brief citeert, schreef De
aangekondigd.

[Miavoye, 24-2-28]
Beste Gaston,
Ik heb je brief ontvangen. Hiermee ontvingt ge mijn eenzelvigheidsbewijs (een
pracht van een woord en een pracht van een begrip.) Als je die zaak wilt uit de
voeten doen, zoveel te beter, dan kan ik weer onmiddellik voort. Stuur mij dan
het bedrag per postmandaat.
Neen dat gedicht van Brunclair is al te bar. Ik stem tegen en du
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aankondiging o.m.: ‘Dit
nieuwe tijdschrift [...] vangt
aan zonder belijdenis. We
gissen, naar den inhoud
van dit eerste nummer, dat
het uitsluitend aan
modernistisch werk zal
gewijd zijn.’
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Perron natuurlik ook.
Onze vriend J.de M. schrijft over ‘Avont.’: ‘de meeste bijdragen vallen meer op
door hun wild-oorspronkeliken vorm dan door hun inhoud. Wij wensen het gaarne
alle heil toe: de jongeren moeten maar durven.’ Gezondheidstoestand: stationair.
Met beste groeten voor jou en je vrouw. - En misschien de Hulstkamp getrouwen.
(Van de tocht Flor-Tine Ceulemans heb ik niets gehoord. Wel vermoed ik echter
dat zij, van mijn voorkeur vernomen heeft en van mijn briefje aan Flor, want zij heeft
me op 22 februarie, mijn verjaardag, niet geschreven, iets wat haar nooit gebeurt.)
Nogmaals 't Beste
je Paul
Dezelfde dag bracht Du Perron weer verslag uit over de stand van zaken met
betrekking tot het tweede nummer van Avontuur. Over Burssens' bijdrage maakt hij
niet het minste probleem en hij stelt zijn eigen verhaal Ieder zijn kwelling ter
beschikking zonder nog met een woord over De exploten van Tabarijn te reppen.
Behalve de tekening van Charles Roelofsz had Blijstra hem ook een tekening van
Kor Postma toegestuurd, maar de voor iedere aflevering toegezegde tekening van
Willink bleef uit, zodat het nummer bij verschijnen alleen door beide eerstgenoemde
tekenaars geïllustreerd was.
Welke roman van de 19de-eeuwse schrijver, diplomaat en rassentheoreticus
24
Joseph Arthur Comte de Gobineau Du Perron hem ‘in afwachting van beters’
24
gestuurd heeft, is niet bekend.
In het hoofdstuk De
Het postscriptum van Du Perrons brief bevat het belangrijkste nieuws voor Van kalender en de notaris uit
De smalle mens (Verz.
Ostaijen: de positieve reactie van Karel van de Woestijne op zijn gedichten in
25
werk II, blz. 650) citeert Du
Avontuur, vooral op de Boere-charleston.

[Brussel, Vrijdag 24-2.]
B.v.O.,
Burssens zendt mij daarnet twee gedichten en een zeer aardig stuk proza. Hij
vraagt mij het je door te zenden, omdat hij vreest dat het de mensen ‘zou kunnen
afschrikken’. Er komt een ‘soldatehoer’ in voor en er wordt over een ‘bordeel’
gesproken, maar het is helemaal niet erg. Het stuk heet Charlie Chaplin en de
revolutie: een kritiek op de koöperatieve beweging.
Ik ben zozeer van je goedkeuring overtuigd dat ik het maar naar Breuer breng:
je kunt die vent niet te vroeg laten beginnen! Als ik nu nog een verhaal geef (±
12 blzn), komen we ongeveer 7 blzn. te kort. Zend mij als je kan vast dat éne
gedicht.
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Perron uit diens roman
Les pléiades van 1874.
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Na Van Ostaijens dood
publiceerde Van de
Woestijne het artikel Paul
van Ostayen en Willem
Kloos in Vandaag van 15
april 1929, herdrukt in zijn
Verzameld werk 5,
Bussum, 1949, blz.
679-684, waarin hij o.m.
verklaarde: ‘Van Ostayen
is de laatste groote
vreugde geweest in mijn
jongste literaire leven: zij
blijft stralen in mij.’
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Blijstra zond mij nog een tekening van zekere K.Postma - werkelik niet onaardig.
Willink is weer lui. Voor dit nr.2 kunnen we dus die 2 tekeningen geven: ik betaal
het ene cliché, Blijstra het andere. Voor het vervolg zullen we moeten zien. Ik blijf
bereid één cliché per nummer te betalen. In ieder geval zal ik Blijstra je bedenkingen
overbrengen.
Dinger schijnt verstoord en laat tenminste niets van zich horen. Ik schreef hem
zojuist een brief waarop hij, naar ik hoop, zal antwoorden. Anders, tant mieux; voor
mijn part trekt hij zich als Coriolanus terug uit deze ‘beweging’; het zal mij alleen
van zijn fl.20.- bijdrage per nummer spijten. Tussen haakjes, ik heb voor nr.1 noch
van Burssens noch van jou iets ontvangen: aan pegulanten bedoel ik. En met de
48 frs. verzendkosten naar Dinger alleen, moet ik Breuer nog een kleine 150 frs.
voor nr.1 betalen. Blijstra is n.l. ook ten achter met 10 gldn.
Ik ontving Rivarol en zond je in afwachting van beters (dat ik misschien morgen
krijg) een ‘lijvige’ roman van Gobineau, maar ik vrees dat je er niet in zwijmelen zult.
Morgen zend ik je - wschl. - Wilde, en een kleine roman van Tchekov, Salle 6, een
meesterwerkje volgens mij. In afwachting dus niet brommen.
Het is een hele korrespondentie, met zo'n tijdschrift, en vooral die Dinger hangt
me de keel uit. Als we iemand anders voor die fl.20.- per nummer konden vinden,
zocht ik meteen ruzie met de vent, inplaats van hem nog beleefd en eerbiedig te
‘konsulteren’. Maar ik heb zo'n idee dat het toch wel tot ruzie komt. Ik zou mij
vergissen als hij op het ogenblik niet bezig is, met vogels van eigen pluimage een
ander maandblad op te richten.
Ziedaar weer wat nieuws. Je schrijft me niet hoe het ermee gaat!
Houd me op de hoogte, en geloof me
steeds je EdP
P.S. - Ik zou waarachtig vergeten je te vertellen dat Karel van de Woestijne (zegt
Greshoff) ‘verrukt is, gewoonweg, over je twee gedichten’. Het eerste vindt hij in
zijn soort volmaakt, en beide doen hem vinden dat je de volle hoogte bereikt van je
persoonlik talent; of, als je anders wilt, dat je je volle persoonlikheid bereikt in deze
branche - als ik het zo zeggen mag - van talent.
(Over mij heeft goddôme! niemand iets gezegd. Alleen Stols: - ja, die vond dat
Zo leeg een bestaan vrij beroerd was. Wat duister van konstruktie; hij had er zich
meer van voorgesteld.)
Van Ostaijens brieven uit de tweede helft van februari handelen bijna uitsluitend
over Avontuur en bevatten na de 17de slechts éénmaal de lako-
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nieke mededeling dat zijn gezondheidstoestand ‘stationair’ is. Ook zijn laatste brief
uit deze maand, gericht aan Du Perron, geeft geen nieuws over zijn toestand en is
geheel aan hun tijdschrift gewijd.

[Miavoye, 25.2.28.]
Beste du Perron,
Natuurlik kan je dat van Burssens direkt laten drukken. Hij heeft me ook zijn
bezwaren geschreven en wou dat ik oordeelde. Maar als nu ‘bordeel’ enz. tot de
biezonderste bezwaren horen, is 't heus de moeite niet en anders ook niet.
Ik zend je hierbij een gedicht van Brunclair. Burssens stemde tegen (dat wil zeggen
hij zou tegen zeggen, maar als wij goede redenen om toch... die bescheidenheid
van Burssens is werkelik alleraardigst.) Ik stem tegen (dat zal Burssens dan weer
plezier doen) en zonder twijfel jij stemt tegen, het staat werkelik beneden alles. Stuur
het mij, na afstemming, terug, want de heer Brunclair zal wel zijn kopie reclameren,
vermoed ik.
De inlichtingen over K.v.d.W.'s mening doen me natuurlik plezier. Jammer dat jij
alleen Stols voor jou hoorde. Troost je aan ‘Het laatste Nieuws’ waar we in bloc
worden behandeld.
Wat nog? O ja: ik zend je verder: 100 fr., zijnde mijn bijdrage voor nrs. 1 en 2.
Dinger natuurlik komt dat tot ruzie en breuk. Hoofdzaak is dat jij en ‘A.’ op het
ogenblik der breuk aan de goede zijde staan.
Wij zullen tot na het tweede nr. moeten wachten om het geld van de abonné's te
innen. Ik heb er met B. over gesproken. Indien ik 15 maart niet terug te Antw. ben,
dan neemt hij een postcheck en dan wordt de tekst: voor administratie schrijven
aan G. Burssens (Postcheck...) Onze abonné's worden verzocht op dit nummer het
bedrag van hun abonnement te storten. (En tevens schuift men in de nrs. der
abonné's, klaar gedrukte postcheckformuliers, die ze maar naar de post te dragen
hebben).
Wat het bedrag van de vl. abonne[é]'s betreft, wil ik dat ook wel besteden om
tekeningen te plaatsen. Maar met verstand. B.v. trachten drie tekeningen te hebben,
er twee te betalen en het 3e cliché voor de tekenaar.
Ziedaar, weer zover.
flinke poot
je Paulv. O
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Op zondag 26 februari, nog voordat hij bovenstaande brief ontvangen had, meldde
Du Perron de avond tevoren toch bericht en kopij van Dinger te hebben gekregen.
Hoewel Van Ostaijen aan het eind van zijn brief van 7 januari al had geschreven
dat het wenselijk was in het tweede nummer met kritische bijdragen te beginnen,
had Du Perron hier tot nog toe niet op gereageerd. Door de zending van Dinger
werd dit punt echter weer actueel en ditmaal stelt Du Perron de vraag van het al
dan niet opnemen van kritieken aan de orde.
Met het gedicht van Van Ostaijen waar Du Perron om vraagt, doelt hij op Van
Ostaijens uitlating in zijn brief van 17 februari dat hij voorlopig ‘tenzij voor éen gedicht
misschien, buiten gevecht’ is.
Evenals in zijn vorige brief, deze keer met iets meer bijzonderheden, vermeldt
Du Perron een tekening van Postma te hebben ontvangen. Noch Roelofsz', noch
Postma's tekening stuurde hij echter aan Van Ostaijen, de redacteur met de meeste
kennis van zaken op het gebied van de beeldende kunst, ter beoordeling toe.

Brussel, Zondag.
Beste Paul v.O.
Ik heb Dinger vals beschuldigd: gisteravond kwam hier een groot pak kopie van
hem en een lang schrijven waarin hij uitlegde dat... enz.
Enfin, hij heeft veel te doen gehad.
Andere historie. In zijn pak kopie stak een boekbespreking. Ik heb die weggelegd
omdat: 1e ik niet weet of wij in Avontuur boekbesprekingen zullen plaatsen (Blijstra
en ik voelen er niet veel voor); 2e omdat wij, àls wij er wel plaatsen, beter kunnen
wachten tot er meerdere bijeen zijn. Die zouden dan, buiten Dinger, moeten komen
van Burssens en jou, want ik heb niet de minste lust er te schrijven (voor een blad
als het onze). - Let wel, dat ik niet spreek over groter krities werk, als jouw essays
in Vl. Arbeid. Ofschoon ik toch liever had dat, als wij krities werk plaatsten, dit niet
bepaald één bundel of boek betrof, maar een schrijver of dichter, of, liever nog, een
kunstrichting. Je begrijpt wat ik bedoel: ik zou in de 48 blzn. per 2 mnd. die wij
moeten brengen, het willekeurige en afgeroffelde van het genre ‘notice’ willen
vermijden. Wat denk jij erover?
Deze kwestie staat op het ogenblik dus zo: Blijstra en ik tegen; Dinger voor. Ingesloten die bespreking van Dinger.
Zend me zo gauw je kan het gedicht. De boekbinder heeft me weer verlakt. Ik
zend je misschien Maandag of Dinsdag Salle 6 van Tchekov. Dinger heeft Blijstra
- voor wat de illustraties betreft - ongeveer hetzelfde antwoord gegeven als jij. Die
zaak is dus afgedaan. Wij plaatsen,
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als het kan, twéé cliché's, waarvan ik het ene betaal, en Blijstra of de betrokken
tekenaar, of beiden, zoals het uitkomt, het andere. En af en toe zetten wij er maar
één (bijv. als de tekeningen te beroerd zijn).
Op het ogenblik heb ik voor nr. 2 een tekening van Postma (nogal Duits
geïnspireerd en ‘griezelig’) en een ander van Roelofsz, (waar ik je al over sprak).
Waar wij die dingen plaatsen om, zoals Willink zegt, ‘de droogheid van de brochure
te breken’, zijn ze beide mooi genoeg. Vraag jij ook eens een verloren tekening aan
Jespers bijv. - maar altijd liefst iets dat in lijncliché te reproduceren valt. - In nr.3
zetten we weer wat van Willink.
Schrijf me gauw een woordje en zeg me vooral hoe het je gaat. Een ferme hand
van steeds
je EdP.
[P.S.] Houwink heb ik om medewerking gevraagd. Is hem een nummer toegezonden?
Op de laatste dag van februari ontving Van Ostaijen nog twee korte brieven van
Burssens en Du Perron. De eerste had de regeringstoelage voor hem geind en
maakte verder o.a. melding van een klacht van Jan Ceulemans.

[28-2]
Beste Paul,
Gisteren heb ik je dus het postmandaat in kwestie van fr.2000,- gestuurd. Hierbij
je eenzelvigheidskaart terug.
Hier gaat alles zijn gewone gang en niets opmerkeliks valt te noteren, tenzij men
het abonneren van Marnix Gijsen op ‘Avontuur’ als een interessant feit kon aanzien.
Jan C. moet in de Hulstkamp over je korzeligheid of zoiets geklaagd hebben; dat
staat waarschijnlik in verband met de kwestie Flor-Tine C. Och arme de verstotelinge!
Tot weldra?!
Inmiddels het hartelikste voor jou, ook van mijn vrouw en alle vrinden
je Gaston
Du Perron had inmiddels Van Ostaijens geldelijke bijdrage voor de eerste twee
nummers en diens gedichten De oude man en Ogen ontvangen.
De definitieve inhoud van het tweede nummer komt vrijwel geheel overeen met
Du Perrons opgave in onderstaande brief. Alleen werd het gedicht van
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Marsman niet na de gedichten van Van Ostaijen, maar achter Burssens' bijdragen
geplaatst. Verder verviel het ‘heerliks’ van Dinger, Stippellijntje: een onvolledige
kroniek, waarvoor diens prozaschets Portretstudie in de plaats kwam en werd achter
zijn Amoureuse kwadrijnen nog een gedicht van hem, Het noodlot, tussengevoegd.
Uit zijn slotalinea blijkt dat Du Perron zich enigszins ongerust over Van Ostaijen
maakte naar aanleiding van diens handschrift in zijn laatste brief.

[Brussel, Dinsdag 28.]
Beste Paul v.O.
Veel dank voor geld en verzen. Ingesloten het poëem van Brunclair terug. Ik stem
hartgrondig tegen. Et v'là.
Breuer is met zetten van ‘A.2’ begonnen. Ditmaal zijn we, hoop ik, eerder klaar.
Heb ik je al gezegd hoe het wordt? ziehier:
P.van Ostaijen, Twee Gedichten; H.Marsman, Romanisches Café; E.du Perron,
Ieder zijn Kwelling; G.Burssens, Met Gitaar-Begeleiding, Tweede Fantasia, Charlie
Chaplin en de Revolutie; R.Blijstra, Het Spookslot, Man en Paard; Stadspanorama;
W.N.Dinger, Amoureuse Kwatrijnen, Het Einde van de IJdele Man, De Insektoloog
in Bed, Stippellijntje: een onvolledige kroniek. (Over dit laatste heerliks zal ik je maar
niet te veel vertellen.) - Daarbij twee tekeningen: van Roelofsz en van Postma.
Ik hoop van harte dat het je beter gaat. Je hand lijkt koortsig: heb je nog altijd
koorts? of mag je, bij het mooie weer dat we gaan krijgen (en zo af en toe reeds
hebben) weer op en naar buiten? Ik vroeg je bij herhaling me wat over jezelf te
schrijven; ik verzeker je dat deze vraag bij mij geen ‘simpele formaliteit’ is.
Houd je ferm; het beste; - de poot van je

EdP.
Ook de eerste brief uit maart is weer van Du Perron afkomstig en brengt een uitvoerig
verslag over zijn lectuur van Anatole France, van wie hij - nog steeds ‘in afwachting
van beters’ - de twee meest ‘leesbare’ boeken, Les dieux ont soif en vooral La révolte
des anges, aan Van Ostaijen toestuurde. Zijn eindconclusie luidt dat het
‘oorspronkelik talent’ van France eigenlijk niet groter is dan dat van de in zijn tijd
26
populaire en later vrijwel vergeten romancier Georges Ohnet.
26
In het tweede deel lucht Du Perron zijn hart over Dingers spelling en diens
Schrijver van o.a. Le
maître de forges, welk
kroniek Stippellijntje, welke bijdrage echter enkele dagen later door Dinger zal
stuk Van Ostaijen op 31
worden ingetrokken. Naar aanleiding van deze kroniek, maar ook van
december 1916 in Ons
Land besproken heeft.
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‘het geëssayeer van de Hollandse jongeren’ blijft Du Perron er bij Van Ostaijen op
aandringen voorlopig geen kritische bijdragen in Avontuur op te nemen.
Bij zijn brief had Du Perron een via Blijstra ingezonden parodie op het
Alpejagerslied gevoegd.

[Brussel, 1 Maart '28.]
Beste Paul v.O.,
De binder heeft mij alweer verlakt: nu komt hij pas Zondag. Ik zal dus minstens
tot zolang moeten wachten om je Salle 6 en Wilde door Harris te zenden. Maar je
krijgt ze vast. Ik zend je vandaag Les Dieux ont soif, een vrij leesbare France. En
over een paar dagen, de enige werkelik leesbare France, La Révolte des Anges
(als je het nog niet kent).
Ik zit mij, in afwachting van mijn eigen boeken, zo te verdommen dat ik allerlei
twe[e]dehandsboekjes koop en doorlees. Voor het ogenblik ben ik bezig mijn antipatie
tegen France aan te wakkeren: die vent is verdomme in zijn beste ogenblikken een
leraar die mopjes tapt voor de klas. Men meet werkelik weer eens de kolossale
stommiteit na van het grote - ook het grote belezen - publiek, als men het sukses
beschouwt van zo'n France. Le Lys Rouge is ongetwijfeld het domste boek dat ooit
met ijver in elkaar werd gezet; van liefdesromannetjes gesproken, ik zou haast Een
Voorbereiding gaan bewonderen, als ik er Le Lys Rouge naast leg. La Rôtisserie
de la Reine Pédauque, als je er alle leraar-discoursen (met leraars-geest) uit gooit,
wordt een vlotte, niet onvermakelike 18e eeuwse roman. Thaïs is een manuel de
religion et de philosophie tot verhaal omgewerkt, in het genre van de ‘manuels pour
dames’. En de rest is beneden alles - wel te verstaan, altijd in hetzelfde genre. Ik
heb France sedert 1921 niet meer in de hand gehad; ik geef me rekenschap dat
het een oneindig ergerliker zaadzak is dan ik ooit heb kunnen vermoeden. D'Annunzio
zonder de hele klassieke kultuur, France zonder zijn filosofiese en religieuse
biblioteek (om op de twee kanten van de balans te leggen), in Godsnaam wat bleef
er van die twee grote mannen over? Een beetje mooischrijverij, en overigens: een
oorspronkelik talent niet groter dan dat van een Georges Ohnet; werkelik.
Ik heb gisteren drukproeven nagekeken voor Dinger en ze hem doorgezonden.
Die ‘kroniek’ van hem is griezelig van stommiteit. Ik heb hier en daar in de marge
een aantekening gezet, maar de vent zal er natuurlik geen rekening mee houden.
En het bedonderdste is dat zijn kroniek - hoe we't ook draaien - natuurlik zal worden
aangezien voor ‘de houding van Avontuur’. Het beste zou misschien tòch zijn altans voor de eerste jaargang - alle krities werk te weren. Op grond daarvan
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zou ik hem die kroniek dan kunnen terugsturen (maar eerst gaat-i naar jou toe, je
moet het fraais ook eens zien.) Die ‘fooneetiesche’ spelling van de man verbergt(?)
de schreeuwendste onkunde; hij schrijft ‘Amoureusche (!) Kwadrijnen’. Ik heb hem
ditmaal eenvoudigweg gezegd dat hij die fout had te verbeteren en dat ik hem de
keus liet tussen s en z. Morgen gaat hij het ‘fooneetiesch’ over ‘boosche’ mensen
hebben! - In de kritiek die jij op het ogenblik hebt schreef hij, ook ‘fooneetiescherwijs’,
falen met een v. (Ik heb dat verbeterd). - Zouden wij heus maar niet in de volgende
5 nrs. nog uitsluitend creatief werk zetten, ook als tegen-prestatie van het geëssayeer
van de Hollandse jongeren? Jij hebt in Antwerpen toch nog wel een paar
onuitgegeven grotesken? Schrijf me spoedig terug en zeg me hoe je je voelt bij dit
mooie weer? (Ikzelf heb weer griep of zo.)
Tot nader.Steeds je
EdP.
P.S. - Daar komt nèt een enveloppe binnen van Blijstra, inhoudende 25 gldn. en
ingesloten gedicht (voor jou) van een man van (gezond) verstand. Breng het waar
het wezen moet.
Zodra Van Ostaijen de 2000 frank en zijn identiteitskaart ontvangen had, meldde
hij dit aan Burssens. Bij die gelegenheid geeft hij hem tevens enkele mededelingen
betreffende Avontuur uit Du Perrons laatste brieven door en spreekt hij het
vermoeden uit dat Floris Jespers, na ontvangst van zijn brief, Tine Ceulemans op
ontactische wijze over de inhoud daarvan heeft ingelicht. Hoewel hij over zijn
gezondheid verder niets meedeelt, noemt hij weer een datum waarop hij denkt terug
te zijn.

[Miavoye-Anthée, 2-3-28]
Beste Gaston,
Ik dank je zeer voor al het geloop betrekkelik de zaak van de ordonnantiën. Zie
daar alles in regel, ik heb mijn eenzelvigheidskaart terug, ik ontving je postmandaat.
Du Perron is de derde man die tegen Brunclair heeft gestemd. Zo dus afgestemd.
Over de J.C. 's mening dat ik in de laatste tijd erg korzelig ben zou ik licht kunnen
heenstappen, indien ik niet zoiets vermoedde als b.v.: [‘]zeg Tine, de Pol heeft
geschreven dat ge niet moet komen’ in de mond van de Flor Jespers. Hoe ook, je
m'en fiche.
Du Perron begint bittere nood over Dinger te klagen. ‘Hadden wij maar
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iemand om zijn 20 flor. per twee maanden te vervangen!’ klaagt hij. ‘Ik heb hem
enkel meegenomen om zijn flor. 20!’ jammert-ie verder. En hij [geeft] dan nieuwe
staaltjes van Dingers fonetiek. Nu schrijft-ie:
Amoureusche. Maar ik heb hem geschreven dat hij die fout doodgewoon had te
verbeteren, riposteert hij plots hevig.
Ik denk tot binnen 25 maart te Antwerpen.
beste groeten voor jou en je vrouw en de vrienden,
je Paul v.O.
Op 3 maart, dus tien dagen na zijn verjaardag, beantwoordde hij Emmeke's
felicitatiebrief. Dit antwoord is de enige der door haar bewaarde brieven, die alleen
ter inzage gegeven werd, maar niet gekopieerd mocht worden, niet zozeer om de
inhoud dan wel om het feit dat ze zijn laatste bericht alleen voor zichzelf wilde
houden.
Hij brengt haar hierin op de hoogte van zijn toestand in ‘Miavoye, waar ik steeds
vertoef vanaf 6 september’ en informeert naar haar ziekte. Ook uit deze betrekkelijk
korte brief spreekt een soortgelijke terughoudendheid, die Jan Ceulemans
‘korzeligheid’ noemde en over hun verhouding merkt hij alleen op: ‘Jij denkt aan
mij, ik aan jou, maar wij kunnen niet goed maken wat eenmaal verkeerd is.’
Het postscriptum van de brief, dat wel vrijgegeven werd omdat het een literaire
mededeling bevat, luidt:
P.S. Indien het je niet teveel moeite zou kosten het mij te bezorgen, dan zou ik nog
eens om ‘Das Schloss’ van Fr. Kafka willen verzoeken. Gaarne in ruil tegen een of
een paar franse boeken.
Drie dagen later reageerde Van Ostaijen op Du Perrons brief van 1 maart en de
daarop gevolgde toezending van Les dieux ont soif en La révolte des anges door
Anatole France en Réalités fantastiques (1923) door Franz Hellens. Uit dit antwoord
blijkt dat hij intussen het half februari ontvangen boek over de Prince De Ligne reeds
teruggestuurd had.
Door Van Ostaijens woorden over de verloren gegane brief van Joris Vriamont
wordt duidelijk dat deze voorlopig niet in Avontuur wilde publiceren. Dit was Du
Perron waarschijnlijk al bekend toen hij op 24 februari Ieder zijn kwelling voor het
tweede nummer ter beschikking stelde.
De wens van Van Ostaijen om meer medewerkers dan alleen Marsman voor
Avontuur aan te trekken is niet in vervulling gegaan. Verder geeft hij te kennen
voortaan ook graag de ingezonden tekeningen te willen beoordelen en staat hij
minder afwijzend tegenover kritische bijdragen aan Avontuur dan Du Perron. De
kritiek van Dinger handelde over een boek van Cornelis
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de Dood, waarschijnlijk het in 1927 verschenen De benevelden.
Ditmaal eindigt hij zijn brief weer met enkele mededelingen over zijn
gezondheidstoestand, waarin voor zijn gevoel al die tijd weinig verandering is
gekomen en hij verwacht vijf dagen eerder terug te kunnen keren dan hij kort tevoren
aan Burssens had opgegeven.

[Miavoye, 6-3-28]
Beste du Perron,
Ik ontving binnen de laatste dagen twee France's. Ik ben als jij geen
France-liefhebber, maar, in 't bed, is 't goede lektuur. Niet de ideale, maar 't gaat.
Ik stuurde je ook ‘de Ligne, prince...’ terug. Zoals je merken kunt, heb ik het niet
helemaal gelezen omdat deze de Ligne mij toch niet zeer biezonder voorkomt. Een
27
Belg, de heer Dumont-Wilden , die in de série van de ‘grote helden’ ook een Belg
27
wil plaatsen. Op de duur zou je willen vragen: [‘]maar, beste man, daarover zijn
Volgens Camille Hanlet
(Les écrivains belges
we 't al lang eens, maar zeg me nou eens wat die vent voor biezonder[s]
contemporains de langue
uitgevoerd heeft.
française 1800-1946,
Mémoires schrijft men gemakkelik.’
Van Vriamont ontving ik een zeer enthousiaste brief, na een avond die hij met Liège, 1946) is de
je - en met anderen? - doorgebracht heeft. Hij ‘wil de Fraaie letteren kelderen en biografie over de
Belgische dichter en
de vriendschap aan de plaats stellen.’ En, woord bij de daad, vraagt hij me de
generaal in Oostenrijkse
boeken die ik gaarne hebben mocht. Met een antwoord zit ik nu wel iets verlegen. dienst De Ligne
Maar 't lost zich van zelf op. - 't Blijft erg vriendelik van hem.
(1735-1814) van de uit
Jammer dat hij niets afstaat, voorlopig. Hij is zo erg versatiel: bij het begin van Gent afkomstige journalist
zijn brief schrijft hij dat hij voor ‘A’ erg veel voelt en dat hij ‘daar wil bij zijn’. En
en essayist Louis
Dumont-Wilden diens
dan later weer z'n gewoon standpunt. We zouden toch nog een paar mensen
meesterwerk.
moeten vinden.
In 't vervolg zag ik ook graag de tekeningen. Die kritiek van Dinger over den Doodd
[de Dood] is médiocre, maar ook niet bepaald slecht of goed. Zeker: men kan ze
niet alleen plaatsen. Bibliografie moet overigens op meerdere pagina's gebracht
worden. Maar, vergeet niet, mijn beste, dat een bibliografiese kroniek, met geest
en gans onafhankelik geschreven een mijn van amusement kan zijn. Doch vermits
Dinger hier per se zijn ‘zijn [herhaald] individualiteit’ wil manifesteren, laat ons hem
kortweg zeggen dat het genre voorlopig is uitgesloten.
Vandaag ontvangen ‘Re[é]alités fantastastisques [fantastiques]’ van Hellens. Met
dank. Als je 't haastig nodig hebt, dan schrijf het je [je het] mij, zo niet lees ik eerst
France.
Wat mij betreft ik heb nu alle mogelik ongeluk te zamen, maar hoofdzaak blijft die
temperatuur, tengevolge van het water in de ribbekast. Die verdomde temperatuur,
wil maar niet zinken!
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In puncto kritiek, hoop ik je nog wel eens te spreken, te meer daar ik voorlopig toch
niet schrijven kan.
Willink zo[u] zich ook goed aan een beetje meer regelmaat houden.
‘In elk nummer zal... enz.’
Laatst 20 maart hoop ik ik [herhaald] toch terug te keren.
Met beste groeten,
je Paul v.O.
Op dezelfde dag beantwoordde Burssens Van Ostaijens brief van 2 maart. Uit zijn
opmerkingen over het ‘open vers’ van een zekere Pieters is op te maken dat òf Du
Perron òf Van Ostaijen hem de via Blijstra ingezonden parodie op Alpejagerslied
had toegestuurd.

[6-3]
Beste Paul,
Het geval Dinger lijkt mij een vervelende kwestie te zijn. Kan in Holland niemand
anders gevonden worden, b.v. Marsman? Voor mijn part ben ik bereid mijn bijdrage
tot op fr. 100,- per twee maanden te verhogen. Het mag toch niet zijn dat zo maar
naar het pijpen van D. moet worden gedanst.
Wat ga je met dat open vers aan jou beginnen? Misschien kan het op de laatste
blz. geplaatst worden met een of ander kommentaar erbij. Er lijkt mij middel te zijn
om die meneer Pieters plezierig uit te kleden.
Van het geval Tine-Flor heb ik niets meer gehoord; naar Jan M[elis]. me verteld[t]
zou de stammtisch van de Hulstkamp naar een andere kroeg (ik weet niet welke)
zijn verplaatst.
Zodat je einde der maand denkt hier te wezen. Tans moet het er goed zijn te
Miavoye. Dat weertje zal je een hele stap vooruit helpen.
Da-ag en het hartelikste van allen
en van je
Gaston
In Van Ostaijens laatste brief aan zijn huisarts Peetermans, die hij sedert
oudejaarsdag niet meer geschreven had, brengt hij verslag uit over de half januari
opgetreden tuberculeuze borstvliesontsteking, die hij op gezag van dokter Bérard
als een ‘bekende variante in pneumothorax’ beschouwt. Verder brengt hij hem van
zijn huidige toestand - de nog steeds bestaande vochtophoping en de
hartverplaatsing - op de hoogte en van zijn plan om in ieder geval binnenkort naar
Antwerpen terug te gaan. Opvallend is weer
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de terughoudendheid van deze brief, waarin hij geen openlijke blijken van
ongerustheid geeft, zijn relaas zonder klachten verontschuldigend ‘patiëntegejammer’
noemt, aan zijn huisarts medische toelichtingen verschaft, die hij zelf van Dr. Bérard
heeft vernomen, maar zich daarbij angstvallig van het vragen naar enig advies of
oordeel onthoudt.

[7-3-28.]
Best[e] Doctor en vriend,
Ik ben u reeds lang een schrijven schuldig en u moet wel erg in het onklare zijn
over hetgeen met mij gebeurt. Ik had gedacht rond 25 Januari te Antwerpen terug
te zijn en u dan te bezoeken. 15 Januarie echter moe[s]t ik te bed blijven als gevolg
van een nieuwe nieuwe [herhaald] blazing, waarvan de druk iets hoger was. Dit
draait uit op de bekende variante in pneumothorax: water in de ribbekast - met
verhoogde temperatuur. Vóór het water er is nog al erg hoog, dan minder. Heeft
eenmaal het water een stabiele vorm aangenomen - verwijderd wordt het slechts
zelden - dan zakt de temperatuur. Ik lig nu te bed met water vanaf ± 20 Januari, en
nu, 7 Maart variëert de temperatuur nog steeds tussen 37- en 38.5, zodat de
verplaatsing ook afgeraden werd. (Ik ben dus reeds 2 maand meer hier dan ik dacht
en in het geheel 6 maand.) Gaat het binnen een tiental niets[iets] beter dan stel ik
Dr. Bérard voor op een matige dag de reis te ondernemen: zij duurt niet langer dan
5-6 uur.
Mijn toestand is dus nu: pneumothorax met storting. Het water bevestigt de druk
van de lucht. Zo is het reeds gebeurt[d] dat wij eenmaal lucht retireerden, om de
druk van het water plaats te geven. Het hart heeft zich matig verplaatsing[plaatst]
maar, zegde Dr. Bérard, met de tijd vertoont het zulke soepelheid!!
De voortbehandeling blijft dus voorlopig 1e van de storting 2e van de pneumo.
Maar ik houdt [?] er toch van u eens te zien en te horen. En wat denkt u weer
bijna 8 weken te bed!
Allez, genoeg patiëntegejammer! Tot binnenkort, hoop ik,
en beste groeten,
uw Paul van Ostaijen
De volgende brief van Du Perron werd eveneens op 7 maart geschreven. Diens
uitspraak dat France's La révolte des anges soms op een ‘goede Willy’ lijkt, zou hij
28
op 14 november 1928 in zijn Cahiers van een lezer, gestaafd met enkele
28
voorbeelden, herhalen.
E. du Perron, Verzameld
werk II, Amsterdam, 1955,
blz. 140.
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Uit het slot van deze brief zou men op kunnen maken dat Du Perron nogmaals een
parodie op het Alpejagerslied had ontvangen, maar onder de ‘velen’ bij wie dit
gedicht ‘dichterlike neigingen’ oproept, rekent hij ditmaal zichzelf, daar zijn
poëziefragmenten duidelijk riposteren op dezelfde parodie ‘van een man van (gezond)
verstand’ die hij op 1 maart had doorgestuurd.

Brussel, Woensdag.
Beste P.v.O.
Ik zend je vandaag wat beters: vier ‘chroniques italiennes’ van Stendhal. Intussen,
La Révolte des Anges is een super-France! Er zijn ogenblikken dat het lijkt op een
goede Willy.
Met het boek van Hellens heb ik niet de minste haast (maar dan ook niets). Ik
hoop dat het je niet verveelt... Zend me echter Si le grain... terug, als je het toch
tweemaal gelezen hebt.
Dumont-Wilden is misschien beroerd, maar de Prince de Ligne is een heerlik
individu. Je moet van hem lezen: Mes Ecarts en Fragments de ma Vie, die wemelen
van de geestige zetten en opmerkingen van een man van de wereld (met ogen en
een brein). Men kan Ligne met Stendhal vergelijken, als mens, dus met Beyle als
je wilt. Hij heeft een hoop geschreven ook, maar weinig literatuur.
Vriamont - die ik tot dusver twee maal heb gezien (en die mij ongeveer hetzelfde
zei als jou) - lijkt me een aardige baas. Hij heeft iets Rabelaisiaans: hij is vol leven
en ik geloof dat het fond eerlik is. Hij vroeg me hoe je het maakte, in welke omgeving
je zat, enz. - ik heb hem daar een beeld van gegeven waaruit hij afleidde dat je je
o.a. geweldig moest vervelen: en zo kwamen we op die boeken. Ik geloof dat hij
spontaan en zonder enige bijbedoeling heeft gehandeld. Dat is al wat ik je van hem
te zeggen weet.
Dinger heeft Stippellijn achtergehouden; maar ik zal je een drukproef sturen.
Ingesloten een ander lekkernijtje: je cadeau aan mij wekt bij velen dichterlike
neigingen! Ik had gedacht iets te schrijven van:
Een heer die verstand van dichten heeft
en een heer die lezen kan met gezond verstand,
dat is: de ene heer heeft van dichten verstand
en de andere heer heeft niets dan zijn gezond verstand,
enz.

en te eindigen met zoiets als:
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hoe brengt de heer die van dichten heeft verstand
zijn dichten aan het verstand van die heer met alleen gezond verstand?

en natuurlik:
dat hij van dichten nooit zal hebben verstand
dat is zijn recht,
dat is het volste recht van die heer met niets dan gezond verstand.

Maar laat maar.
Houd je goed en schrijf me als je een beetje kan.
Geloof me steeds met ferme 5,
je EdP.
De zaterdag of zondag nadat de voorgaande twee brieven werden geschreven, op
10 of 11 maart, ontving Van Ostaijen voor de laatste maal bezoek en wel van Oscar
en Mia Jespers.
Over dit bezoek schreef Jespers een verontruste brief aan René en Frieda Victor,
die aanvankelijk van plan waren geweest mee te gaan, maar hiervan af moesten
zien doordat Frieda Victor na de laatste ontmoeting met het echtpaar Jespers ziek
was geworden.
Uit de datering van de brief en de daarin opgenomen mededeling ‘Mia en ik zijn
gisteren bij Paul geweest’ zou men opmaken dat het bezoek op zaterdag 10 maart
werd afgelegd. Door een volgende brief van Van Ostaijen wordt echter de indruk
gewekt dat het op zondag 11 maart geweest moet zijn. Mogelijk heeft Oscar Jespers,
die later zich ook meende te herinneren dat het op een zondag was, zijn brief
dezelfde avond nog geschreven en ‘gisteren’ gebruikt omdat hij rekening hield met
de dag waarop Victor zijn brief zou lezen.
Jespers' opmerking dat hij binnen een paar dagen zal weten waarom Van Ostaijen
terug wil gaan, slaat op zijn voornemen hem dit alsnog per brief te vragen en daarbij
openlijk zijn financiële toestand te bespreken, wat hij ook inderdaad gedaan heeft.
Het is typerend, niet zozeer voor Jespers als wel voor Van Ostaijens
terughoudendheid in particuliere aangelegenheden, dat dit niet reeds tijdens het
bezoek gebeurd was.

[11 Maart 1928]
Beste Fik en Frieda.
Het nieuws over Frieda heeft ons weer verrast alhoewel wij ons wel wat aan zulke
terugslag na het diner verwachtten. Wij hopen dat ze spoedig
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weer beter moge zijn.
Mia en ik zijn gisteren bij Paul geweest.
Paul is zeer zeer ernstig ziek. Ik sprak met de dokter[,] gesprek dat op dit
neerkwam[:] ‘Ik heb alle hoop niet verloren[.] Het toepassen van de pneumotorax
heeft niet gegeven wat ik verwachtte. Ik tracht Paul te repareeren. Zal het lukken?
Voor hoe lang?’
Paul wil eind dezer maand naar huis. Dat kan hij niet meer[.] Wat de reden daarvan
is weet ik binnen een paar dagen. Ik vrees geldkwestie. Hij betaalde nu reeds 10.000
fr voor 6 maanden[.] Is dit de reden dan moeten er nieuwe 10.000 gezocht worden[.]
Daarvoor wilde ik dat gij de eerste maal gij in Brussel pleit mij komt opzoeken.
Wij moeten dit klaren voor hem en in tijds.
Laat mij eens weten wanneer gij komt. Kom b.v. bij ons een middag eten.
't Beste
Oscar
Evenals Oscar Jespers bericht ook Van Ostaijen aan Victor dat de Jespersen
‘gisteren’ bij hem geweest zijn, maar deze brief is, voor zover leesbaar, op dinsdag
de 13de maart gedateerd. Gezien echter de voorgaande brief en de herinnering
van Jespers en tevens Van Ostaijens eigen brief van enkele dagen later aan Oscar
Jespers, is het vrijwel zeker dat Van Ostaijen zich hier heeft vergist en zijn brief een
dag te laat gedateerd heeft.
Hij herinnert in onderstaande brief Victor aan de mededeling van de
Procureur-Generaal te Gent dat de terugvordering van zijn schilderijen, die bij Geert
van Bruaene in beslag genomen waren, op 21 januari 1928 voor zou komen, welke
29
zaak echter lang na zijn dood pas haar beslag gekregen heeft. De juiste datum
van de behandeling door het tribunaal, die hij ook bij ontvangst van Victors brief 29Zie blz. 794.
van 6 december 1927 al verkeerd gelezen had, is hem niet meer precies bekend
en in het jaartal vergist hij zich weer door nu 25 in plaats van 28 te schrijven. Ook
aan het eind van zijn brief is hij in de war, als hij de groeten doet aan Mia, de vrouw
van Oscar, inplaats van aan Victors vrouw Frieda.

[Miavoye, 13-3-28.]
Beste Fik,
Gisteren zijn Mia en Oscar hier geweest. Ze vertelden me dat ge moest
meekomen, maar dat... is het waar, tante frie, hebben ze u weer zó vast?! - Ja
natuurlik, dan moet ge thuis blijven en u verzorgen. Ik had anders graag die processie
hier zien aankomen. Het is reeds meer dan zes
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maanden dat ik uit Antw. weg ben en hier. Ik heb nu weer acht weken te bed moeten
liggen - te lang voor ‘den uitleg’ - maar nu gaat het weer beter. Einde maart denk
ik te Antwerpen te zijn.
Weet ge, Fik, dat in de zaak ‘van Bruaene’, een oordeel moet geveld zijn, zowat
25-1-25, of de schilderijen v. Br. toehoren of zijn aanvaller, enfin dat proces, waarop
wij wachten moesten, om te kunnen weten of wij de onze konden terug bekomen.
Heeft de prokureur u nog niets laten weten? In elk geval zou er een beslissing
moeten zijn gevallen, ten minste een verwijzen.
Tot binnenkort, denk ik.
Met beste groeten voor jou, voor Mia, die haar tot in de puntjes moet verzorgen
en de comptabiliteit laten liggen, als 't niet anders gaat, enfin, tot binnenkort ziens,
je Paul
De laatste brieven aan zijn mederedacteuren Burssens en Du Perron schreef Van
Ostaijen volgens de ditmaal duidelijk leesbare datering op maandag 12 maart. De
twijfel echter of hij zich ook nu niet in de datum vergiste, wat gedurende deze week
meer is gebeurd, wordt versterkt door een artikel dat Burssens op 22 maart 1928
in De Schelde heeft gepubliceerd, Bij Paul van Ostayen's uitvaart, waarin hij
meedeelt: ‘Donderdag der vorige week [dus op 15 maart] schreef van Ostaijen mij
nog: ‘Sedert vijf dagen gaat het ineens heel wat beter; er zijn dagen van heel normale
temperatuur. Op Zondag 25 Maart kom ik naar huis.’’
De door Van Ostaijen in beide brieven voorgestelde wijziging in de tekst op de
binnenzijde van het omslag van Avontuur is niet doorgegaan, doordat het tweede
nummer van hun tijdschrift eerst na zijn dood verscheen. Zowel in het tweede als
in het derde en laatste nummer werd volstaan met in de reeds gebruikte tekst de
naam en het adres van Van Ostaijen door die van Burssens te vervangen.
Vooral de eerste van beide brieven, die aan Burssens, is met zeer onzekere hand
geschreven en staat vol doorhalingen, zodat Van Ostaijen zelf van ‘een leelik
brouillon’ spreekt. In tegenstelling tot de deplorabele indruk die zijn handschrift wekt,
deelt hij echter mee dat het hem ‘sedert vijf dagen [...] in eens heel wat beter’ gaat,
zodat dit duidelijk de brief is, waar Burssens in zijn bovengenoemd artikel op doelde.
Na de zakelijke regelingen bericht hij Burssens dat Oscar Jespers hem zal afhalen,
hoewel dit nog niet tijdens diens bezoek was afgesproken en hij het later pas aan
Jespers zelf zal vragen. Vandaar ook dat hij in deze tevens een beroep op Burssens
doet.
Ten slotte vermeldt hij van Tine Ceulemans een briefkaart te hebben ont-
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vangen, waarin zij haar bezwaren tegen de vreemde gang van zaken betreffende
haar bezoek heeft kenbaar gemaakt. Deze briefkaart, waarmee ze ondanks dit alles
van haar kant kennelijk een streep onder de kwestie heeft gezet, is niet
teruggevonden.

[Miavoye, 12-3-28]
Beste Gaston,
Het zou dus nodig zijn - indien gij niet per post ontvangt - een postcheck op uw
naam te nemen: [‘]G. Burssens, Wilrijk enz.’ Ge zoudt dan 100 folio's-quittanties
laten maken met bijdruk: [‘]Burssens, nr... enz.’ - Als dat alles gebeurd, zou er een
nota in nr.2 van ‘Avontuur’ moeten verschijnen of beter de nota zou moeten gewijzigd
worden:
‘Voor wat Vlaanderen betreft, schrijve men, voor de redaktie aan Paul v. Ostaijen,
Albertstr. 44. Voor de administratie aan G. Burssens, 57, Albertstr. Wilrijk-Antwerpen.
(Alle postcheckstortingen op nr... (Burssens). Wij leggen ditmaal een
postcheck-kwijtschrift in het nummer en verzoeken onze abonné's het te gebruiken
om aan hun abonnement te voldoen. [’]
Van de 100 bedrukte kwijtschriften, legt [gij] er dan telkens een bij in het nummer
van een abonné. Na het 2e nr. zien we dan wie betaald heeft of niet.
Waarom ik een sp[l]itsing redactie-administratie invoer dat is heel eenvoudig. De
mensen zouden anders zeggen: ‘ze liggen weer uiteen V.O. is weg uit Avontuur’.
Daarom heb ik het zo geschreven.
Ik schrijf hetzelfde naar du Perron. Tracht je daarna, voor wat deze tweede
bladzijde betreft eens direkt met hem te verstaan.
Een leelik [lelik] brouillon, maar hoop ik een middel om die zaak van de baan te
krijgen. Dus jij zorgt voor deze postcheck-geschiedenis en deelt du Perron de
definitieve tekst mee van de nota voor het binnen-kaft. De niet defin[it]ieve deelt
[deel] ik hem reeds te zamen met dit mee. Op zondag 25 maart, kom ik naar huis.
Oscar Jespers zal mij komen afhalen. Indien, per ongeluk, hij uitviel, zou ik me dan
nog tot jou mogen wenden. De dokter wenst dat, na zolang te bed, er iemand bij
me zij. Zwans, maar enfin.
Sedert vijf dagen gaat het in eens heel wat beter; er zijn dagen van heel normale
temperatuur.
Van T.C. een briefkaart met kostelike inhoud ontvangen: dat ze verkoos, direkt
en niet door Flor, ingelicht te worden; dat spijts verbod, toch twee vrienden,
doorgedrongen hadden (dat moet 'r zwaar op de maag liggen: Fransje wel en ik
niet!), maar enfin dat ze meent dat we de korrespondentie konden hervatten!
Gaston, hou je goed en tot dan. Flinke poot voor jou, met hartelikste
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groeten voor je vrouw en de vrienden,
je Paul
fn zijn tweede brief, die aan Du Perron, herhaalt hij vrijwel letterlijk wat hij aan
Burssens heeft meegedeeld over de administratieve regelingen voor Avontuur. Ook
aan het slot van deze brief toont hij zich vol goede moed en hij spreekt zelfs de
verwachting uit spoedig weer aan het werk te kunnen gaan, hetgeen het waarschijnlijk
maakt dat hij sedert zijn inzinking van half januari niets meer geschreven heeft.

[Miavoye, 12-3-28]
Beste du Perron,
Ik heb het volgende aan Burssens geschreven (gelukkige dubbel arbeid). ‘Het
zou dus nodig zijn - indien gij niet per post ontvangt - een postcheck op jouw naam
te nemen: [‘]G. Burssens, Albertstr. 57, Wilrijk’. Ge zoudt 100 van die
folio's-quittanties bestellen op het beheer van de postcheck, voor ons persoonlik,
dat is met als bijdruk, de persoonlike détails, zodat de mensen de centen nog maar
in te vullen hebben.
Gebeurt dat alles zo, zou er een nota in nr. 2 moeten verschijnen of beter de nota
zou moeten gewijzigd worden:
Voor wat Vlaanderen betreft, schrijft men, voor de redaktie aan Paul van Ostaijen,
Albertstr.44, Antwerpen en, voor de administratie aan G. Burssens, Albertstr. 57,
Wilrijk. (Antw.). (Alle postcheckstortingen op nr.... (Burssens). Wij leggen ditmaal
een postcheck-kwijtschrift in het nummer en verzoeken onze abonné's het te
gebruiken om aan hun abonnement te voldoen. Van de 100 bedrukte kwijtschriften
legt gij er dan telkens éen in het nr alléen van een abonné. Zo zien we na nr. 2 wie
betaald heeft of niet.
Waarom ik die splitsing in de briefwisseling redaktie-adm. doorgevoerd heb, zal
ik je verklaren. Het is eenvoudig. De lezers zouden allicht zeggen: [‘]ze liggen weer
uiteen v.O. is weg uit avontuur’ - Daarom deed ik het zo. Ik schrijf hetzelfde naar du
Perron. Ik hoop dat deze zaak, nu onder jullie, kan geschikt worden.’
Ik stuurde je ‘Si le grain’ terug. Vandaag gaat ‘Malraux’.
25 maart is nu de waarschijnlike datum van mijn vertrek uit Miavoye geworden.
Het gaat nu wat beter. De temperatuur is soms normaal. Binnenkort zal ik misschien
weer kunnen werken. Wellicht komt Gaston Burssens mij halen of een ander, omdat
de dr. een begeleider eist of zo veel als eist. Misschien ook Oscar Jespers, de
beeldhouwer.
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God ja! wat is die ‘Dieux ont Soif’ een allemachtig stom boek!
Nou, tot zover! Nieuws?
een flinke poot
je Paul v.O.
P.S. Ook Burssens heeft een broertje dood tegen Dinger. Hij zou wel 100 per keer
geven, was die man er uit. Maar natuurlik ook dàt is niet voldoende.
30

Als reactie op het verschijnen van Avontuur schreef Marc. Eemans, die in Brussel
30
31
Aan wie ook de
Van Ostaijen had leren kennen en zowel De trust der vaderlandsliefde als Het
32
Avontuurcirculaire
was
bordeel van Ika Loch in 7 Arts besproken had, hem de volgende brief. Het is
toegezonden en die door
echter niet zeker dat Van Ostaijen deze nog onder ogen gekregen heeft, daar
Van Ostaijen als mogelijke
de brief aan zijn adres in Antwerpen was gestuurd.
medewerker was
Marc. Eemans
35, Charles Demeerstr. Brussel 11.

[Brussel 13 Maart 1928.]

genoemd.
31
Over deze kennismaking
bij Van Ostaijens lezing
voor La Lanterne Sourde,
zie: Marc Eemans, Bij
Paul van Ostaijen in de
leer, De Periscoop, jg. 7,
nr. 1, Hasselt, 1 november
1956.
32
Respectievelijk in de
nummers van 1 november
1925 en 4 april 1926.

Mijn waarde Van Ostaijen,
ik kom zo even uw tijdschrift te lezen en waardeer er zeer hoog enkele
bijdragen, biezonder de uwe en die van Du Perron. Uwe zuivere littéraire
verhouding tot uw geschrift schijnt me nochtans de waarde er van jammerlik te
beperken. Uw Alpejagerslied, bij voorbeeld zou voor mij veel winnen zo ge het niet
als een littérair fénomeen had behandeld, maar wel als een feit. Ik weet, daar moet
ik de ware handel van uw geest stuiten en ook uwe ganse opvatting van het leven,
ik zou er dus liefst niet aan roeren.
Hebt ge reeds nagedacht hoe men zich gedragen kan tegenover de twee gedichten
van Burssens of uw Boere-Charleston? De mooidoenerij van hun dynamies
verbalisme kan eerst behagen, maar wordt eindelik vervelend; ze duidt ook ene
zwakheid van de dichter aan: het woord staat hem te boven.
Ik voel me nochtans dicht genoeg bij u om soms te wensen u en uwe vrienden
te ontmoeten, want het is erg bezwaarlik zich slechts bij franstaligen te voelen. De
afstand van Antwerpen tot Brussel is groot genoeg om het niet toe te laten, maar
E. Du Perron, verblijft hij niet te Brussel? Ik bezit van hem een adres: 3, rue de
Belle-Vue. Is het altijd zo? Ik ben geen onbekende voor hem en zou hem graag
willen spreken.
Beste Groeten,
Marc. Eemans
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Op donderdag 15 maart verslechterde Van Ostaijens toestand zodanig dat hij in
levensgevaar kwam zonder dit zelf te beseffen. Dr. Bérard, die enkele weken later
in de veronderstelling verkeerde dat Van Ostaijen reeds op zondag 18 maart naar
33
Antwerpen terug had willen gaan, schreef hier toen over : ‘J'avais autorisé le voyage
à condition de le faire en auto et la date en était fixée quand, 3 jours avant cette 33Zie bijlage 10, blz. 1124.
date, brusquement le coeur a fléchi et, en coup, le malade n'était plus
transportable. J'ai aussitôt fait avertir la famille.’
Naar alle waarschijnlijkheid schreef juist op deze dag Van Ostaijen onderstaande
brief aan Oscar Jespers met de vraag hem op de 25ste af te komen halen en de
mededeling dat ‘wij ditmaal kunnen geloven dat de temperatuur definitief zakt’. Want
al is deze brief weer gedateerd 13-3-28, uit de inhoud wordt duidelijk dat hij
geschreven moet zijn na woensdag 14 maart. Bovendien ondersteunt zijn opmerking
dat op de dag van Jespers' bezoek voor het eerst de koorts wegbleef en de daarop
volgende opsomming ‘Maandag bleef de temperatuur ook zeer laag, Dinsdag was
er een lichte reaktie, maar Woensdag had de reaktie weer toegegeven’ de
veronderstelling dat het bezoek op zondag 11 maart had plaats gehad.

[Miavoye, 13-3-28]
Beste Oscar, liefste Mia,
De slagroom, die u zulk ontzag inspireerde, heeft zich niet zonder hinder laten
verwerken. Langs die kant, ben ik dus nog niet buiten gevecht, zoals ge merken
kunt.
Ik heb nog altijd plezier aan jullie bezoek. En dat die dag ook juist voor de eerste
maal de koorts weg bleef, dat wou treffen.
Ik denk op zondag 25 maart naar Antwerpen terug te keren. En nu heb ik je een
verzoek te doen, beste Oscar, als 't niet gaat zeg 't. De dokter zegt me: U zoudt u
moeten doen begeleiden voor uw eerste reis. U heeft zolang te bed gelegen, enz.
de gewone rim-ram. - Dus nu zou ik iemand moeten hebben die tot Miavoye kwam
en vandaar met me vertrok. Is een andere datum, 26, 27 je gelegener schrijf het mij
dan, en wij kiezen deze. Maandag bleef de temperatuur ook zeer laag, Dinsdag
was er een lichte reaktie, maar Woensdag had de reaktie weer toegegeven, zodat
wij ditmaal kunnen geloven dat de temperatuur definitief zakt.
Schrijf me eens over dat afhalen. Met beste groeten en nog steeds in de beste
herinnering aan uw bezoek. Met hartelikste groeten en poot,
je Paul
Op vrijdag 16 maart schreef Dr. Bérard een brief aan Peetermans, die op
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grond van het medische beroepsgeheim niet voor publikatie is vrijgegeven. Hierin
meldde, aldus Peetermans, Bérard aan zijn collega dat hij helaas geen goed nieuws
over Van Ostaijen kon geven, daar diens toestand door de ernst van de letsels
geheel hopeloos was geworden. Verder schreef hij over de
pneumothoraxbehandeling die geen effect had gesorteerd. Toen de Jespersen op
bezoek waren achtte hij Van Ostaijens terugkeer op de 25ste maart onder bepaalde
voorwaarden nog mogelijk en was van oordeel dat het toch geen zin meer had dat
hij langer bleef, maar nu dacht hij dat een verplaatsing op de afgesproken datum
niet meer toelaatbaar zou zijn en verzocht hij Peetermans de familie in te lichten.
Intussen had Van Ostaijen een verloren gegane brief van Oscar Jespers ontvangen
met diens vraag of hij om financiële redenen uit Miavoye weg wilde gaan en het
aanbod in dat geval voor geldelijke steun te zullen zorgen.
Met de laatste der bewaard gebleven brieven antwoordde hij hierop:

[Miavoye, le 17-3-28.]
Mijn beste Oscar,
Gij zult er niet aan twijfelen dat de brief die gij mij stuurt er een is moeilik te
beantwoorden, voor mensen van onze stempel.
Zeker zeg ik het volgende: ik moet nu terug. Ik kan niet mijn twee laatste duizend
frank verteren. Ik heb er nu reeds tien duizend verteerd, waarvan twee duizend van
de staat, ze mogen het weten. Ik moet er dus iets op vinden. De goede maanden
ga ik te Antwerpen doorbrengen, zodat ik rond 1 september terug naar Miavoye
koom en dat is nog zo geen kwaad systeem voor mensen die geen onuitputtelike
fond hebben en wellicht intussen in Antwerpen ook een stuiver kunnen verdienen.
Maar gij spreekt daar stout de ‘vrienden en ik zullen er wel iets op vinden’. Beste
Oscar, wat uw offervaardigheid betreft daaraan twijfel ik niet, stel die nochtans buiten
vraag, want wij zijn mensen die 't allemaal nodig hebben. Maar dan de vrienden!
Pas toch op je te veel te binden. Maar dat is niets, ik moet nu toch de 25 maart naar
A. voor zaken.
Moesten ondertussen de staat of enig ander organisme goed nieuws brengen,
moest gij iets kunnen doen, ik ben bereid terug te vertrekken. Maar er zijn, van een
andere kant officiële mensen genoeg die al lang weten dat ik ziek ben en hoe ziek
ik ben nu en die niet bewegen.
Zoniet is mijn systeem het beste, het goede seizoen te Antwerpen, het andere
buiten. En het is reeds goed indien ik dat realiseren kan.
Met de hartelikste groeten, beste Oscar en liefste Mia, en mijn dank voor de
bekommernis in mijn aangelegenheden van tans.
je Paul
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Dezelfde dag schreef Du Perron nog een antwoord op de laatste brief die hij van
Van Ostaijen ontvangen had en bevestigde de ontvangst der teruggezonden boeken
van Gide en Malraux.

[Brussel, Zaterdag 17.]
Beste Paul v.O.
Dank voor de boeken; de Malraux had je kunnen houden, après tout, omdat er
eerstdaags een betere editie van verschijnt. - De zaak met Burssens lijkt mij goed
in orde gebracht. - Het zal mij een groote [grote] vreugd zijn je 25 Maart terug te
zien, als het je nu lukt terug te gaan.
In ieder geval doet het mij reeds genoegen te vernemen dat de temperatuur zich
betert.
Nieuws is er niet. Het vele prachtigs uit de pers heb ik je opgezonden. - Zend mij,
als je ze niet meer nodig hebt, de twee bundeltjes terug van Jan van Nijlen en ook
de bespreking van de Dood door Dinger. Dinger gaat intussen ook geheel akkoord
met uitsluitend kreatief, voorlopig. Hij zond ook 285 frs., dat is zijn beste zijde. Zeg
Burssens dat hij mij 100 frs. zendt voor nrs 1 en 2, wil je?
Nu, houd je goed. De hand van je

EdP.
[P.S.] Ik heb ook weer met koorts in bed gelegen, ondanks het mooie weer.
Nadat Oscar Jespers op zondag 18 maart de brief van Van Ostaijen had ontvangen,
wachtte hij die dag nog af of Victor hem zou komen bezoeken. Toen dit niet het
geval bleek, schreef hij 's avonds de volgende brief aan Victor om deze van de ernst
der situatie te overtuigen en erop aan te dringen hem te helpen zo spoedig mogelijk
een oplossing voor hun vriend te vinden.

[18 Maart 1928]
Beste Fik en Frieda
Ik ontvang zooeven de brief die ik wachtte van Paul - De werkelijke reden van
terugkomen is geld. Paul zegt ik kan mijne laatste 2000 frs nu niet geven. Hoopt
zaken te doen en tegen den winter terug te gaan. Dit wil zeggen, Paul wil op 25-26of 27 maart naar Antwerpen terug. Hij vraagt mij hem te komen halen. Ik weet dat
het naar Antw. komen voor P. is en zal zijn. De dokter zegde mij dat indien hij toch
weg wil iemand hem moet vergezellen omdat hij zeker in onmacht valt gedurende
de reis.
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Hij sprak van P. dan per auto weg te voeren. Maar Er [er] is primo 130 Km van
Miavoye tot Antw. Dit in taxi doen is Paul geradbraakt. Tweedens opent zaterdag
hier eene expositie Permeke en mij. Ik moet dus al zeker zaterdag en zondag hier
blijven.
Toch moeten wij P. helpen. Wil hij naar Antw. dan kan ik niet zeggen Gij kunt dat
niet P. Hij wil. Dus
Maar ik denk eens aangekomen hij zal te bed moeten. En geraakt hij dan nog
terug[?] Terug moet hij want bij vader v. Ost. kan P. hoegenaamd niet de verzorging
en voeding hebben die zijn toestand vergt[.] Maar om terug te gaan moeten er dus
nieuwe centen gevonden, op 't ministerie, bij vrienden, enz. zoodat wij aan P. zouden
kunnen zeggen.[:] Ga gerust 6 maanden terug. Daar had ik u dus voor gevraagd te
komen om te zien hoe wij dit geld bijeen krijgen.
Maar het komt mij voor dat Fik niet genoeg inziet hoe ernstig en haastig de
oplossing voor P. moet gevonden worden[.] Ik had u zaterdag of zondag verwacht[:]
niets. Alleen kan ik dat alles niet. Ik weet zelf niet hoe of wie Paul zal afhalen om
naar Antw. te brengen[.] Fik moet dus al is het tusschen twee treinen komen om dit
te regelen met mij.
Ik moet P. antwoorden en weet waarachtig niet wat zeggen[.] Laat mij dus per
keerende post weten wat te doen - Ik weet het waarachtig niet meer Maar kom liefst eens over om te spreken.
Ik denk ook dat vader van Ost. Paul niet helpt. Hij doet alles van eigen centen.
Wij zouden dus den vader ook moeten kunnen overtuigen dat het voor P. het best
is blijven zonder echter te moeten zeggen dat het met P. zoo slecht is.
Ik wacht spoedig nieuws
Oscar
Op het moment dat dit dringende verzoek om hulp werd geschreven, was het echter
al te laat. Diezelfde zondag, 's morgens om acht uur, toen Van Ostaijens ontbijt
binnen gebracht werd, had men hem, volgens de weduwe Defoy, met het gezicht
34
naar het raam gekeerd dood op bed gevonden.
Om tien uur verzond Bérard uit Anthée het volgende telegram aan zijn collega 34Zie: P. Lenain, Bezoek
aan Miavoye, Waar Paul
Peetermans:
Ostayen décédé prière prévenir famille
Hij liet daar dezelfde dag nog een, eveneens niet vrij gegeven, brief aan
Peetermans op volgen, waarin hij meedeelde dat zijn vooruitzichten in zijn brief
van 16 maart maar al te gegrond waren gebleken, doch dat de dood

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

van Ostayen overleed in
Het Laatste Nieuws van 2
oktober 1946. Ook de
overlijdensakte vermeldt
dat Van Ostaijen om acht
uur in de morgen
overleden is. Deze akte is
afgebeeld bij het artikel
van L. de Backer, Paul
van Ostaijen te vroeg
heengegaan.., in A.B.C.,
jg. 26, nr. 17, 27 april
1957, blz. 5.
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nog sneller was ingetreden dan hij verwacht had. Als directe oorzaak noemde hij
het feit dat het hart het begeven had. De patiënt zou zonder doodstrijd zijn overleden
35
en tot het eind zijn hoop bewaard hebben ‘zeggend dat hij zich beter voelde’.
De overledene werd in de veranda van Le Vallon opgebaard, waar de inwoners 35De inhoudsopgave van
deze en de voorgaande
van Miavoye hem, naar gewoonte, een laatste groet brachten en bij de baar
brief berust op
kwamen bidden.
Om twee uur 's middags werd in Anthée de overlijdensakte opgesteld met Dr. mededelingen en een
gedeeltelijke voorlezing
Bérard en Ernest Paquet als getuigen, in welke akte, evenals in zijn paspoort
door Peetermans. De
van 1926, als zijn beroep weer ‘journaliste’ werd opgegeven.
laatste formulering komt
Niet alleen Dr. Bérard in zijn brief van 4 april 1928, maar ook de inwoners van
ook voor aan het slot van
36
Miavoye verkeerden volgens Tralbaut in de veronderstelling dat Van Ostaijen
Peetermans' Herinnering
zijn koffers reeds gepakt had en die dag - een week eerder dus dan hij eerst van aan Paul van Ostayen,
plan was - naar Antwerpen terug wilde gaan. Het is dan ook niet duidelijk of zijn Vlaamsche Arbeid, dl. 23,
vader, die de ochtend van zijn sterfdag in Miavoye aankwam - hetgeen, gezien afl. 3-4, Brussel, 1928, blz.
de afstand, niet tengevolge van het overlijdenstelegram van 10 uur geweest kan 172.
36
Marc Edo Tralbaut, Paul
zijn - op het laatste moment door Van Ostaijen gevraagd was hem af te komen
van
Ostaijen te
halen of dat hij door Bérards brief van 16 maart aan Peetermans gealarmeerd
Miavoye-Anthée, De
37
was. Ook uit Bérards brief van 4 april wordt dit niet duidelijk als hij op zijn
Autotoerist, jg. 9, nr. 4,
mededeling ‘J'ai aussitôt fait avertir la famille’, hetgeen op zijn brief van 16 maart Antwerpen, 16 februari
slaat, onmiddellijk laat volgen: ‘Le père est arrivé le matin même du dimanche
1956, blz. 307.
37
où devait avoir lieu le départ mais, malheureusement, le pauvre garçon venait
Zie bijlage 10, blz. 1124.
de mourir.’ Op dinsdag 20 maart, 's middags om drie uur, vond de begrafenis
38
plaats, waar Burssens twee dagen later in De Schelde een kort verslag over
38
uitbracht. Er waren ‘een paar bloedverwanten en twee trouwe vrienden’ bij
Gaston Burssens, Bij
Paul van Ostaijen's
aanwezig. Burssens herinnerde zich later niet meer wie die bloedverwanten
39
waren en wist ook niet meer zeker of vader Van Ostaijen erbij was. De genoemde uitvaart, De Schelde, 22
maart 1928.
40
vrienden waren hijzelf en Jan Melis . Verder bestond de stoet uit Bérard en zijn 39
In zijn boek Paul van
vrouw en enkele patiënten en ingezetenen van Miavoye, welke laatsten in twee Ostaijen zoals hij was en
ploegen van zes als een burendienst ook de kist naar het kerkje in Anthée en
is van 1933, waarin hij op
vervolgens naar de begraafplaats van het dorp hebben gedragen. Het was een blz. 14 een gedeelte van
sobere begrafenis waarvan de kerkelijke ceremoniën door de dorpspastoor van zijn verslag verwerkte,
Anthée, G.V.J. Debois, verzorgd werden. Het overlijdensbericht dat vader Van
heeft hij de mededeling
over de bloedverwanten
Ostaijen verstuurde, is gedateerd op de volgende dag, 21 maart en deelt mee
weggelaten. Uit de
dat de teraardebestelling heeft plaats gehad en een lijkdienst op 27 maart
briefwisseling tussen
gehouden zal worden in de parochiale kerk van de H. Jozef te Antwerpen. Als
Burssens en Du Perron
overlijdensdatum staat abusievelijk vermeld: 17 maart 1928. Verder wordt Van
Ostaijen hierin aangeduid als ‘letterkundige’ en geeft het op dat hij overleden is blijkt dat de laatste niet
tijdig op de hoogte van
‘na bediend te zijn van de H.H. Sacrementen’, hetgeen - zoals in dergelijke
Van Ostaijens overlijden
gevallen gebruikelijk - kort na zijn toch nog onverwachte dood gebeurd zal zijn. was gebracht en daardoor
de begrafenis niet kon
bijwonen.
40
Zie ook: Joh. de Maegt,
Paul van Ostayen, Het
Laatste Nieuws, 27 maart
1928.
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Graf van Van Ostaijen in Anthée.
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Herbegrafenis van Van Ostaijen met rechts naast de geestelijke: Tine en Jan Ceulemans
en Jozef Muls, maart 1932.
41

Volgens verklaringen van familieleden was vader Van Ostaijen na de dood van
zijn jongste zoon geheel in de war en herhaalde steeds, toen hij diens betekenis 41H. Goris en mevrouw
A.M. Dinsart.
als letterkundige uit de vele herdenkingsartikelen in de kranten voor de eerste
maal besefte: ‘ik heb het niet geweten’. Hetzelfde gold in hoge mate ook voor het
lezerspubliek, dat aanvankelijk langzaam en vooral dank zij de stimulerende uitgaven
van zijn nagelaten en verspreid werk door Gaston Burssens, oog voor zijn werk
kreeg. Eerst na de tweede wereldoorlog werd deze erkenning, die Van Ostaijen
tijdens zijn leven zo sterk gemist heeft, vrij algemeen. De groei van deze
belangstelling is ook duidelijk merkbaar aan een secondair gevolg hiervan: de
behoefte om een steeds grotere laatste eer aan de overledene te bewijzen, ofwel
de geschiedenis van zijn graven.
Eerst werd op aanwijzing van Burssens het eenvoudige houten kruis op Van
Ostaijens graf beschilderd met de woorden ‘Hier rust de dichter van / Het eerste
boek van Schmoll / Paul van Ostayen’.
Vier jaar na zijn dood werd zijn stoffelijk overschot naar Antwerpen overgebracht,
waar het plechtig werd herbegraven op de begraafplaats Schoonselhof. Oscar
Jespers vervaardigde hiervoor een grafmonument, dat echter pas na vijf jaar door
de activiteiten van een herdenkingscomité bekostigd kon worden en in de zomer
van 1937 door Kamiel Huysmans onthuld werd. Ten slotte werden op 8 november
1952 graf en monument nogmaals ver-
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Jozef Muls bij het graf van Van Ostaijen, maart 1932.

plaatst, ditmaal naar de erebegraafplaats van het Schoonselhof, ter gelegenheid
van het verschijnen der eerste delen van zijn Verzameld werk. Bij deze gelegenheid
sprak Julien Kuypers bij zijn graf, waarbij ‘het Ik van de dichter’ werd geëerd en de
volgende dag hield M. Nijhoff, op de boekenmarkt te Antwerpen, zijn voorlaatste
42
rede, Document en monument; Paul van Ostaijens verzameld werk, waarin het
42
accent meer gelegd werd op ‘het Ik van het gedicht’.
Martinus Nijhoff,
Verzameld werk II*, [Den
Haag, Amsterdam,] 1961,
blz. 1056-1060.

4. Het laatste kritisch werk
Het eerste en enige uitgebreide essay dat tijdens Van Ostaijens verblijf in Miavoye
verschenen is, werd geschreven naar aanleiding van Marsmans dichtbundel Paradise
regained, die in 1927 door De Gemeenschap te Utrecht was uitgegeven. Hoewel
hij dit opstel op de dag van zijn vertrek aan Tine Ceulemans mee had gegeven om
1
het bij Muls te bezorgen , werd het eerst in de laatste aflevering van 1927, het
november-decembernummer van Vlaamsche Arbeid opgenomen, onder de titel 1Zie blz. 842.
Marsman of vijftig procent.
Al gaat ook hier, evenals in zijn voorgaande kroniek over Het huis van Marnix
Gijsen, een lange inleiding aan de eigenlijke bespreking vooraf, in dit geval dient
deze proloog eerder als een situatieschets, waarin de Nederland-
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se literatuur vanuit een bepaalde gezichtshoek wordt benaderd, dan als een
voorafgaand exposé van eigen opvattingen over de dichtkunst. Meer dan in zijn
meeste essays over poëzie wordt in Marsman of vijftig procent gedetailleerde
aandacht aan de besproken bundel geschonken en meer ook dan gewoonlijk hanteert
hij reeds eerder uiteengezette begrippen zonder er nieuwe aspecten aan toe te
voegen. Uit gebruikte termen als ‘kom van ondervinding’, ‘elan’, ‘formele
bekommernis’, ‘enkelvoudige waarneming’, ‘ervaringssom’ e.d. blijkt duidelijk dat
hij hierbij nog het meest bij zijn laatste studie over Gijsen aansluit.
2
Aan de hand van het, ook reeds in Notes sur Floris Jespers door hem gebruikte,
maar ditmaal uitvoeriger weergegeven verhaal over de splitsing van de mens in 2VW IV, blz. 192.
twee helften, waaruit Aristofanes in Plato's Symposion de eros verklaart, komt
Van Ostaijen op de scheiding der Nederlanden in twee delen, die echter niet
symmetrisch zijn, zodat wat de een te veel heeft, de ander tekort komt en omgekeerd.
Dat het staatkundig niet opportuun zou zijn aan een Groot-Nederland vast te houden,
acht hij als standpunt aanvaardbaar, al laat hij er zich niet over uit of dit inmiddels
ook zijn standpunt is geworden. Maar dat het Nederlandse geestesleven door deze
scheiding verminkt is, staat voor hem vast. Typerend voor zijn toon tussen ironie
en ernst is zijn bewijs uit het ongerijmde dat deze scheiding willekeurig is: zou zij
nl. noodzakelijk zijn ‘dan moest ten minste een van beide stukken, na de operatie,
een hogere trap van volmaaktheid [...] verraden’ en zouden de weggenomen organen
meer hinderlijk dan noodzakelijk geweest moeten zijn - quod non.
Het resultaat van de scheiding komt hierop neer, dat de Noordelijke degelijkheid
de Zuidelijke spontaniteit mist en omgekeerd. Als bewijs dat met degelijkheid geen
kunst kan gemaakt, wijst hij op de leegheid van de Hollandse schilderkunst in de
negentiende en twintigste eeuw, met als uitzonderingen Jongkind en Van Gogh,
die beiden krankzinnig werden en buiten de Hollandse gemeenschap stonden.
Uitdrukkelijk vervolgt hij: ‘Men vergisse zich nu niet in het doel van deze tirade die,
stellig, een aanklacht is: niet de hollandse degelikheid is het doel van deze aanval,
althans niet zolang zij blijft binnen het gebied waar haar handelen zin heeft, neen
alleen de hypertrofie van deze degelikheid wordt hier bedoeld, omdat deze
degelikheid, buiten haar gebied tredend, anderzijds noodzakelike eigenschappen
verdringt.’
Ten opzichte van het Belgische, maar ook Vlaamse ‘amateurisme’ in het Zuidelijke
‘toevalsvaderland’ is de degelijkheid van de Nederlandse staat benijdenswaardig.
Maar sedert de Nederlandse letterkunde in een Hollandse en een Vlaamse werd
gesplitst, is het buiten zijn terrein treden van het verstandelijke en van het ‘zelfstandig
onderzoek’ - dat ook onderzoekt ‘waar niets te onderzoeken is’ - voor de Hollandse
letterkunde funest.
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Daarentegen blijkt de Zuidelijke ‘indolentie van het denken, dit uitschakelen van het
onderzoek’ een voedingsbodem te kunnen zijn ‘van de wildste bloei van overgave
en genade’. Ter afsluiting gebruikt Van Ostaijen het volgende beeld: ‘In Holland
lijken de klowns en de dichters te veel op raadspensionnarissen en gezanten; in
Vlaanderen lijken de burgemeesters en de ministers op klowns en, maar dit is
natuurlik een vergissing, op dichters.’ Deze variant op wat hij in Quelques notes sur
la situation artistique en Flandre over de Vlamingen schreef: ‘non point les docteurs
et les clercs habillés en fous, mais bien au contraire les fous mettant les attributs
du docteur et du clerc’ zal bepaald zijn door het feit dat hij zich in het laatste geval
tot Franstaligen, in het eerste tot Nederlandstaligen richt.
Vervolgens gaat hij na, wat sedert de gouden eeuw, die nog een ‘Nederlandse’
literatuur kende, aan de ‘hollandse hypertrofie’ ontsnapte. Dit is voor hem de reeds
meer genoemde Poot, wiens Gedichten hij, blijkens een voetnoot, in de uitgave van
1722 onder ogen heeft gehad en waaruit hij vooral De maen by Endymion
waardeerde. Verder zijn het Multatuli, Arthur van Schendel, Herman Gorter, Arij
Prins en Frans Erens, die allen ‘buiten de hollandse bepaaldheid, maar binnen de
nederlandse’ staan. Van de Vlamingen acht hij geen enkele schrijver ‘Nederlands’,
daar Gezelle niet nationaal bepaald, maar ‘in elk primitief milieu’ denkbaar is en hij
Van de Woestijne als een ‘kruisingsprodukt’ ziet, psychisch complex en met ‘de
resonans van het nederlandse woord in een grotedeels geromaniseerde ziel’.
Van deze opsomming naar ‘Nederlandse’ criteria gaat hij over op een nadere
bepaling van het onderscheid tussen de poëzie van Noord en Zuid.
Taaleigenaardigheden en dialectverschillen buiten beschouwing latend, vindt hij dit
onderscheid al duidelijk in de syntaxis aangegeven. Ondanks zijn opmerking over
het a-nationale karakter van Gezelle's werk steunt Van Ostaijen toch, voor de
Vlaamse poëzie, op dit werk als hij het verschil vooral gelegen acht in het feit dat
‘het denken binnen de lyriek’ de Vlamingen vreemd is, die daarentegen meer ‘direkt
uit het hart’ dichten in een taal die hun - met de woorden van ‘Meester’ Gezelle ‘het gereedst van de lippen wil’.
Alhoewel hij op grond van het werk van Henriëtte Roland Holst - voor hem, boven
de opzettelijke en naïeve Van Collem, maar ook boven de jonge katholieken, het
sterkste voorbeeld van een gave ‘overgave langs de wil’ - niet zover wil gaan het
verstandelijke, het psychologische denken onverenigbaar te achten met de poëtische
ontroering, ‘toch blijkt dit waar dat de gedachte de opperste vereenzelviging van
het subjekt met de lyriek verhindert’. Bij een ‘soortgelijke problematiek bij een
soortgelijke zedelike kommer’ als van Henriëtte Roland Holst geeft hij dan ook de
voorkeur aan enkele geuzenliederen, waaronder het Wilhelmus, die ‘met nauweliks
een paar aanduidingen van het probleem en geheel buiten de zwarigheden van
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de problematiek [...] alleen de kommer van het hart [hebben] behouden’. Ook liggen
deze geuzenliederen geheel ‘in de kom van de ondervinding’ zonder dat men ‘de
ketting van de verschillende momenten’ hierin terugvindt. Deze opvatting sluit aan
bij wat Van Ostaijen in zijn bespreking van Geert Pijnenburgs Apostel in maart 1925
3
over de politieke poëzie geschreven had.
3
Doordat in de Hollandse poëzie de psychologie en de ‘topografie van het
Zie blz. 621.
psychiese’ voorrang heeft en in de Vlaamse het psychische zelf, het hart - waarbij
een nadere uitwerking steeds binnen de ‘zone van het hart’ en langs ‘louter muzikale
wegen’ plaats heeft - blijft de Vlaamse syntaxis eenvoudig en is de Hollandse hierbij
vergeleken gecompliceerd. Samenvattend en ook, op meer positieve wijze,
aansluitend bij wat hij in het begin van Hollandse dichters of de zichtbare wegen
van de genitief uit mei 1924 had geschreven, is voor hem een ‘schoon’ Hollands
gedicht altijd ‘plechtig schoon’ of ‘edel schoon’, terwijl een Vlaams gedicht - nog
steeds ‘naar het Gezelliaanse princiep’ - meer aangenaam, verrassend van vinding,
licht en van soepeler allure is.
Als Van Ostaijen hierna aan de bespreking van Marsmans werk toekomt, begint
hij met een toelichting waarom hij deze de beste der Noordnederlandse jongere
dichters vindt. Bij geen ander treft hij ‘een even sterke ontroering’ met ‘een even
sterke formele bekommernis’ gecombineerd, waardoor Marsman ‘het best die twee
elementen verenigt, die meestedeels worden gebruikt om het onderscheid onder
de jonge hollandse dichters te formuleren: de materiële en de formele poëzie’.
In ‘formele bekommernis’ overtreft Marsman de formalisten, waartoe Van Ostaijen
Slauerhoff, Den Doolaard en Hendrik de Vries rekent en wier formalisme volgens
hem niet verder komt dan ‘een oefening op een door anderen omlijnde formalistiek’.
Doordat ‘hun techniek, laat staan hun vorm’ nauweliks nieuw is, moet het nieuwe
bij deze ‘formalisten’ van de ontroering komen, die echter te gering of te bekend is.
Anderzijds overtreft Marsman in ‘exaltatie’ de ‘materiëlen’, waarmee de Hollandse
jong-katholieken als Kuyle, Bruning en Engelman bedoeld worden. Door hun
herovering van de exaltatie als poëtisch materiaal en hun breken met het vooraf in
woordenschat en syntaxis vaststaande ‘nobele’, vindt Van Ostaijen deze dichters
het meest on-Hollands. Maar niet alleen door hun navolgen van de Vlamingen, doch
ook door het ‘volontaire’ en de ‘overdrijving’ van hun exaltatie, verliest deze haar
bijzonderste eigenschap, het spontane, en is zij niet echt en primair genoeg om een
nieuwe vorm te creëren. Van Ostaijen acht Marsman ook op dit punt superieur, niet
zozeer omdat de exaltatie bij hem sterker zou zijn, maar omdat zij niet op
enkelvoudige waarnemingen en gevoelens berust en een ‘grotere ervaringssom’
uitdrukt, het punt waar ook in de voorgaande opstellen over de
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Hollandse katholieke jongeren en Gijsens Het huis door hem op gewezen werd.
Na aldus Marsmans plaats in de Hollandse literatuur bepaald te hebben, gaat
Van Ostaijen er bij een meer gedetailleerde bespreking van de bundel Paradise
regained toe over hem als ‘Nederlandse’ dichter te beoordelen en wordt de betekenis
van de titel boven zijn opstel doorzichtig: Marsman is voor hem ‘vijftig procent
hollands, de andere vijftig zijn nederlands’. Deze uitspraak is gebaseerd op de
slingerbeweging die hij in dit werk constateert tussen links en rechts ofwel ‘van het
nieuwe naar het geadmitteerde’ en ‘van durf naar een zekere benauwdheid’.
4
Reeds in zijn bespreking van Marsmans Verzen had hij in 1924 opgemerkt dat
4
deze bundel ‘onhomogeen’ was en de eerste twee afdelingen nog geen
VW IV, blz. 173-174.
‘ekspressionistiese woordkunst [waren] te noemen’, maar als voorstadia van de
derde afdeling en als weergave van ‘een zeer gesloten evolutie’ van ‘rechts’ naar
‘links’ aanvaardbaar waren. Ditmaal gaat hij hier, zonder zijn aanvankelijke mening
te wijzigen, maar met vervanging van de term ‘onhomogeen’ door ‘vijftig procent’,
wat dieper op in. Aan zijn nu daarbij gemaakte opmerking over de ‘grote ernst’ die
deze evolutie van het begin af verried, voegt hij terloops toe dat hij ‘ernst’ niet in de
Hollandse, maar in de Nederlandse betekenis van het woord gebruikt en dat ‘ook
de Vlamingen van Antwerpen en andere oorden’ evenzeer als Rotterdamse reders
en Goudse kaasboeren ‘bepalen, wat men onder ‘nederlands’ moet verstaan’. Alleen
al in de afdelingstitels acht hij deze evolutie weerspiegeld: de ‘superbia van de
hollandse esthetiek’ in Ruimteschemer, ook nog een ‘reeds bestaande esthetiek’
in Droomkristal, maar de ‘koele, preciese’ titel zonder esthetiek in Seinen. De
gedichten Verhevene, Vrouw en Heerscher van de eerste afdeling vindt hij ‘te
opzettelik ‘verheven’’ en met ‘een overdrijving van het superbe’, maar vooral in
Schaduw en Wacht, de laatste gedichten van Ruimteschemer, wordt de techniek
al soepeler en krijgt de voorstelling meer ruimte. In de tweede afdeling signaleert
hij een - gelukkige - invloed van Trakl, waardoor de elementen uit de zintuigelijke
wereld ‘sensiebeler en nerveuser, dat is menseliker’ worden. Bij zijn opmerking dat
Marsman in Droomkristal reeds terugkomt van de overdrijving, de ‘vermenigvuldiging’
in Ruimteschemer, citeert hij een uitspraak van Gide, welke figuur hem destijds
kennelijk zeer bezig hield, daar hij hem in zijn voorgaand opstel over Gijsen ook
reeds twee maal ter sprake had gebracht.
De gedichten uit Seinen vindt hij na vier jaar ‘hun volle waarde behouden’ (het
destijds becritiseerde Nachttrein werd in deze herdruk weggelaten), want ‘zij behoren
tot de weinig[e] expressionistiese gedichten die niet staan op een hypertrofie van
de wil en een atrofie van het techniese kunnen’, een kenmerk waarvan hij het
tegendeel verscheidene malen als verwijt tegen pseudo-expressionisten gebruikt
heeft. Na van dit ‘zeldzaam voorbeeld van
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evenwichtig expressionisme’ aan de hand van gedichten als Fort, Weimar en Delft
op enkele eigenschappen gewezen te hebben - als ‘technisch sterk gerealiseerd’,
‘in de ontroering sterk geleefd’, ‘ervaringsvol’, ‘eenvoudig van middelen’ e.d. - eindigt
hij met een voor hem zeldzaam enthousiasme: ‘Het is verbazend hoe deze gedichten
het uithouden.’
Vervolgens komt hij weer aan de daarvoor ook reeds ter sprake gebrachte
teruggang in de afdeling Penthesileia toe. Het in een voetnoot bij zijn artikel Henri
5
Bruning en Albert Kuyle al geuite vermoeden dat Penthesileia ‘voor Carel Scharten
en Israël Querido geschreven’ is, kan hij ook nu niet van zich afzetten: ‘Ik betwijfel 5VW dV, blz. 272.
de natuurlikheid, de onopzettelikheid van deze evolutie’. Vooral het titelgedicht,
Penthesileia zelf, met zijn ‘aanvaarden van een beproefde gevoelswereld’ ziet hij
als een ‘benauwd-zijn om het tijdelike, om de mening van de tijdgenoten wellicht,
om de letterkunde zeker’. In het bijzonder één regel uit dit gedicht vindt hij een
‘Schlager’, die een te gemakkelijke en effectzekere psychologie verraadt: ‘het
geringste spel van Cocteau met een gemeenplaats, van Apollinaire op een paar
6
klanken (‘Toc, toc, elle est venue...’) behelst meer poëzie dan deze brutale en
effektvolle, maar anderzijds zeker ook oppervlakkige vondst, die de eenzaamheid 6Zie blz. 686, noot 10.
van de koningin der Amazonen laat opbloeien tot het vers: ‘er is een man wellicht
...’.’ Hier kan volgens Van Ostaijen geen sprake zijn van ‘innigste ontroering’, maar
dit is voor hem ‘maakwerk, schitterend maakwerk,[...] maar maakwerk niettemin’.
Hij acht zijn mening bevestigd door de geestdrift van de Hollandse kritiek voor
7
Penthesileia, ook die van z.g. ‘nieuwe critici’ - en dat, voegt hij eraan toe, terwijl
7
‘zich sedert enkele jaren een ontroering [kristalliseert] die, überhaupt nieuw,
Waarschijnlijk wordt o.a.
bovendien nog ongeveer aan de antipode van de hollandse schoonheidswetten gedoeld op een
bespreking - eigenlijk
schijnt te liggen.’ Uit de hierop aansluitende zin blijkt bij wie hij deze ‘nieuwe
ontroering’ heeft aangetroffen: ‘Apollinaire, Cocteau, Soupault, Supervielle, Eluard, meer een door de bundel
Jacob, als hollandse dichters: wie geeft er daar nog twee stuivers voor hun leven?’ geïnspireerde prozaschets
Op de vraag of dan alles nieuw moet zijn, had hij tevoren al gerepliceerd met - van M. Nijhoff in de
N.R.C. van 17 oktober
- nogmaals - een uitspraak van Gide en hij acht het onbegrijpelijk dat Marsman
1925, herdrukt in diens
zich de beide vragen stelt: ‘Hoe maak ik een goed gedicht? Hoe maak ik een
Verzameld werk II, [Den
8
nieuw gedicht?’ en even later meent dat het één zonder het andere kan.
Haag, Amsterdam,] 1961,
blz. 342-345.
Bij de tweede maal dat hij de afdeling Penthesileia in zijn artikel ter sprake
8
brengt wijst hij op de verwantschap met de eerste afdeling Ruimteschemer, die
De vragen ontleent Van
Ostaijen aan Marsmans
weliswaar technisch zwakker is, maar daarentegen veel meer een innerlijke
realiteit uitdrukt. Als enige gedichten met innerlijke realiteit uit Penthesileia noemt brief van 28 mei 1927,
waarin deze had
hij de laatste drie, De laatste nacht, De gescheidenen, Afscheid en - ondanks
geschreven: ‘eenerzijds
een detailbezwaar - De vreemde bloem.
willen wij, U en ik [...] een
Dezelfde onstabiliteit treft hij ook aan in de hierop volgende afdelingen De
poëzie, en anderzijds, U
9
zwarte engel en Paradise regained , waaruit hij De vreemdeling en vooral Leopold altijd, ik soms, een
moderne poëzie’. Zie blz.
805.
9
Deze titel is sedert de
derde druk (1930)
gewijzigd in Tusschen
twee paradijzen.
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(de dichter van Cheops) met het ‘pompeuse’ slot, het zwakste vindt. Maar wat hem
vooral in deze laatste afdelingen verrast is de verandering in de opvatting van het
vers en de ‘verruiming in de voorgestelde wereld’, met ‘een taal, een zinsbouw die
gans gewoon lijken’, zodat hij uitroept: ‘Wat een verovering in de middelen der
uitdrukking deze taal van iedereen voor [een] hollandse dichter!’ Hij vindt het
‘opvallend dat hij, te zamen met deze nieuwe bekommernis, onmiddellik het materiaal
meebrengt dat deze bekommernis uit te drukken vermag’. Deze eenvoud is niet die
van het pathetische expressionisme, er is noch sprake van de anekdote, noch van
het enkelvoudige psychologische geval, zoals in Gijsens Met mijn nicht in den tuin
en het subjectieve verschuift nergens naar het persoonlijke, kortom ‘deze eenvoud
is geen toeval’ maar ‘een formele wil’. Als sterkste voorbeelden noemt hij eerst De
voorteekenen en het ‘ervaringsvolle’ De stervende. Tot slot bespreekt hij echter
Salto mortale, dat hem ‘van al de gedichten van deze bundel [...] het liefst’ is
‘vanwege de lyriese durf en vooral vanwege de muziekaliteit’. In overeenstemming
10
met de passage in zijn opstel Oskar Jespers uit 1924, waar hij Walt Pater en Julien
Benda citeert, herkent hij, ditmaal zonder deze namen te noemen, in Salto mortale 10VW IV, blz. 188.
‘deze grote drift een zelfde bepaald-zijn als dit van de muziek te bereiken,
roekeloos alleen nog naar dit ene te streven: het uitdrukken van het niet bepaalde.’
Eerst op dit punt wordt het ook duidelijk waarom Van Ostaijen als motto boven zijn
artikel het fragment uit de in 1926 verschenen roman Les harmonies viennoises
van Jean Cassou heeft geplaatst met woorden als: ‘Mais certains hommes ont écrit
quelques lignes de musique si simples qu'elles absorbent le monde.’ Na ten slotte
in een korte analyse op de afwisseling van kinderstemmen, bassen, een bariton en
een alt gewezen te hebben, eindigt hij met de regel: ‘Het is het schoonste gedicht
van ons, van onze generatie.’
Uit de felheid van zijn teleurstelling over Penthesileia en zijn enthousiasme over
Seinen en Salto mortale in dit laatste, en als boekbespreking uitvoerigste, essay
van Van Ostaijen, blijkt hoezeer hij gemoeid was met dit werk van de enige
generatiegenoot onder de Nederlandse dichters die hij, naast de zich meer direct
bij hem aansluitende Burssens, als een figuur van formaat en als mogelijke
medestander bij de vernieuwing van de poëzie kon erkennen. Ook Marsman heeft
van zijn kant waardering getoond voor een gedicht als Oppervlakkige charleston
en vooral voor het kritisch werk - waaronder ook dit opstel - van Van Ostaijen. Na
deze literaire confrontatie is echter het persoonlijk contact tussen beide pioniers uit
Noord en Zuid, door de ziekte van Van Ostaijen en de drukke studieperiode van
Marsman, nooit verder gekomen dan een korte, vrij vluchtige briefwisseling.
In het november-decembernummer, waarmee Vlaamsche Arbeid de jaargang
1927 besloot, werden bovendien vier bijdragen van Van Ostaijen aan de rubriek
Bibliografie opgenomen. Naar aanleiding van de vierde bundel

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

1049
van Verzekens voor ons volk door Fons van de Maele, die volgens de inleider Th.
van Tichelen ‘volkspoëzie’ bevat, merkt hij op dat ook hierin ‘goed fabrikaat’ naast
‘lyriek’ bestaat en deze ‘verzekens’ tot het eerste behoren. Ook in zijn aankondiging
van Keur, een bloemlezing uit eigen werk van Jef Mennekens, waar hij een zekere
waardering voor toont, weet hij nog een principiële opmerking te plaatsen over de
smart als ‘lyries requisiet’ der vroegere Vlaamse dichters, die ‘meer van Ophelia
dan van Hamlet’ hielden en wier voorkeur afkomstig was van ‘de meest talentloze
schilders der 19e eeuw: de prae-rafaëlieten’. Vervolgens kondigt hij, met een
verwijzing naar zijn bespreking in Vlaamsche Arbeid van september-oktober 1925
en een woord van lof voor de typografische verzorging, de tweede druk van Liederen
voor Maria door August van Cauwelaert aan.
Het uitvoerigst en meest ironisch is zijn laatste ‘bibliografie’ over Diaphragme
intérieur et un drapeau door M. Seuphor. Hij richt zich hierin ook persoonlijk tot zijn
‘kameraad Seuphor’ en herinnert hem o.a. aan zijn artikel Hollandse dichters van
1923 in Het Overzicht van januari 1924, waarin hij naar aanleiding van Marsmans
Verzen de ‘diakenhuismannetjes-waarheid’ lanceerde: ‘De reis naar Berlijn kan
gevaarlik zijn voor een jong dichter die Parijs niet kent.’ Verder wenst hij Seuphor
geluk met de waan van zijn knapheid, die hem in staat stelt zonder begrip van de
Franse spraakleer, het taaleigen, laat staan de taalpsyche toch de Franse Parnassus
te bestijgen. Ondanks het vooral tegen het optreden van Seuphor gerichte sarcasme,
signaleert hij niettemin een goed gedicht, Tunis-la-Blanche, al voegt hij hieraan toe
dat Seuphor zoiets zelden schrijft, alleen ‘wanneer hij toevallig onoplettend is’.
Behalve dat hij in november 1927 de reeds ter sprake gebrachte tekst voor de
Avontuurcirculaire opstelde, heeft Van Ostaijen zich in Miavoye, wat zijn kritisch
werk betreft, tot korte boekbesprekingen beperkt, waarvan er zeven kort na zijn
dood nog in de eerste dubbele aflevering van Vlaamsche Arbeid onder de rubriek
Bibliografie verschenen.
De eerste hiervan is gewijd aan de bundel Voor de mensen (1927) door de jonge,
katholieke expressionist Jos. Henskens, die ‘zolang na het duitse expressionisme’
11
de ‘reeds excessieve pathetiek van Alb. Servaes nogmaals tot exces’ drijft en
11
wiens disciplineloosheid ook in zijn spelling merkbaar is, waarbij Van Ostaijen
Een schilder, die na de
12
eerste wereldoorlog tot
zich, evenals tegenover Du Perron , ‘geen partijganger van de persoonlike
vrijheid in de orthografie’ betoont. De inleiding van de door hem als toneelschrijver een specifiek, excessief
expressionisme met een
13
nog wel enigszins gewaardeerde Anton van de Velde , is voor Van Ostaijen
heftig bewogen mystieke
kortweg ‘onverantwoordelike woordkramerij’. In het tweede stukje stelt hij ironisch visie kwam. Zie blz. 756.
12
de schrijfster van Kinderen van eenzaamheid (1927), Theresia, kandidaat voor
In Van Ostaijens brief
de driejaarlijkse staatsprijs op grond van haar Gartenlaubepoëzie à la Alice
van 27 oktober 1927, zie
Nahon. Vervolgens behandelt hij op dezelfde spottende toon Rahij's gebeden
blz. 880.
13
en gezangen, Eerste woordsymphonie (1928) door Edgard Lemaire-Dens, een
Zie: VW IV, blz. 261.
bundel, zoals hij
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met voorbeelden aantoont, ‘met reusachtig veel goede wil en evenveel slechte
smaak’ en Rijmelarij (1927) door Henri 't Sas, waarbij hij verklaart liever de ook in
zijn correspondentie met Du Perron ter sprake gebrachte Tailhade als hekelaar te
lezen en als chansonniers aan Aristide Bruant en vooral Gaston Couté de voorkeur
te geven.
De langste bespreking in deze reeks behandelt - ditmaal zonder ironie - de roman
Vertoeven door de priester Joris Caeymaex. Van Ostaijen waardeert hierin de
combinatie van ‘overtuigende natuurlikheid’ met ‘een tikje maniërisme’ en vindt dit
werk een verpozing ‘te midden van de baldadigheden van het jong-katholieke
expressionisme (altans men noemt deze literatuur expressionisties)’. Verder
demonstreert hij met citaten hoe er bij Caeymaex van een ‘goede en een slechte
overvloed’ gesproken kan worden, nl. zijn Brabants, Rubensiaans levensgenot
tegenover het specifiek Westvlaamse estheticisme, dat afkomstig uit Gezelle's proza
langs Verriest en Caesar Gezelle nog altijd ‘het ideaal blijft van onze
priesters-prosateurs’.
Nog positiever is zijn hierop volgende aankondiging van de studie Jacques Perk
(1926) door J. Mathijs Acket. Zijn waardering geldt hier vooral de gevolgde methode:
‘Van de algemeen lyriese ontroering naar de algemeen poëtiese ontroering en van
daar naar de verbiezondering bij Perk en deze weer in zijn elementen verbiezonderd
om dan eindelik op de kongruentie van deze elementen te wijzen, ziedaar een
methode [...] die ons verklaart wat, redeliker wijs, bij een dichter verklaarbaar blijft’,
hetgeen hij ‘een methodiese reis tot vòòr de poort van het imponderabele’ noemt.
De laatste en kortste bespreking heeft betrekking op de bundel Tirol (1926) door
14
Ernst Krauss. De uitspraak van de romancier Georg Hermann dat deze poëzie
een ‘literair waardevolle prestatie is’, acht hij bij dergelijk ‘erg verliteratuurd’ werk 14Schrijversnaam van
Georg Hermann
niet zonder ironie.
Borchardt.
Uit de nagelaten papieren blijkt dat Van Ostaijen midden in zijn kritisch werk
voor de kolommen van Vlaamsche Arbeid is blijven steken. Hij had nog een korte
bespreking van de prozabundel IJzeren vlinders door zijn mederedacteur van
15
Avontuur, R. Blijstra, voltooid, maar deze heeft Muls nooit bereikt. Hierin wijst hij
15
op Blijstra's verwantschap met Tsjechof in de nonchalante vertelwijze en de
De bespreking zal
worden opgenomen in de
‘gelijkheid die een gedegradeerd zijn van het verhaalde verraadt en die geen
andere prosateur heeft’, een ‘zo maar’ vertellen zonder het ‘ennui’ van de Fransen. tweede druk van VW IV.
Ook bij Blijstra maakt dit, ‘het zich-gemakkelik-maken van de auteur’, tevens het
lezen gemakkelijk en het planloze van deze verhalen is slechts schijn, gewekt door
‘deze vertelwijze die het verhaal met het verhalen doet samenvallen’, al is er soms
‘een te gemakkelik aanvaarden van het konstruktieve kontrast waarop het verhaal
zal rusten’.
Van Ostaijen ziet het neo-romantisch proza, beginnend bij Van Schendel en
voorlopig eindigend bij Roel Houwink, als de laatste poging het Nederlands
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proza te redden ‘uit het geouwehoer van de dames-prozaïsten of dit, nog erger, der
heredamesprozaïsten’, waarvan hij als voorbeeld in een kladhandschrift De
salon-Salomé van Karel Wasch vermeldt, welk boek hij ook reeds in Gaston
16
Burssens uit 1925 ironisch ter sprake had gebracht. Blijstra echter, merkt hij op,
16
heeft met zijn oorspronkelijk proza hier ‘van meet-af’ wat anders op gevonden.
VW IV, blz. 219.
Naast geslaagde verhalen als Het grote gebeuren en Verjaardag signaleert hij
in dit debuut ook zwakkere verhalen als Noodlot, waarin de prosateur zich als het
ware van de verteller desolidariseert, d.w.z. waarin het verhaal in zijn onbeholpenheid
ten achter blijft bij de verhaaltrant. Met het voor hem onvergetelijke beeld van ‘de
man met ‘de seinpaalhouding’’ uit Het grote gebeuren beëindigt Van Ostaijen deze
bespreking.
In het kladhandschrift volgt hierop nog een vijftal haast onleesbare regels over
de vierde uitgave van Cyriel Verschaeve's Zeesymphonieën en de derde van diens
Lucifer, waarin Van Ostaijen zich ertoe beperkt een nog steeds stijgend succes van
deze werken te constateren.
Behalve deze afgebroken reeks voor de rubriek Bibliografie van Vlaamsche Arbeid
had hij ook nog een uitvoerig essay onder handen over De Vlaamsche jongeren
van gisteren en heden, 1910-1927, een door August van Cauwelaert samengestelde
en van een uitvoerige inleiding, Terugblik, voorziene bloemlezing, die in 1927 was
uitgekomen en een zuidelijke aanvulling op Costers Nieuwe geluiden wilde geven.
17
Van dit essay, dat hij eind december 1927 tegenover Muls aankondigde , heeft hij
17
slechts twee en een halve bladzijde geschreven en daarin zijn de kritische
Zie blz. 948-949.
aantekeningen, die hij op twee bewaard gebleven briefjes genoteerd had, niet
verwerkt, zodat het duidelijk is dat deze bespreking nog verre van voltooid was.
18
Boven het bewaarde fragment had hij als motto een citaat uit Multatuli's
18
Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten geplaatst, welk boek Du
Dit fragment en de
Perron hem eind oktober 1927 had toegestuurd. Vervolgens begint hij met zich daarbij behorende
aantekeningen zullen
te excuseren dat een groot gedeelte van zijn bespreking op een, ten minste
eveneens worden
schijnbare, zelfverdediging zal neerkomen, daar belangrijke passages uit Van
opgenomen in de tweede
Cauwelaerts inleiding, die hij in zijn betoog moet betrekken, over hem zelf
handelen. Ook het feit dat hij hieraan echter in de volgende tekst nog niet toekomt, druk van VW IV.
wijst erop dat het grootste deel van zijn essay ongeschreven bleef.
Via de vaststelling dat het buiten beschouwing laten van wat over hem zelf werd
geschreven ‘struisvogelpolitiek’ zou zijn die ‘maar moeilik voor waarachtige
objektiviteit [kan] doorgaan’, komt hij op het thema van de objectiviteit, die enerzijds
voor hem slechts het streven naar een optimum betekent, anderzijds echter wel
degelijk ‘een oordeel, een wil, een houding’ veronderstelt. Juist door het ‘valse begrip
dat kleurloosheid objektiviteit zou betekenen en de toepassing daarvan is’, werd
Van Cauwelaerts bloemlezing ama-
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teuristisch en dilettantistisch. Diens ‘objektiviteit der veelheid’ is een zeepbel, die
doordat ze te veel wil omvatten niets meer omvat en het is onmogelijk dat Van
Cauwelaert alle opgenomen gedichten van links en rechts onder zijn bescherming
kan nemen. Het argument dat er lezers zouden zijn die het neutrale standpunt
innemen dat beide, d.w.z. de gedichten van links en rechts, poëzie kunnen zijn,
weerlegt hij met: ‘juist dat is nooit waar: beide zijn nooit voor dezelfde persoon
poëzie.’ Bij een bloemlezer moet men ‘buiten een sensibiliteit voor het lyriese, een
zeker oordeel in het lyriese veronderstellen’, maar dit ontbreekt bij Van Cauwelaert,
waardoor hij een chaos bijeenbracht - en niet doordat het een getrouwe en
betrouwbare spiegel van een chaotische tijd zou zijn, want op deze wijze kan men
van iedere periode een chaos maken, b.v. door voor de achttiende eeuw te komen
‘aanzetten met de Hoogvliet's en de v. Hoogstraten's en de dozijnen rederijkers uit
alle gouwen van Vlaanderen’. Zijn filippica tegen de kleurloosheid breekt af op Van
Ostaijens zoveelste, en ditmaal laatste, sarcastische uitval tegen de kritiekloosheid
van zijn omgeving: ‘En voor Vlaanderen is wellicht, menen de snelle boekeschrijvers
en bloemlezers, een boek uit de kleurloosheid reeds ruimschoots voldoende. Men
kan het altijd proberen: het is waarschijnlik dat de negers het helemaal niet merken.’

5. Het laatste proza
Nadat Van Ostaijen sedert juli 1926 geen proza meer had gepubliceerd, stond hij
eind 1927 voor het eerste nummer van Avontuur een vijftal grotesken af onder de
verzameltitel Kluwen van Ariadne, welke bijdrage de laatste prozapublikatie tijdens
zijn leven is gebleven. Weliswaar zond hij kort daarop ook een prozabijdrage aan
Vlaamsche Arbeid in, maar doordat dit tweemaandelijks blad pas eind april 1928
met zijn eerste, dubbele aflevering uitkwam, verschenen deze Vier proza's postuum.
Het eerste en kortste stuk uit de Kluwen van Ariadne is, als enkelvoudige anekdote
1
over een ‘enfant terrible’ tegenover de literaire gewichtigheid , van een genre dat
1
Van Ostaijen voordien nog niet geschreven had. Uit een postume publikatie en
Het meisje uit deze
de nagelaten papieren blijkt echter dat hij nog enkele vergelijkbare prozanotities prozaschets associeert de
heeft gemaakt. Twee hiervan werden in het derde en laatste nummer van Avontuur opgevangen naam van
- eveneens als behorend tot Kluwen van Ariadne, maar zonder afzonderlijke titels Heinrich Heine met Franz
- door Burssens gepubliceerd naar inmiddels verloren gegane handschriften. De Grillparzers Die Jüdin von
eerste, De neger-veeleer-melkkoffie saksofoon... is een zeer korte ontwikkeling Toledo.
in het absurde door middel van logisch voortborduren op een niet tevoren opgeloste
mededeling die twee mogelijkheden laat en één ervan als de waarschijnlijkste stelt.
Het in vele van zijn grotesken gevolgde procédé wordt hier binnen enkele regels
samen-
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gevat. De volgende, De heer zegt tot de dame..., is een speelse arabeske op een
gespreksfragment van voorbijgangers, waarvan het einde reminiscenties oproept
aan het slot van Gebruiksaanwijzing der lyriek en de komische werking vooral
gelegen is in de opsomming van favorieten met hun aanhang. De vierde van deze
minimale grotesken, Dit is helemaal niet geestig, is een anekdote over een anekdote,
evenals de eerste naar de Duitse literatuur verwijzend - ditmaal Gerhart Hauptmanns
Fuhrmann Henschel -, waarbij tevens de spot wordt gedreven met het verzet van
het ‘gezond verstand’ tegen de associatie. Dat het bewaard gebleven handschrift
van Dit is helemaal niet geestig op de achterzijde staat van het derde blad uit Henri
2
Bruning en Albert Kuyle is een aanwijzing dat het in ieder geval na juli 1926
geschreven moet zijn. Het laatste van deze korte stukken, Biologiese begrenzing 2Zie VW IV,
van de danseur vormt, vooral door de slotregel, als het ware een overgang tussen Verantwoording, blz. 350.
de voorgaande stukjes en zijn prozagedichten als De uitvaart en Vier proza's. Al
geeft het manuscript hiervan geen duidelijke aanwijzing voor de datering, het is in
koortsige hand geschreven, zoals verder alleen de brieven en handschriften uit
1927 en 1928, waardoor het waarschijnlijk is dat ook deze schets uit zijn laatste
levensjaar stamt.
De tweede groteske uit de oorspronkelijke publikatie van Kluwen van Ariadne, is
een in korte en zakelijke zinnen gesteld verslag, Waarachtige voetbalkamp,
waarbinnen een absurde situatie wordt opgebouwd. Na enkele regels wordt een op
zichzelf reeds ongerijmd incident aan de lezer bekend gemaakt als een
‘afschrikwekkende’ en ‘afgrijselike’ gebeurtenis, zonder dat dit voorval tot de
toeschouwers en spelers in het verhaal doordringt. Hierdoor ontstaat een
vervreemding, een spanning tussen de lezer en de op zichzelf normale ontwikkeling
op en om het voetbalveld. De enige die binnen het verhaal over dezelfde informatie
als de lezer beschikt, de middenvoor, tracht de situatie op te lossen. Hij kiest hierbij
echter niet voor de onthoofde doelman, maar - overeenkomstig de wens van het
onwetend publiek - voor het vastgelopen spel. Het publiek reageert het eerst op
een overtreding die hij daarbij begaat en pas daarna dringt de ‘afschuwelike waarheid’
door. Ondanks dit laatste en het in werking treden van de hier cynisch aandoende
‘sportieve kameraadschap’ blijft echter de absurditeit van de probleemverschuiving
- in de richting van de middenvoor in plaats van de doelman en in de richting van
het onderbroken spel in plaats van het onderbroken leven - gehandhaafd. De
middenvoor, de falende doorbreker van het absurde, wordt uitgejouwd en tot slot
ook door een medespeler berispt, maar noch de links binnen die het ongeluk heeft
veroorzaakt, noch het eigenlijke slachtoffer komen meer in de vertelling voor. Als
schets van de overgave aan het spel ten koste van lichamelijke verminking doet
deze groteske sterk denken aan Overtuigingen uit de Vier korte vertellingen, die
Van Ostaijen in april 1924 had gepubliceerd.
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In het volgende verhaal, Optimistiese reeks, wordt weer, nu echter expliciet, de lezer
betrokken. Bovendien wordt de in twee alinea's vertelde geschiedenis als zodanig
in het verhaal zelf ter sprake gebracht, waarna de ik-figuur van de schrijver een
aanvulling geeft met een tweede verrassende wending, die de ‘optimistische reeks’
voortzet. Door deze accentuering van het contact tussen lezer en verteller en een
enkel woordspel als ‘ten einde raad heeft hij zijn raad een eind gesteld’ dat de lezer
in de mond wordt gelegd, wekt Optimistiese reeks als ‘sterk verhaal’ met interrupties
tegelijkertijd de sfeer op waarin dergelijke verhalen verteld plegen te worden, zodat
het ten opzichte van de anekdote in het eerste stuk een dimensie meer heeft.
Anderzijds doet het, door het behandelde thema van het optimisme, als een variant
op De ezel uit Diergaarde voor kinderen van nu aan: zoals het pessimistisch
wantrouwen van de ezel op zijn optimistische vergissing gebaseerd was dat de
ontvangst in Jeruzalem hem gold, zo blijkt hier het optimistisch besluit van de dief
te berusten op zijn pessimistische gedachte dat de revolver geladen was.
De voorlaatste groteske, Menselike onvoorzichtigheid, heeft in afwijking van de
voorgaande, geheel het karakter van een fantastische vertelling. De wisselwerking
tussen het reële en irreële hierin wordt gesteund door het plaatsen van de
sprookjesachtige gebeurtenis tegen het decor van het zeer concreet aangegeven
nachtelijke Antwerpse schipperskwartier. De melancholische stemming van de
hoofdfiguur, een Griekse zeeman, zijn simpele geluksvoorstelling en het ‘treurige
slot’ van diens ontwaken aan de werkelijkheid worden begeleid door een, het gehele
verhaal volgehouden, spel met zijn naam, waardoor Demosthenes - Themistokles
- Perikles een naamloze, algemene personificatie van de ‘menselijke
onvoorzichtigheid’ wordt.
Ook ten opzichte van de snelle ontwikkeling, de geserreerde verteltrant en het
gebruik van korte zinnen in de voorafgaande grotesken wijkt Menselike
onvoorzichtigheid af. De eerste en tevens langste alinea van deze groteske is b.v.
slechts uit één zin opgebouwd, die met steeds aanvullende bepalingen en met
tussen haakjes geplaatste opmerkingen van de schrijver, niet alleen de hoofdfiguur
introduceert, maar tevens diens afkomst, beroep, uiterlijk, situatie en milieu bekend
maakt. Het spel met de naam - op de ‘nonchalante vertelwijze’ die Van Ostaijen bij
Tsjechof zo waardeerde - vormt hiervan de inzet: ‘Iemand die bij zijn voornaam
Demosthenes of misschien beter - ik wil het niet juist weten - Themistokles heet...’
Vervolgens wordt in dezelfde zin deze naamsafwisseling twee maal herhaald en
bovendien nog gecompliceerd door het tweemaal zorgvuldig aangegeven
onderscheid tussen deze Helleen en het barmeisje Heleen uit de Griekse herberg
bij de Brouwersvliet.
Als na deze inleiding het verhaal op gang komt, is het niet langer door de lengte
der zinnen, maar in het ontwikkelingstempo, dat het hierboven ge-
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noemde verschil blijft opvallen. Ter voorbereiding van de climax wordt als het ware
enige tijd afgeremd. Eerst is een gehele alinea gewijd aan de stemming en de
gemoedstoestand van de zeeman - een element dat in de andere grotesken uit
Kluwen van Ariadne geen rol speelt. In de volgende alinea wordt het ‘hoedeken’
gevonden en uitvoerig bekeken. Ter afsluiting hiervan treedt voor de tweede en
laatste maal de ik-figuur in het verhaal op, die dan ook de lezer hierin betrekt om
hem op een voor het verdere verloop ogenschijnlijk volslagen onbelangrijk detail de kleine hoedrand - te wijzen (deze ‘overbodigheid’ is in twee opzichten functioneel:
ten eerste door de remmende werking, ten tweede door het accentueren van de
onogelijkheid van wat later een ‘wenshoedeken’ blijkt te zijn). Pas op de helft van
de hierop aansluitende alinea - na het vergelijken met de eigen pet - wordt eindelijk
het ‘hoedeken’ opgezet en voltrekt zich het gehele wonder in minder dan de helft
van het aantal voorafgaande regels - een ‘stroomversnelling’ zoals men die ook in
andere grotesken van Van Ostaijen, b.v. De trust der vaderlandsliefde, Het bordeel
van Ika Loch en De bende van de Stronk, aantreft. Na de vrij nuchtere woorden van
de toverhoed en de spontaan geuite wens van Demosthenes, is het alsof deze
beseft in een sprookje op te treden, corrigeert hij zich en voegt er, ‘zijn intuïtie
volgend’, de ‘magiese woorden’ van een toverformule aan toe. In de beschrijving
van de vervulling wordt de sprookjessfeer weer onmiddellijk verbroken: de schrijver
activeert weer het spel met de naam, door hier als laatste variant ‘Perikles’ te
lanceren en er wordt overgeschakeld op de filmromantiek door het opvoeren van
een auto waar een elegante, fascinerende heer uit springt, die kortaf spreekt ‘zoals
detektieven in films plegen te spreken’. De laatste alinea, waarin de zeeman tot het
besef van zijn voorbarigheid komt, vertoont door het herhaalde ‘hoe is het mogelik’
een zekere overeenkomst met de eveneens herhaalde verzuchting der notabelen
aan het einde van De kaset.
De eerste publikatie van Kluwen van Ariadne werd afgesloten door het langste
verhaal, Keerzijde van de medalje of Gevaar van een te naarstige zedelike
propaganda. Meer dan in enige andere groteske is hier sprake van de omzetting
van een kunstopvatting in een verhaal, waardoor het nadert tot opstellen als
Boerebedrog en realiteitzin en Voorzichtigheidsmaatregel. Met dit essentiële verschil
echter dat hier nergens buiten het verhaal staande conclusies worden getrokken,
waardoor het ook niet tot genoemde ‘geïllustreerde essays’ kan worden gerekend.
Bedoelde kunstopvatting komt neer op wat Van Ostaijen reeds aan het slot van zijn
inleiding op de map Floris Jespers, 6 Lino's schreef: ‘Een kunstwerk door etiese
3
momenten rechtvaardigen is vals’ , welke uitspraak hij later, tot in Wies Moens en
3
ik toe, verscheidene malen herhaald heeft. Ook het niet onderkennen van wat
VW IV, blz. 74.
4
hij in diezelfde inleiding constateerde, ‘haat is een eroties moment’ speelt een
rol in Keerzijde van de medalje. De omzetting tot verhaal of verhalend verslag is 4VW IV, blz. 75.
hierbij echter volstrekt,
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d.w.z. het is nergens symbolisch, het verwijst niet buiten zichzelf. Daarbij is het
bovendien een groteske, die geen theoretische bespiegelingen van de schrijver
bevat, maar de nadruk legt op de misverstanden die uit misvattingen kunnen
voortkomen en op de komische tegenstelling tussen ‘bedoeling’ en ‘uitwerking’.
Het gehele verhaal is in de eerste persoon gesteld en geeft een verslag van een
atelierbezoek bij een schilder en de daarop gevolgde ontmoeting met diens
opdrachtgever.
In de eerste alinea stelt de verteller zijn ‘kameraad, de schilder Lucas Z.’ voor,
die niet zozeer door zijn schilderijen als wel door zijn affiches in Brussel en Antwerpen
beroemd is geworden. Dit is vooral te danken aan ‘een zekere geesteswending bij
mijn kameraad die zo is dat zij hem niet toelaat, wilde hij het nochtans, een opdracht
in een voor de opdrachtgever verkeerde zin uit te voeren’. Vervolgens beschrijft hij
ook nog het uiterlijk van deze ‘kameraad’, hetgeen doet vermoeden dat hij hiermee
op een hem bekende schilder zinspeelt. Na een alinea over de opdracht die Lukas
Z. had gekregen om een affiche voor een vastenavondbal te vervaardigen waarop
een dergelijk bal moest worden afgebeeld, volgen de beide weergaven der bezoeken
als bewijs van de door hem gesignaleerde ‘gelukkige geesteswending’ van Lukas
Z.
De gehele passage over het atelierbezoek wordt gevuld door één lange,
gepassioneerde en zeer natuurlijk weergegeven monoloog van de verontwaardigde
schilder, die zijn bezoeker wijst op de afschuw van de ‘geilheid en ontucht’, die hij
in zijn beeld van het karnaval gelegd heeft. Hoewel de voorliefde voor het betoog,
de redevoering of discussie uit vele grotesken van Van Ostaijen blijkt, is deze
natuurgetrouwe weergave zonder plechtig-retorische wendingen in zijn werk uniek.
Als de schilder aan het eind van zijn lange tirade buiten adem is en de verteller
beteuterd afscheid neemt, relativeert deze zijn verslag door aan de zin ‘Ik neem
afscheid’ tussen haakjes een ‘veel minder goede’ variant toe te voegen.
Daarna volgt het bezoek bij de opdrachtgever, die, even enthousiast als de schilder
verontwaardigd, niet uitgepraat raakt over het affiche, dat door de ‘spontane
brutaliteit’ van de schilder een meeslepende voorstelling toont, die zelfs de meest
teleurgestelde karnavalvierder weer voldoende zal begoochelen. Door een enkele
aanduiding als ‘het buro’ waaraan zij zitten, door onderbrekingen in deze tweede
monoloog als ‘Een sigaar?’ en ‘Ha, vuur, ik vergat het haast’ en ten slotte door de
totaal andere spreektrant van de opdrachtgever wordt een sfeer opgeroepen die
volkomen afwijkt van die tijdens het eerste bezoek. Ook hier wordt de indruk gewekt
dat de ‘nonchalante vertelwijze’ als distantiëringsmiddel de stilering niet zozeer van
de personages als wel van hun uitingen, vervangen heeft, waardoor deze groteske
een uitzonderlijke plaats in het werk van Van Ostaijen inneemt.
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De laatste verhalen die Van Ostaijen ter publikatie heeft afgestaan, waren de in
5
Vlaamsche Arbeid verschenen Vier proza's, ‘van een genre’, zoals hij aan Muls
5
schreef, ‘dat sedert een jaar mij erg bezig houdt’. Dit proza behoort niet tot zijn
Op 27 december 1927,
grotesken, maar sluit zich aan bij de direct op waarnemingen gebaseerde schetsen zie blz. 949.
als Akwarel, Merkwaardige aanval en vooral De uitvaart, al neemt het tweede verhaal
van deze reeks, Nicolas, in dit opzicht een tussenpositie in. In Het bosje, waarmee
de reeks opent, is door de rol van de ervaring, maar vooral door die van het ‘absolute’
licht dat een essentiële verandering teweeg brengt, de aansluiting bij De uitvaart
het sterkst.
Het verhaal, door het aanvankelijk gebruik van de eerste persoon meervoud en
door exacte tijdsaanduidingen als ‘ruim veertien dagen achter ons’ en ‘wij zijn in de
maand junie’ als een persoonlijke beleving gepresenteerd, begint met de constatering
van het plotseling vervreemd zijn van een dennebosje ten opzichte van het
herinneringsbeeld hiervan. De oorzaak wordt toegeschreven aan het licht, aan de
zonnestralen, die ‘voor de eerste keer warm en schitterend’ zijn. Niet alleen de
waarneming van dit verschijnsel wordt gegeven, maar ook de waarneming van deze
waarneming, overeenkomstig Van Ostaijens opmerking in Modernistiese dichters:
‘Er hoort dit bij wat ik zou willen noemen: een lyries-intuïtieve omzetting van het
kennistheoretiese weten: dat ik naast de ervaring van het fenomeen boom ook mijn
voorstelling van deze boom als fenomeen ervare.’ Met het daarbij gegeven voorbeeld
‘mijn ogen willen kersen’ i.p.v. ‘ik zie gaarne kersen’ komen de notities in Het bosje
overeen: ‘De zonnestralen [...] hebben op het netvlies en in de hersenen [...] de
mogelikheid geschorst’ en, aan het eind: ‘zo [...] wint uw oog de schors’ en ‘uw oog
[...] vlucht’.
Na de waarneming van het object en het waarnemend subject in de eerste twee
zinnen, ontwikkelt deze waarneming zich tot een, fenomenologisch gesproken,
‘zingevende en -nemende ervaring’, waarin het ‘wat?’ door het ‘hoe?’ vervangen
wordt, blijkens het driemaal voorkomende aanwijzende ‘Zo’ aan het begin van de
volgende zinnen. Hierbij gaat Van Ostaijen ook over op het, in zijn latere gedichten
eveneens veel gebruikte, pronomen ‘gij’, waarin schrijver en lezer gelijkelijk betrokken
zijn, of, met andere woorden, waarin het subjectieve een grotere algemeengeldigheid
heeft gekregen. Hij ervaart in dit gedeelte een ‘samenhang’, ‘een bouw’ in het bosje,
waarvan het licht ‘niet als iets toevalligs [...] maar wel als een bestendige konstruktie’
de ‘mortel’ is. Bij zijn aansluitende benadering van het ‘buitensporige’ hierin, gebruikt
hij het beeld van een paleis uit ‘zo zonderlinge materialen’ opgebouwd voor een
prins als de daadloze Hamlet met zijn ‘onbevredigde zatheid’, van wie verondersteld
wordt dat hij pas rust vindt ‘nadat zijn netvlies zich versleet aan de dolste
werkelikheden van het licht’. Niet alleen valt in deze passage de overeenkomst op
- zoals ook reeds bij De uitvaart werd geconstateerd - met zijn vroegere uitlatingen
over het
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6

licht , maar ook het invoeren van de Hamlet-figuur, die hier als een van zijn ouders
6
afhankelijke ‘daadloze zoon’ wordt voorgesteld. Uit de herhaalde malen dat hij
In Eksklusivisme, de
7
eerste der Kanttekeningen
deze prins ter sprake heeft gebracht is op te maken dat Hamlet steeds een
bij diverse onderwerpen,
bijzondere betekenis voor Van Ostaijen heeft gehad.
Na deze opvlucht keert in een afsluitende korte alinea het beeld van het bosje De Goedendag, jg. 24, nr.
5, Antwerpen, mei-juni
terug, waarbij het oog van de op de grond liggende waarnemer, in een aan het
1918, blz. 49-50.
voorgaande parallelle opvlucht en terugkeer, van het oker, bruin en groen van
7
O.m. aan het slot van Le
de aarde langs de schors omhoog schuift via het groen van de oude en jonge
renouveau lyrique en
dennenaalden tot ‘dit grijs, dit gekke grijs-groen dat zo vermoeiend is’ en daarna Belgique, Un débat
‘langzaam, langzaam maar ontwaakt aan het beweeg van een bruine hooiwagen littéraire en in zijn brief
midden het geel-bruine naaldebed’. Door dit ‘ontwaken’ wordt het extatische
aan Du Perron van 7
karakter van deze lichtbeleving, die haar hoogtepunt vindt in het visioen van het januari 1928.
uit licht opgebouwde paleis, achteraf nogmaals aangegeven.
Afgaande op de exacte verwerking der uiterlijke omstandigheden in De uitvaart,
is uit de tekst van Het bosje, waarvan geen handschrift bewaard bleef, op te maken
dat het in juni 1927, tijdens het verblijf van Van Ostaijen in Viersel, geschreven of
althans geconcipieerd moet zijn.
Nicolas, het tweede prozastuk uit deze reeks, begint als een groteske vertelling.
Op de overeenkomst en het verschil van dit verhaal met de eveneens op een
eigennaam gebaseerde groteske Een fataliteit, die Van Ostaijen in de zomer van
8
1923 gepubliceerd had, werd reeds gewezen.
Onmiddellijk na de inleidende zin over een man die bij zijn doopnaam ‘mijnheer 8Zie blz. 519.
Nicolas’ werd genoemd, onderbreekt de schrijver in de eerste persoon zijn verhaal
met nadere verklaringen, die tegelijkertijd het thema aangeven en een groteske
toon introduceren. Om te beginnen wijst hij - met een speelse herhaling van de
woorden ‘Nicolas’ en ‘held’ - op het feit dat zijn hoofdpersoon niet de held uit ‘een
roman van Restif de la Bretonne’, zelfs helemaal geen held is, maar een man die
‘in de waarste werkelikheid Nicolas heet en tot wie men zegt: mijnheer Nicolas’. De
‘roman’ waarop gedoeld wordt is het uit zestien delen bestaande, grotendeels
autobiografische werk Monsieur Nicolas ou le coeur dévoilé van genoemde auteur
9
die van zijn voornaam eveneens Nicolas heette. Mogelijk heeft juist deze verzwegen
titel, waarnaar in ontkennende zin verwezen wordt, Van Ostaijen als vertrekpunt 9Nicolas Edmé Restif de
la Bretonne.
voor zijn verhaal gediend.
Vervolgens wordt het spel van herhalingen, afgesloten door een omkering,
voortgezet met de woorden ‘erg’ en ‘biezonder’. In de tweede helft van deze alinea
gaat het verhaal weer verder in de derde persoon en wordt het ‘biezonder erge’ van
Nicolas te heten niet toegelicht, maar gedemonstreerd aan de begroetingen bij een
kappersbezoek, die het gevoel opwekken ‘alsof men zou zijn in de ketel van een
eng dal, waar de echo altijd maar zou geslingerd worden heen en terug’. Het binnen
deze eerste alinea twaalf maal
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voorkomen van ‘Nicolas’ heeft niet alleen een grotesk effect, maar ondersteunt
tevens de beklemmende werking van de naamsherhaling. Als in vele voorgaande
grotesken werkt ook hier de humor niet bevrijdend maar vervreemdend.
In de volgende alinea wordt een tweede situatie geschetst waarin de hoofdpersoon
met zijn naam wordt geconfronteerd, ditmaal echter niet geprovoceerd door zijn
aanwezigheid, maar juist door zijn gefingeerde afwezigheid. Hierdoor blijkt ook ten
opzichte van deze naamsobsessie Van Ostaijens variant op Hamlets woorden, ‘te
zijn is niet te zijn’, van toepassing. Bij de haar opgedragen leugen gebruikt de
dienstbode namelijk weer driemaal de naam Nicolas. Deze keer wordt expliciet de
klank van de naam, ‘de helle klinkers en de toonval op de laatste lettergreep’, als
de drager van de obsessie aangegeven: ‘telkens is de toonval als een hamerslag
die de spijker dieper drijft in de wijkende massa van het geweten, gebouwd op het
losse zand van een leugen, Nicolas!’ De onontkoombaarheid blijft dus ook bij de
ontkenning bestaan, daar de leugen der niet-aanwezigheid evenmin buiten de naam
kan. Leugen en naam vallen hierbij zelfs samen en de kwetsbaarheid van het
geweten wordt vergroot door de kracht die de klank van de naam bezit. In een
associatief met de uitroep ‘Nicolas!’ verbonden afsluiting van dit deel van het verhaal
wordt de magische kracht van deze ‘klinkers’ die ‘tegen de wanden kartetsen dat
het een aard heeft’ geaccentueerd, door de bij het Oude Testament aansluitende
aankondiging dat Elohim eens zelfs met deze naam een profeet zal wekken.
Het groteske element dat in de loop van de tweede alinea - na de volledige
introductie in de absurditeit van de situatie - reeds wegvalt, keert ook in de laatste
alinea niet terug. Hierin schakelt het verhaal over op wat reeds enkele malen met
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‘ervaringsverslag’ werd aangeduid, waarbij tevens weer gebruik wordt gemaakt
van het ‘algemeengeldend-subjectieve’ ‘gij’. Ook in deze slotalinea blijft de
herhaling een belangrijke rol spelen, zoals die van de woorden ‘naam’ en
‘schaduw’, van de verschillende varianten op ‘zwijgen’ en van zinsaanlopen als
‘Zo gij...’, ‘En gij...’, ‘En gij...’, ‘En eer gij...’. Deze herhalingen hebben hier echter
geen groteske uitwerking meer, doch markeren eerder, tezamen met het zinsritme
en de alliteraties, de lyrische opbouw van dit slotgedeelte, waarin de essentie
van de ervaring gegeven wordt.
De naam wordt ‘erger dan een naam’ genoemd omdat hij ‘de kracht van de
schaduw heeft’. Hiermee wordt aangesloten bij het voorafgaande, waaruit de
onontkoombaarheid aan de naam, die Nicolas als een schaduw begeleidt, reeds
gebleken was. Maar tevens is de naam ‘erger [...] dan een schaduw’, doordat
deze schaduw als woord, als klank, niet alleen bepaald, maar ook bepalend is,
een eigen zelfstandigheid heeft, ‘schreien kan’ en niet onder controle, niet tot
zwijgen te brengen is. Nog één keer klinkt in de
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slotalinea de begroeting ‘mijnheer Nicolas’, waarna, evenals in de eerste en tweede
alinea, voor de derde maal de repercussie beschreven wordt van deze ‘klare klinkers’
die ‘van wand tot wand klinken en rollen van terras tot terras in uw geweten, steeds
dieper’. Het vervolg van deze slotzin geeft de uitwerking der repercussie weer, die
bij deze weerloze, passieve sensibiliteit het spiegelbeeld oplevert van het actieve
scheppingsproces. De klank van de eigen naam heeft ook hier een ‘ontsluierende
kracht’, die echter in dit geval niet tot de ‘verrukking’ in het veruiterlijken leidt, maar
tot de huiver, de existentiële angst voor de innerlijke diepte en onkenbaarheid. De
‘dingen die reeds eigen helderheid dragen’ vervreemden door de ontsluierde diepte
eromheen en de ‘lantaarn van deze klinkers’ onthult de donkerte en de zwartste
hoeken van het eigen geweten, waarvoor ‘de meest beproefde tastzin huivert en
zich verbergt’. Opmerkelijk in deze lange slotzin, die de kern van de beleving onder
woorden brengt, is de overgang van het auditieve, dat in het gehele verhaal op de
voorgrond heeft gestaan, via het visuele - ‘nu ziet gij’ - naar de tastzin, het meest
elementaire zintuig, dat bovendien door de personificatie extra accent verleent aan
het - in letterlijke zin - fundamentele van deze angst. Uit de beschreven ervaring
blijkt de eigen binnenwereld in haar geheel even onkenbaar als de buitenwereld,
waardoor zij in nog sterkere mate - want van binnen uit - een potentiële bedreiging
van het bestaan vormt.
Evenals Het bosje en het slot van Nicolas is ook Lijnen, het derde van de Vier
proza's, een in de gij-vorm gesteld prozagedicht. Het visuele element speelt hierin
een nog grotere en meer directe rol dan in Het bosje, hetgeen reeds duidelijk spreekt
uit het feit dat in deze korte schets tien maal een vorm van het werkwoord ‘zien’
gebruikt wordt.
Onmiddelijk in de eerste alinea wordt naast het gewone zien ‘met het blote oog’
- zoals het in de derde alinea genoemd wordt - een tweede vorm van zien geplaatst,
die minder incidenteel en tijdgebonden - ‘vroeger’, ‘straks’ en ‘steeds’ - is dan de
eerste. In de volgende alinea blijkt deze tweede vorm een eidetisch zien, een
waarneming van het ‘eidos’ van het fenomeen te zijn, die tussen de directe
waarneming en de op kennis of herinnering gebaseerde voorstelling in staat. Tegelijk
met een passerende man van vijftig wordt dezelfde man op hoge leeftijd
waargenomen en weergegeven als op een futuristisch-cubistische tekening: onder
de scherpe lijnen van de actuele verschijning staan reeds de bleke lijnen van de
oudere man en ‘in de nog gladde rechthoek van zijn schouders’ is al de latere welving
zichtbaar. De weergave van deze waarneming blijft echter niet beperkt tot een
statische simultaantekening, maar wordt in een woordbeeld gegeven, waarin ook
de dynamiek - het proces van ouder worden, vooral in de bewegingen van de man
- tot uitdrukking komt. Heel duidelijk blijkt dit uit de gebruikte mutatieven als ‘ophalen’,
‘verbleken’, ‘doorbreken’, ‘verdween’, ‘verliest’, ‘wij-
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zigt’ e.d., maar vooral ook uit de herhalingen van ‘gang’ en ‘gaan’ in de tweede
alinea.
Opvallend in Lijnen is, dat op de eerste en laatste alinea na de overige alle vijf
met een vergelijking eindigen. Het niet binnen één vlak liggen van de vergeleken
en vergelijkende term, dat Van Ostaijen meermalen voor de lyriek een bezwaar
11
heeft genoemd , ondersteunt hier juist de simultaniteit der beide essentieel
verschillende wijzen van zien. In de eerste vergelijking heeft een merkwaardige 11Zie VW IV, blz. 130, blz.
244-245 en blz. 323.
omkering plaats, die de tragiek, gelegen in de gelijkstelling van ouderdom en
ondergang, voorlopig ontkent om deze in het verdere verloop eerst nog impliciet te
kunnen intensiveren en ze als achtergrond te reserveren voor de korte zin waarmee
Lijnen, als vele vroegere grotesken, eindigt. Het gaan van de oude man wordt nl.
vergeleken met een jonge rups die eens de oude pop van ‘het veerkrachtige jonge
gaan’ zal doorbreken. Uit de reeds vermelde aanleuning tegen een
futuristisch-cubistische tekening vloeit de volgende vergelijking voort, die de derde
alinea afsluit en geheel aan de tekentechniek is ontleend. Zoals dit statische beeld
de uiterlijk niet zichtbare, maar toch aanwezige gebogen lijn in de rechthoek der
schouders toelicht, wordt de overgang der vormen, die in de vierde alinea ter sprake
komt, getransponeerd in het derde, meer dynamische beeld van het verbrandend
blad papier. Deze laatste vergelijking staat niet meer, zoals de beide voorgaande,
afzonderlijk, maar vormt het tweede deel van de uit één zin bestaande alinea,
waardoor de afstand tussen directe weergave en vergelijking al enigszins
gereduceerd wordt. Hierin valt, wat de vorm betreft, het plotselinge gebruik van de
alliteratie op en thematisch wordt het ondergangsmotief in ‘krimpt de kern zijner
asse toewaarts’ weer opgevat. Noch hier, noch elders in Lijnen wordt echter de
ontwikkeling tot een einde doorgetrokken; zodat steeds alleen van het ouder worden,
van het veranderen binnen het zijn, sprake blijft, maar nergens de dood, de overgang
van zijn in niet-zijn tot thema wordt.
De directe, dubbele waarneming wordt in deze vierde alinea afgesloten door de
inzet ‘Wanneer gij dit en dat hebt gezien’, waarbij voor het eerst het werkwoord
‘zien’ in het perfectum wordt gebruikt. De zin wordt weliswaar voortgezet met ‘ziet
gij’, maar het actuele beeld brokkelt af, verliest ‘zijn stevige omlijndheid’ en alleen
het wordende beeld blijft over. Met het uit het oog verliezen van de man ‘die daar
gaat’ begint tevens de overgang van de waarneming in de kennis of ervaring. In de
vijfde alinea, die evenals de twee daarop volgende, veel korter is dan de voorgaande,
wordt voor het laatst het werkwoord ‘zien’ gebruikt, ditmaal echter in de verleden
tijd, waarmee de overgang tot de ervaring voltrokken is: ‘Aan deze man zaagt gij
hoe de huls verviel’. Het beeld dat deze alinea van één zin afsluit keert terug tot de
eerste vergelijking met de pop en de rups. Vervolgens wordt in de voorlaatste alinea
de ervaring op de waarnemer zelf betrokken en het
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werkwoord ‘zien’ is hierbij vervangen door het tweemaal gebruikte ‘gij weet’. De in
de waarnemer zelf aanwezige, maar nog ontkende of verdrongen ‘oude gedaante’
wordt als een, aan de eerste vergelijking ontleende, rups aangeduid, die ‘lang reeds
binnen het weefsel woont’. Deze ‘rups’ is hier nauwelijks meer een metafoor, doch
eerder een metoniem te noemen, waardoor de voorafgaande vergelijkingen als het
ware worden ‘opgelost’ en de verschillende niveaus van het vergelekene en het
vergelijkende in één vlak samenvallen. Op deze wijze steunt het verhaal ook
constructief de climax van de korte afsluitende zin, waarin de rups tot onderwerp is
geworden en de onafwendbaarheid van het waargenomen en als ervaring op zichzelf
betrokken, dreigend verval in een nuchtere mededeling is verwoord.
Anders dan in de voorgaande proza's wordt in het vierde en laatste van deze
reeks een ervaring niet in haar ontwikkeling geschetst, maar als een ‘wijze van
beleven’, een geestestoestand dus. Deze toestand en de hierdoor bepaalde reacties
op en van de buitenwereld vormen het thema van O gij, mijn schone eenzaamheid.
Ook is hier geen sprake meer van spanningen, hetzij van extatische aard als in Het
bosje, hetzij vol dreiging zoals in Nicolas en Lijnen, maar juist van ontspanning en
onthechting, gepaard gaande met een gevoel van zekerheid en geluk en met
volledige aanvaarding van het isolement, dat alleen in de titel als ‘schone
eenzaamheid’ rechtstreeks wordt aangeduid. Ten slotte is dit verhaal persoonlijker
van toon, onder meer door het herhaald gebruik van ‘ik’ en het rechtstreeks
toespreken - eerst met ‘gij’ en vervolgens met ‘je’ - van de lezer en wijkt het
bovendien nog af doordat de opgeroepen situatie ondanks haar uitzonderlijkheid,
‘gewoner’ is, in de zin van: dichter bij de alledaagse werkelijkheid gelegen.
In het begin van O gij, mijn schone eenzaamheid wordt, zoals meermalen in Van
Ostaijens proza en poëzie, een nauw verband gelegd tussen klimaat en
geestesgesteldheid, tussen de lauwheid van ‘de eerste lentelike avond van maart’
en de zeldzame beslistheid en duurzaamheid van het zich bewust zijn ‘dat het
doelloze doel wordt’. Onmiddellijk na deze aanduiding van de weers- en
geestesgesteldheid volgt een gedetailleerde beschrijving van de plaats waar de
schrijver zich neerzet, dicht bij het park, welk decor van een in duisternis gehulde
stedelijke natuur ook in andere verhalen, zoals De generaal en De bende van de
12
Stronk, gebruikt is. De vertrouwdheid van deze omgeving wordt geaccentueerd
12
door met ‘je weet wel’ een beroep op de lezer te doen en zich juist hier een
Die voor zijn
plaatsgenoten het beeld
humoristische opmerking te veroorloven over het model voor het standbeeld.
Door de overeenkomst van inzet - ‘Dit is de eerste lentelike avond...’ en ‘Maar van het Antwerpse
Stadspark met zijn vele
dit is een avond...’ - en door de tegenstelling van ‘licht’ (het slotwoord van de
beelden en joodse
eerste alinea) en ‘donker’ sluit de tweede alinea direct bij de eerste aan.
bezoekers opriep.
Uitvoeriger en, door het gebruik van ‘men’, algemener wordt hierin de ‘blij’
makende beleving beschreven van de doelloosheid die ‘vol’
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is en zo ‘haar zin heeft in het ritme van de natuur’.
In de tweede helft komt de verhouding tot de buitenwereld aan de orde. Opnieuw
worden de eerste twee alinea's van dit gedeelte door een parallellisme van inzet ‘Er is...’ en ‘Er zijn...’ - met elkaar verbonden. Eerst wordt vanuit de schrijver het
nuanceverschil tussen een passerende fietser in de winter en op deze avond
aangegeven, dat vooral gelegen is in het nu storend werken van zijn lantaarnlicht.
In de loop van deze alinea keert de persoonlijke en concrete uitgangssituatie terug,
zowel via de reeks pronomina ‘gij’, ‘men’ en ‘onze’ als door het gebruik aan het
einde van de woorden ‘donkerte’ en ‘lentelik’. De daarop volgende, langste alinea,
waarin de schrijver op zijn beurt door voorbijgangers wordt geobserveerd, is weer
geheel in de eerste persoon gesteld. Na de algemene beschrijving van de
verwondering der passanten, die allen geïntrigeerd raken door het doelloze zitten
van de ik-figuur, volgt een verbijzondering in de scène met de voorbijkomende
joodse familie, wier blikken over hem schuiven en de indruk van één, onvoldane
blik achterlaten. Door een geringe tegenstelling tot wat men zou kunnen verwachten
- juist de man, de bruidegom bleek de schuchterste - wordt reliëf verleend aan deze
gebeurtenis, die de geïsoleerdheid via de reactie van de buitenwereld weergeeft
en waarin duidelijk van een reminiscentie aan Rembrandts Joodse bruidje sprake
is.
In de beide slotalinea's wordt een contactloos contact met de buitenwereld bereikt.
Eén man passeert ‘zo maar’, toont van zijn kant geen enkele belangstelling en was
door de schrijver eveneens ‘haast vergeten’. De hier weer gebruikte korte regel ter
afsluiting legt de volle nadruk op de identiteit van dit spiegelbeeld in de buitenwereld
met de ik-figuur, waarbij als kernpunten de zekerheid en de doelloosheid genoemd
worden.
Indien ook hier, zoals in De uitvaart, mag worden uitgegaan van een direct verband
tussen deze prozaschetsen en een persoonlijke beleving, zou O gij, mijn schone
eenzaamheid in maart 1927 te Antwerpen ontstaan zijn. In dit laatste der door Van
Ostaijen nog zelf ter publikatie afgestane prozawerken - dat echter op grond van
genoemde aanwijzingen eerder dan Het bosje gegeschreven kan zijn - valt een
soortgelijke evenwichtstoestand op als ook reeds bij zijn in oktober 1926 verschenen
13
gedicht Stilleven geconstateerd werd.
13

Zie blz. 738.

[6. De laatste gedichten]
Het zal zeker geen toeval geweest zijn dat Van Ostaijen in Miavoye voor het eerste
nummer van Avontuur, het eigen tijdschrift der ‘on-serieuze escouade van de
Vlaamse letterkunde’, dat zich voor ‘een meer fantaisistische literatuur’ uitsprak,
twee gedichten heeft afgestaan waarin de humor en de
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speelsheid een belangrijke rol spelen. De thematische ontwikkeling en de associatie
naar klank en betekenis komen in beide gedichten weer sterk naar voren en
bovendien is - in tegenstelling tot de overige gedichten die nog ter sprake komen het communicatieve ‘gij’ hierin geheel afwezig.
Voor de tweede maal gebruikte Van Ostaijen in zijn Boere-charleston de destijds
opgang makende moderne dans als uitgangspunt voor een gedicht, waarbij hij
echter deze dans niet, zoals in Oppervlakkige charleston, met het land van herkomst
en de jazz - in casu de saksofoon - in verband bracht, maar met Vlaamse boeren
en hun fanfarekorpsen. De tegenstelling tussen de mondaine charleston en het
boerengezelschap met zijn vrij- en dranklustige muzikanten geeft aan het
ogenschijnlijk folkloristisch karakter van dit gedicht een ironisch tintje, waardoor de
hele opgeroepen scène in het groteske getrokken wordt.
De eerste zeven regels van Boere-charleston lijken een rechtstreekse verwoording
van fanfaremuziek. Door omkering en uitbreiding wordt de inzet, ‘Tulpebollen’,
thematisch ontwikkeld, waarna door het woord ‘rozetuilen’, dat de tweede regel
vormt, een schakel gelegd wordt tussen ‘tulpetuilen’, waarop de eerste regel eindigt
en ‘boererozen’, het begin van de derde regel. Naar de betekenis wordt hier tevens
overgeschakeld van de bloemen naar de musicerende boeren en in de klank vervangt
de hierna overheersende balliteratie het aanvankelijke stafrijm, dat vijf maal de t en
slechts twee maal de b gebruikte. Via de boerelongen en -wangen doen de
1
muziekinstrumenten hun intrede, die alle met een b beginnen (bekkens, bugel en
1
2
Een bugel is
basson ) en waarvan de laatste twee, de blaasinstrumenten, in het verdere gedicht
een belangrijke rol blijven spelen. Hoewel deze eerste regels ongelijk van lengte oorspronkelijk een
zijn, blijft hierin een trocheeïsch metrum, dat de muziek ondersteunt, gehandhaafd. Engelse jacht- of
Een uitzondering hierop vormt de zevende en laatste regel, die met het afsluitende signaalhoorn, later een
koperen blaasinstrument
‘o hop!’ naar de dans verwijst.
tussen een
Na de woordmuziek van het inleidende deel, waarin tevens door de
cornet-à-pistons en een
woordbetekenis het milieu en de situatie aangegeven is, volgen vier inspringende trompet in, dat bij
regels die ook door hun losser ritme de strakke inzet onderbreken, waartoe pas harmonie- of
in de laatste twee regels van het gedicht teruggekeerd wordt. In de eerste parallel fanfaremuziek wordt
gebouwde regels van dit gedeelte wordt plotseling naar drie spelers geïnformeerd. gebruikt.
Daar de bugel afhankelijk van zijn grootte een verschillend toonbereik heeft kan 2Een fagot.
met ‘de kleine bugel’ zowel de kleine bespeler van de bugel als de bespeler van de
kleine bugel bedoeld zijn, maar dat hiermee in ieder geval metonymisch de bespeler
wordt aangeduid blijkt wel uit het vervolg, waar hij ‘zit [...] bij Rozalie’. Door een
spatie en een elliptische afwijking ten opzichte van de voorafgaande regels komt in
de derde de volle nadruk op de hoofdspeler van de charleston, ‘Gaston met zijnen
basson’, te liggen. De laatste regel van dit inspringend gedeelte bestaat uit twee
dubbele vrouwennamen, waarvan de tweede een variant op de
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3

eerste is . Al heeft één van beide bewaard gebleven kladhandschriften op deze
4
plaats de regel ‘En wie Kathelijne Marie Katherien’ - welke regel zich echter door
inspringen niet direct bij het voorgaande aansluit en waar slechts van één
drievoudige vrouwennaam sprake lijkt te zijn - het ligt het meest voor de hand
dat in de definitieve versie deze vocatieven als onderbrekingen of ‘syncopen’ in
het gedicht fungeren.
Na ‘Gaston’ komen in de Boere-charleston, behalve deze, nog een tweetal
eigennamen voor, ‘Rozalie’ en ‘Melanie’. Evenals ‘Gaston’ bepaald lijkt door zijn
‘basson’, sluit ook ‘Rozalie’ bij de voorafgaande ‘rozetuil’ aan en heeft deze naam
weer tot het assonerende ‘Melanie’ geleid. Voor de keuze van ‘Marie-Katelijne’
5
en ‘Marie-Katerien’ is binnen de tekst geen directe aanleiding te vinden. In de
beide kladhandschriften echter wordt de zevende regel van de definitieve versie
6
onderbroken, respectievelijk direct gevolgd door de regel ‘(van) Sinte Kathelijne
(van) Sinte Katherien’, welke regel in één der beide versies nog eens tussen de
twaalfde en dertiende regel van de definitieve versie herhaald wordt. Met het
aanroepen van deze heilige kan een contrastwerking, tussen ascetische zuiverheid
en het aards en erotisch karakter van de boerecharleston, beoogd zijn, die in de
definitieve lezing door de toevoeging van Maria - in de aangepaste, boerse vorm
7
‘Marie’ - nog versterkt is.
Het middengedeelte van het gedicht bestaat uit zes regels, waarvan het eerste
drietal niet en het tweede wel inspringt. Ingeleid door het verklarende ‘want’ wordt
hierin aangegeven waarom er naar de spelers wordt gezocht door eerst negatief,
vervolgens positief aan te duiden wat er aan de hand is. Het blijkt niet langer om
oude dansen te gaan, waarvan er een vijftal in de eerste drie regels met name
8
genoemd wordt , maar om ‘'nen charleston’ en wel ‘'nen boerecharleston / van
Gaston op zijnen basson’, waarmee nogmaals de belangrijke rol van deze figuur
beklemtoond wordt.
Na deze vier delen, die door het al dan niet inspringen worden onderscheiden,
volgt nog een viertal kortere delen die door initiale hoofdletters zijn aangegeven.
In het eerste hiervan worden, met toevoeging van een inleidend ‘en’, de regels
acht tot en met tien letterlijk herhaald. Het antwoord op deze herhaalde vragen
volgt dan in twee delen van vier en twee regels, onderbroken door een herhaling
van de namen uit de elfde regel, tot wie nu niet de vraag, maar het antwoord
gericht wordt. De ‘rozetuil’ waarin ‘de kleine bugel’ bij Rozalie zit, sluit weer aan
bij de tweede regel van het gedicht en de daarop volgende Melanie wordt niet
alleen door de reeds vermelde assonance met Rozalie bepaald, maar bovendien
- wat de eerste lettergreep betreft - door het klinkerrijm met de voorafgaande
‘sjees’, waar ‘de grote bugel’ in gezeten is.
Zowel de voorafgaande onderbreking met de vrouwennamen als het door een
hoofdletter aangeven van een afzonderlijke zinseenheid en het feit dat
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Aangezien Katelijne en
Katerien etymologisch
gelijk zijn.
4
Indien hier althans niet
van een verschrijving door
het voorafgaande ‘en wie’
sprake is en ‘En wie’ in
plaats van ‘Marie’ werd
geschreven. Twee regels
verder staat in dit
handschrift ‘Marie K. Marie
Katherien’. Voor een
beschrijving van de
kladhandschriften zie: VW
II, Verantwoording, blz.
275-276.
5
Al was Marie-Katerien,
als naam van zijn moeder,
voor Van Ostaijen een
vertrouwde klank.
6
En daarna weer
doorgestreept, zie VW II,
Verantwoording, blz. 276.
7
Martien J.G. de Jong (zie
noot 9) beschouwt
‘Marie-Katelijne’ als de
geliefde van ‘Gaston’,
waarmee echter de
aanvankelijke naam ‘Sinte
Kathelijne’ onverklaard
blijft.
8
De pavane, sarabande
en allemande zijn
langzame, statige dansen,
respectievelijk van
Italiaanse, Spaanse en
Duitse origine. De
vluggere gigue is van
Engelse oorsprong (jig).
Meer dan de wals zijn
deze oudere dansen
vooral uit de
muziekliteratuur - dus niet
als dans - bekend
gebleven.
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dit gedeelte zich door het regelmatige eindrijm der drie onderdelen van het gehele
verdere gedicht onderscheidt, leggen weer een extra accent op het antwoord dat
9
de hoofdfiguur zich in de herberg bevindt. Het daarbij aansluitend ‘ik vraag u pardon’,
9
waarin de dichter zich plotseling in de eerste persoon rechtstreeks tot de lezer
Het landelijk tafereel
geeft
geen aanleiding te
of tot Marie-Katelijne wendt om zich te verontschuldigen voor de afwezigheid
veronderstellen
dat met ‘In
van ‘Gaston’, doet denken aan het korte tijd daarvoor door Van Ostaijen zelf
10
den
Ton’
op
het
thans
geciteerde Antwerpse straatliedje ‘Parapluke, parasolke, éne voor de regen,
verdwenen Antwerps café
éne voor de zon, pardon’. In de beide slotregels van deze Boere-charleston, een
van die naam gedoeld
charleston in woorden over een in feite niet doorgegane charleston, wordt na het wordt, dat om de hoek van
uitvoerig en grotesk intermezzo de fanfaremuziek uit de eerste zeven regels weer de De Keyserlei in de
voortgezet. Het tweede groteske gedicht dat Van Ostaijen in Avontuur publiceerde Pelikaanstraat gevestigd
en aan zijn mederedacteur Du Perron opdroeg, vertoont van zijn laatste gedichten was, al kan die naam
het sterkst een strak volgehouden thematische ontwikkeling. Zowel de voorstelling, inspirerend hebben
een alledaagse ontmoeting van twee deftige heren op een hellende straat voor gewerkt. Zie: Martien J.G.
de Jong, De
een hoedenwinkel, als de technische realisering, de herhaling, omkering en
‘Boere-charleston’ van
uitbreiding van de premissezin, zijn uiterst sober gehouden. De vertragende
Paul van Ostayen, De
werking van de talrijke herhalingen en preciseringen geeft aan de geïsoleerde,
Nieuwe Taalgids, jg. 52,
doodgewone gebeurtenis iets uitzonderlijks, waardoor deze scène behalve
nr. 3, Groningen, 1959,
11
vertrouwd tegelijkertijd ook grotesk en wonderlijk aandoet. Aansluitend bij de
blz. 139, noot 1.
10
stromingen van zijn tijd, zou men hier van een humoristische variant op het
Zie VW IV, blz. 325.
11
magisch realisme, van een specifieke vorm van surrealisme, kunnen spreken.
Ook Marcel Lecomte,
Vergelijkbaar met het door Van Ostaijen geformuleerde ideaal van een in de
zonder bronvermelding
12
aansluitend bij Van
allure van een allegretto besloten pessimisme , wordt in Alpejagerslied de
Ostaijens artikel Heinrich
beklemming met de glimlach gecombineerd. Het wonderlijke van het gewone
Campendonk uit
schept mogelijkheden tot allerlei interpretaties, tot een spel met
Sélection, spreekt over
dubbelzinnigheden, waarvan ook binnen het gedicht, door een nauwelijks
‘l'aspect mystérieux’ als hij
aangegeven, maar zorgvuldig voorbereide suggestie aan het slot over ‘het recht
het Alpejagerslied
van deze beide heren’, gebruik gemaakt wordt.
bespreekt en vertaalt in
Het groteske element blijkt al direct in de titel aanwezig, daar de Alpen bij het zijn artikel De l'émotion
verder lezen tot een hellende straat en de jagers tot twee deftige heren
optique dans un poème de
gereduceerd worden, waardoor op humoristische wijze de bekrompenheid van
Paul van Ostayen,
het volgende geaccentueerd wordt.
Hermes, revue
trimestrielle, jg. 2, nr. 1,
Na de eerste regel begint onmiddellijk het spel met herhalingen en
Bruxelles, januari 1936,
tegenstellingen, tot in de zesde en zevende regel de eerste en uitvoerigste
blz. 103-105.
uitbreiding gegeven wordt in de nadere plaatsbepaling. Afgezien van het in de
12
VW IV, blz. 360.
eerste regels aangegeven dalen en klimmen, blijven in het gehele gedicht de
handelingen beperkt tot het elkaar treffen, waarmee het eerste gedeelte wordt
afgesloten, het in de hand nemen van de hoed (regel 9 en 10), het elkaar voorbijgaan
(regel 11 tot en met 21) en het weer opzetten van de hoed (regel 22 tot eind). Even
spaarzaam als de handelingen zijn de nieuwe uitbrei-
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dingen die na het eerste gedeelte nog aan de tekst toegevoegd en daarin verwerkt
worden. In regel 9 zijn dat de ‘hoge hoed’ - aansluitend bij de ‘hoedemakers’ uit
regel 7 - en de ‘rechterhand’ - verder gevarieerd in ‘linkerhand’, ‘rechtse’ en ‘linkse’.
Voorts in regel 16 ‘eigen’, in regel 18 ‘de deur’, in regel 25 ‘het hoofd’ en ten slotte
in regel 28 het ‘recht’.
Opvallend is de climax ‘hoge hoed’-‘eigen hoge hoed’-‘bloedeigen hoge hoed’ in
13
regel 16 , waarmee in nog sterker mate dan met ‘de beroemde hoedemakers’ buiten
13
het direct optisch waarneembare getreden wordt. Deze beklemtoning van het
Merkwaardig is voorts
dat in Boerecharleston eigendomsrecht wordt eerst in de laatste regels verder uitgewerkt, nadat de
dichter zich in regel 26 rechtstreeks tot de lezer heeft gericht, evenals hij dit aan evenals Alpejagerslied uit
het slot van zijn Boere-charleston had gedaan. Het expliciet ter sprake brengen 29 regels bestaande - de
zestiende regel ook het
van dit ‘recht’ - het eerste en enige abstracte substantief in dit gedicht - wekt
reminiscenties aan Van Ostaijens vroegere, groteske Huldegedicht aan Singer, kernwoord, nl. ‘'nen
boerecharleston’ bevat.
waarin iedereen zijn ‘recht op een naaimasjien’ opeiste. Werd daar echter een
volksoploop, een protest van bezitlozen, gesuggereerd, in Alpejagerslied wordt het
recht der bezitters spottend onderstreept. Impliciet bevatten deze slotregels duidelijk
een ironiserende kritiek - volgens Van Ostaijen de meest effectieve in dergelijke
14
zaken - op de kapitalistische bourgeoisie, waardoor het Alpejagerslied onder meer
ook het laatste voorbeeld is van zijn ‘binnendoor’ maatschappelijk geengageerde 14Zie blz. 384.
gedichten.
Het is allerminst zeker dat de vier nog te bespreken gedichten, Het dorp,
Avondgeluiden, Ogen en Oude man, die alle pas na Boere-charleston en
Alpejagerslied zijn gepubliceerd, ook later dan deze gedichten geschreven werden.
Ook al zou het op één handschrift voorkomen van Boere-charleston en het postuum,
15
zonder toedoen van Van Ostaijen, verschenen Avondgeluiden erop wijzen dat
15
deze gedichten omstreeks dezelfde tijd ontstonden, dan nog geeft dit weinig
Zie VW II,
houvast, daar niet bekend is hoe lang Van Ostaijen Boere-charleston in portefeuille Verantwoording, blz.
16
274-275.
had, voor hij het aan Avontuur afstond . Het enige dat over de chronologie der
laatste gedichten gezegd kan worden, is in de eerste plaats dat het aan Du Perron 16De door René Victor
opgedragen Alpejagerslied zeer waarschijnlijk in Miavoye werd voltooid, aangezien verstrekte gegevens, dat
de zoon en opvolger van
Van Ostaijen het pas in oktober 1927 aan zijn vriend heeft toegestuurd. In de
17
tweede plaats is uit de correspondentie vast komen te staan dat Het dorp, het Gust Bouwens, de
eigenaar van het hotel De
laatste gedicht dat Van Ostaijen zelf ter publikatie aan Vlaamsche Arbeid heeft
Scheepvaart te Viersel,
afgestaan, reeds in Etikhove zijn ‘definitieve vorm’ had gekregen en op 6 augustus Gaston heet en destijds
1927 aan Muls is toegezonden. Dat in Het dorp en de overige drie gedichten het een blaasinstrument
groteske element geheel ontbreekt en er eerder van een verwantschap met De bespeelde en dat verder
uitvaart en de Vier proza's sprake is, wil, gezien de schaarse chronologische
diens moeder, ‘tante
gegevens, dus geenszins zeggen dat Van Ostaijen in de laatste periode van zijn Roza’, steeds op een met
klimrozen begroeide
literaire werkzaamheid zich van het groteske genre zou hebben afgewend.
veranda aardappelen zat
De genoemde verwantschap van Het dorp met de ‘proza's’ is, buiten het ge-

te schillen, geven de
indruk dat Van Ostaijen door deze
omstandigheden
geïnspireerd - zijn
Boere-charleston te
Viersel geschreven heeft,
al heeft daar geen herberg
‘in den Ton’ bestaan.
17
Zie blz. 818.
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bruik van het algemeengeldend-subjectieve ‘gij’, vooral gelegen in het
gemeenschappelijk kenmerk thematisch betrokken te zijn op een existentiële ervaring
van een grenssituatie. Deze ervaring wordt echter in het gedicht niet uit
waarnemingen opgebouwd, doch onmiddellijk aanwezig gesteld. Zo valt reeds
dadelijk op dat in Het dorp geen gebruik is gemaakt van werkwoorden die een
zintuigelijke waarneming aangeven, maar daarentegen wel van ‘gij beseft’ en ‘gij
weet’. Wàt beseft wordt, is het isolement, het buitengesloten zijn van het subject
door de ontoegankelijkheid van de buitenwereld. Deze blijft in haar wezen onkenbaar
en daardoor ‘leeg’ of, gelijk het jonge paar in Onbewuste avond, ‘dinggesloten en
vervreemd’, evenals de schrijver zelf dit was voor de voorbijgangers in O gij, mijn
schone eenzaamheid, waarvan Het dorp qua thematiek, ook wat de reactie op de
beleving betreft, de tegenhanger vormt. Deze ervaring is echter het thema van een
18
gedicht, waarbinnen ‘het fantasma der intuïtieve kennis van het ding’ mogelijk
18
wordt en de verbinding tussen het geïsoleerde en het isolerende gelegd kan
VW IV, blz. 320.
19
worden. Heel duidelijk is de lyriek hier ‘un moyen de connaissance du monde’
en wordt binnen het gedicht de tragiek van de menselijke situatie niet opgeheven, 19Zoals Van Ostaijen de
20
schilderkunst noemt in zijn
noch uitgesproken, maar onthuld en kenbaar gemaakt.
Het dorp is, in tegenstelling tot de overige gedichten uit de laatste periode, een antwoord op de Enquête
strofisch gedicht waarvan de eerste en langste strofe uit twee zinseenheden van sur la jeune peinture
française in Sélection van
zes en vier regels is opgebouwd en de andere strofen elk uit één zinseenheid
mei 1926, zie blz. 764.
van respectievelijk vier, drie en drie regels.
20
Zie hierover ook wat
21
Blijkens het bewaard gebleven kladhandschrift begon de eerste strofe
Albert Westerlinck,
22
speciaal naar aanleiding
aanvankelijk met de tweede regel, waarin de reactie onder woorden wordt
gebracht op het in de daarop volgende regel genoemde ‘besef’, een reactie van van Het dorp, schrijft in het
zelfvervreemding en ‘Unheimlichkeit’, die echter positief als verbondenheid met tweede deel van Een visie
op Paul van Ostayen,
het onbekende, als het hangen van ‘uw adem aan een vreemde adem’ wordt
weergegeven. Door deze reactie vragenderwijs en afhankelijk van het volgende Dietsche Warande en
Belfort, Antwerpen, juni
te stellen, blijft de kern van het eerste zinsdeel in de derde regel gesitueerd, ook
1953, blz. 298-302.
al is de aanloop in de tweede regel nog verzwaard door er een vergelijking aan
21
Zie VW II,
vooraf te laten gaan. Door de vooropstelling en de elliptische vorm - het weglaten Verantwoording, blz. 274.
van het vergelijkende ‘als’ - krijgt dit mythische, archetypische beeld van een
22
De eerste regel was met
‘aan de nacht’ hangende vleermuis een grote zelfstandigheid, waardoor het
paars potlood boven de
tussen een vergelijking en een associatie in komt te staan.
verdere tekst in zwarte inkt
Als na het ‘beseffen’ - de essentiële gebeurtenis in de derde regel, die
geschreven, hetgeen
ondersteund wordt door het plotseling gebruik van de scherpe korte klinkers in
verzuimd is in de
Verantwoording van VW II
‘dit beseft’ - voorlopig slechts ‘het dorp’ volgt ter nadere aanduiding van wàt er
aan te geven.
beseft wordt, wordt de functie van de voorafgaande ‘zware aanloop’ duidelijk.
Want deze neutrale aanduiding ‘het dorp’, waarvan het belang door de titel al is
aangegeven, blijkt te kunnen volstaan dank zij de vooraf-
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gaande regels, die dit woord reeds voldoende ‘geladen’ hebben, ook al blijft de aard
van deze lading aanvankelijk nog onzeker. Hoewel hier geen sprake is van
thematische ontwikkeling, toont deze plaats aan dat het gedicht ook in zijn structuur
‘op zijn stappen terug’ kan keren, zoals Van Ostaijen het in zijn Gebruiksaanwijzing
23
der lyriek formuleerde.
23
De tweede aanduiding van wat beseft wordt, ‘de mensen nacht'lik huis aan
VW IV, blz. 322.
huis’, suggereert al iets meer over de aard van de ervaring, de onmogelijkheid
tot contact te komen, en aan het slot van het eerste zinsdeel wordt deze suggestie
nog verder verduidelijkt door een omkering, nl. een opsomming van de laatste, vage
contactpunten, ‘één licht’ en ‘een late koe’. De ĭ - ĕ- wisseling uit de derde regel blijft
ook hier de opvallendste klankwerking, vooral in de herhaling ‘licht-wellicht’ van de
vijfde regel. Ook keert deze klinkerwisseling bij de inzet - ditmaal door alliteratie
ondersteund - en in het laatste woord van het tweede zinsdeel terug. De aanduiding
der contactloosheid wordt steeds directer doordat het dorp zodanig ‘van de leegte’
wordt genoemd dat het - zoals door de slotvergelijking wordt aangegeven - ieder
moment verdwijnen kan.
Zowel door het noemen van de ‘stroom’ als door de vergelijking met een boot ‘die
maar voor korte tijd / op anker ligt’ wordt de tweede strofe voorbereid, waarin niet
langer het dorp, maar het om de steiger klotsende ‘donkere water’ het besef van
buitengeslotenheid opwekt. In de eerste regel hiervan ondersteunen weer de
ĕ-klanken van ‘staketsel kletst’ de unheimlichkeit van de omgeving en evenals de
eerste strofe eindigt ook deze weer op een éénlettergrepig woord waarin opnieuw
de ĭ voorkomt. Het is niet duidelijk of het woord ‘gemeten’ - het enige woord dat de
derde regel vormt en daardoor geaccentueerd wordt - de betekenis heeft van
‘onderzoekend opgenomen’, zoals men iemand ‘met de ogen meet’, of dat gedoeld
wordt op een bij de steiger aanwezige peilschaal. In ieder geval duidt het op een
schijnbekendheid die in tegenstelling staat tot - en daardoor activerend werkt op het woord ‘vreemder’ in de slotregel, die de climax van de vervreemding aangeeft.
Het is opmerkelijk dat het daarin gebruikte surrealistische beeld ‘een moorden zonder
gil’ dezelfde ritmische constructie heeft als het beeld waarmee het gedicht begint.
Hierdoor wordt een afsluiting bewerkstelligd juist van dat gedeelte van het gedicht
waarin de eenzaamheid aan de concrete buitenwereld - het dorp en de stroom beleefd wordt.
Hierna volgen de laatste twee strofen die de ‘ervaringssom’ abstraherend
verwoorden. In de eerste, die het ‘gij beseft’ omzet tot de inzet ‘gij weet’, wordt de
onmogelijkheid uitgesproken door te dringen tot de ander en in de laatste, beginnend
met ‘En gij stoot’, tot het andere.
De beelden waarin tot slot ‘der dingen oppervlak’ gevarieerd wordt, zijn eerder
bewust vergelijkend dan magisch duidend, zoals die waarmee de eerste strofe
geopend en de tweede besloten wordt. Deze slotbeelden zijn door
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assonerend eindrijm verbonden en wijken ook op gelijke wijze - door uitbreiding met
twee lettergrepen - van het ritmisch patroon der eerste beelden af, zodat hierdoor
èn een samenhang èn een onderscheid wordt aangegeven. Ten slotte wordt door
het meer constaterend karakter, niet alleen van de laatste beelden, maar ook van
de laatste strofen in hun geheel, de overgang gemarkeerd van het beklemmend
‘besef’ uit het eerste ‘concrete’ deel tot een aanvaardend, althans berustend ‘weten’
in het tweede, waarin ook het zich bewust zijn van eenzaamheid en sterfelijkheid
tot lyrisch fenomeen wordt.
Het gedicht dat postuum onder de, niet in het bewaard gebleven handschrift
voorkomende, titel Avondgeluiden als een der ‘nagelaten gedichten’ in Vlaamsche
Arbeid werd gepubliceerd, is een der opvallendste voorbeelden van een lyrische
‘gesluierde arabeske’ in de betekenis die Van Ostaijen hieraan geeft in Tussen vuur
24
en water , nl. van een in het onderbewuste verankerd voorstellingsproces tussen
24
het concrete denken en de droom, waarin zich gelijktijdig ‘realistiese
Zie hierover blz. 235.
25
waarnemingen’ en ‘een onbewuste wensvervulling’ voltrekken. Het motief van
25
de arabeske is ditmaal de in het werk van Van Ostaijen veel voorkomende
Zie VW III, blz. 192.
ruimtelijke pendant van de Platonische ‘herinnering aan de Vaderstad van het
26
‘Unbedingte’’ en wel het verlangen naar de verte, naar een wereld achter de
26
schijnwereld, die tegelijk aards en buitenaards, reëel en surreëel is. In een
VW IV, blz. 188.
bespreking van dit gedicht, waarin hij verschillende aspecten als de klank, de
27
kleur en het beeld uitvoerig behandelt, formuleert J. van der Steen het aldus: ‘Het
gedicht verbeeldt een toestand tussen waken en slapen, tussen werkelijkheid en 27J. van der Steen,
Maanstralingsgevaar en
droom. Uitgaande van concrete geluiden, geeft het beelden en klanken waarin
de fantasie zich onbeteugeld uit. De dichter droomt zich weg in een onbestaanbaar andere lunatica, Raster,
jg. 2, nr. 2, Amsterdam, juli
landschap waarvan onzichtbare paarden slechts hoorbare boden zijn’.
Het gedicht is niet uit strofen opgebouwd, maar uit zeven stijleenheden waarin 1968, blz. 171-185.
droom en werkelijkheid elkaar steeds afwisselen. In de eerste eenheid van twee
regels ‘glijdt de dichter weg in een fantasie’, zoals Van der Steen schrijft en de
volgende eenheid, die eveneens uit twee regels bestaat, is een ‘realistische
waarneming’. Binnen de vijfde regel, die de derde eenheid vormt, voltrekt zich de
overgang van de realiteit in het herhalende ‘dan hoort gij’ naar de droomfantasie,
waarin ‘alles’ tot ‘stille waan’ wordt. De hierop volgende eenheid van één regel roept
in haar geheel weer een droombeeld op en in de vijfde eenheid, nu weer van twee
regels, is opnieuw contact met de werkelijkheid zoals in de tweede eenheid. Ten
slotte zijn in de zesde van twee en de zevende eenheid van één regel, zoals Van
der Steen opmerkt, ‘droom en werkelijkheid één geworden’.
Ondanks het ontbreken van een strofe-indeling zijn er in het gedicht op grond van
verschillende factoren wel duidelijk twee delen te onderscheiden, waarvan de cesuur
tussen de vijfde en de zesde regel valt. In de eerste plaats is er
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een onzekere factor: bij de publikatie in Vlaamsche Arbeid begon de zesde regel
met een hoofdletter, maar het is niet bekend of deze hoofdletter op een verloren
gegaan handschrift is gebaseerd of door de tekstverzorger werd aangebracht.
28
Vervolgens is er een ritmische aanwijzing: Hunnekens, die in zijn artikel uit de
28
derde uitgave van de door Burssens verzorgde Gedichten citeert, waarin de
H. Hunnekens, De
zesde regel van Avondgeluiden eveneens met een hoofdletter begint, wijst erop verstechniek van Paul van
dat de beide delen van het gedicht ‘ieder achttien ritmische kernen’ tellen en de Ostayen, Roeping, jg. 28,
nr. 10, Tilburg, 1952, blz.
heffingen in de opeenvolgende stijleenheden het volgende ritmisch patroon
513-514.
opleveren: 7:7:4 en 5:5:4:4. Ook door het eindrijm, voor zover aanwezig, is er
een onderscheid: in het eerste deel wordt volrijm gebruikt (staan: maan: waan),
doch in het tweede slechts gedeeltelijke assonances op dezelfde ā-klank (water:
water: haastig: stalwaarts). Ten slotte is er, juist op het punt van het verglijden van
droom in werkelijkheid, een parallelle opbouw in beide delen te constateren: de
29
eerste en vierde stijleenheid bevatten droomvoorstellingen, de tweede en zesde
reële waarnemingen en de derde en zevende eenheid geven een overgang van 29De vijfde stijleenheid is
een, typografisch
de realiteit naar de droomfantasie weer.
aangegeven,
Bij een meer gedetailleerde beschouwing van de verschillende facetten die
aan het gedicht Avondgeluiden als geheel te onderscheiden zijn, valt het op dat onderbreking, die ook op
ook de uiteenzetting ‘in hoever zuivere lyriek systeem is’, die Van Ostaijen in zijn de realiteit betrokken is en
als een ‘realistische’
30
artikel Hubert Dubois gegeven heeft, in sterke mate van toepassing blijkt op
variant op de vierde
deze representant van zijn laatste gedichten.
eenheid beschouwd kan
In genoemd opstel wijst hij op het samengaan in de zuivere lyriek van het
worden.
improviserende en het ordenende element, waarmee ‘het techniese één met het 30VW IV, blz. 289.
voorstellende wordt’. Zoals Van Ostaijen bij sommige gedichten van Marsman
31
een grote ‘ervaringssom’ in de voorstelling heeft geconstateerd, is in Avondgeluiden
een dergelijke ‘ervaringssom’ ook duidelijk aanwijsbaar in het technische. Want 31VW IV, blz. 324.
de voorstelling wordt hier door een grote verscheidenheid van technische
verworvenheden gedragen, die echter nergens als ‘recept’ worden gebruikt en
daardoor het ‘subjektiefste uitstromen’ bij middel van de improvisatie onaangetast
laten.
In de eerste twee regels wordt de buitenwerkelijkheid al direct opgeroepen door
de vaagheid van het modale hulpwerkwoord ‘moeten’. Door assonerend binnenrijm
- uit welke oe-klanken voor Van der Steen een zekere vermoeidheid spreekt - bereidt
dit ‘moeten’ het eerste droombeeld voor, de ‘hoeven’, de verre, landelijke rustplaatsen
waarnaar aan het einde van het gedicht weer wordt teruggekeerd. De tweede regel,
waarin het beeld bovenaards wordt, is niet alleen door vol eindrijm met de eerste
verbonden, maar ook door de kleuraanduidingen ‘witte’ en ‘blauwe’. Van der Steen
brengt de ‘transcendente, onzichtbare kleur wit’ en de ‘immanente, althans zichtbare
kleur blauw’ in verband met respectievelijk ‘een verlangen naar een andere wereld’
en ‘een zoeken naar of bereiken van geluk zonder
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meer’. Hij wijst hierbij onder meer op het gedicht Mythos, waarin de kleuren blauw
en wit een overeenkomstige rol spelen en op het herhaald voorkomen van blauw
in Geologie, waarmee volgens hem ‘een zweven tussen nostalgie en geluk’ wordt
weergegeven. Niet alleen in deze gedichten wordt de nacht en de sterrenhemel als
blauw aangegeven, maar reeds aan het slot van De marsj van de hete zomer - waar
het handschrift ook in blauwe inkt wordt voortgezet - en in het begin van Barbaarse
dans is sprake van de ‘blauwe avond’ en voor de ‘avondlijke’ gedichten Land avond
en Land rust werd in het veelkleurige handschrift van De feesten van angst en pijn
eveneens blauwe inkt gebruikt. Opvallend in dit verband is dat in het dreigende slot
van Stad stilleven uit Bezette stad van een ‘violette’ nachthemel gesproken wordt.
Voorts doen ‘de blauwe velden langs de maan’ ook nog als een tegenhanger aan
van de ‘zon’ en de ‘blauwe bergen van de morgen’ in Marsmans gedicht Paradise
regained uit de gelijknamige bundel, die Van Ostaijen in de zomer van 1927
besproken heeft. De woorden ‘achter de zoom’, als aanduiding van de plaats waar
de witte hoeven moeten staan, doen weer denken aan de vele vergelijkbare
uitdrukkingen in Van Ostaijens poëzie die op of over de grens van het zintuigelijk
waarneembare wijzen, zoals ‘aan 't eind van mijn ogen’ in Mythos, ‘geenzijds der
zinnekim’ in Facture baroque, ‘ogekim’ in Stilleven (waarin eveneens van een ‘witte
tafel’ en een ‘blauwe nacht’ sprake is), ‘over de randen van mijn handen’ in Jong
landschap en ‘einder’ in Ogen.
Ten slotte is opmerkelijk dat het visuele karakter van de beginregels, vooral
bepaald door de daarin gegeven kleuraanduidingen, in het gedicht verder niet meer
terugkeert. Daardoor staat het opgeroepen droombeeld van de inzet enigszins
geïsoleerd ten opzichte van het vervolg, dat geheel auditief is door het herhaalde
‘hoort’ in de tweede, derde, vijfde en zevende stijleenheid en het gebruik der
klankaanduidende werkwoorden ‘zijpelen’ en ‘hinneken’ in de vierde en zesde
eenheid. Anderzijds blijft door de terugkeer van de woorden ‘hoeven’ en ‘maan’ een
verbinding met het volgende bestaan, zodat de geïsoleerdheid slechts partieel is
en achteraf, als bij verder lezen het uitzonderlijke van het begin pas opvalt, een
extra accent verleent aan de rechtstreekse evocatie van een gedroomde ‘verte’, die
daarna in het twee maal herhaalde adjectief ‘verre’ wel expliciet wordt voortgezet,
maar toch minder ver gaat dan in het eerste beeld uit een ander waarnemingsgebied.
Deze laatste constatering wijst weer op een zekere ‘terugwerking’ in de
ontwikkeling van het gedicht, zoals die o.a. ook in het begin van Het dorp werd
aangetroffen. Van der Steen beschouwt de tweede stijleenheid als een enigszins
corrigerende voortzetting van de eerste, wanneer hij schrijft: ‘In de eerste twee
verzen glijdt de dichter weg in een fantasie. Hij merkt het, en zorgt in vers 3 voor
het contact met de werkelijkheid.’ Aan de andere kant
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is hem ook de terugwerkende ontwikkeling niet ontgaan, zoals blijkt uit zijn daarvoor
gemaakte opmerking over het gedicht: ‘Uitgaande van concrete geluiden, geeft het
beelden en klanken waarin de fantasie zich onbeteugeld uit.’
Met betrekking tot dit in de tweede stijleenheid gelegen concrete uitgangspunt
doet Van der Steen voorts een merkwaardige ontdekking. In een verslag over een
32
paardenwijding had Virginie Loveling in 1894 geschreven: ‘Wij gaan naar huis en
hooren de hoeven der paarden, verdoovend, op de verre steenwegen aanslaan’. 32Virginie Loveling, Het
Terecht tekent Van der Steen bij de overeenkomst tussen deze zin en de regels paardenwijden,
Volkskunde, Tijdschrift
3 en 4 van Avondgeluiden aan: ‘Het kan nauwelijks toeval zijn’ en het lijkt heel
voor Nederlandsche
aannemelijk dat de ‘ontsluierende kracht’ van een gelezen tekst ook hier tot
Folklore, jg. 7, nr. 5, Gent,
33
‘vertrekpunt’ heeft gediend voor een gedicht. Dit zou overigens de opvatting
1894, blz. 81.
steunen dat dit gedicht in zijn ontwikkeling tevens ‘op zijn stappen terugkeert’.
33
Zie VW IV, blz. 318 en
Wat de klank betreft valt het op dat enerzijds het eindrijm van de eerste eenheid 321.
(staan: maan) wel in de derde (waan) maar niet in de tweede stijleenheid wordt
voortgezet, doch dat anderzijds de ā-klank de meest voorkomende klinker in de
derde en vierde regel blijft ('s avonds - aan - paardehoeven) en het volle eindrijm
der eerste twee regels hierin toch als assonerend beginrijm terugkeert.
Door verschillende middelen wordt de voorstelling in de vierde regel, waarin de
enige levende wezens binnen het gedicht geïntroduceerd worden, geactiveerd. Om
te beginnen is er het zo juist genoemde beginrijm met de voorafgaande regel. Voorts
vindt hier met ‘hoeven’ de eerste woordherhaling plaats, die des te opvallender is
doordat het slechts een herhaling naar de klank en niet naar de betekenis betreft.
Ten slotte is ook de regellengte van belang, die in dit geval na drie lange regels tot
één samengesteld woord van vier lettergrepen gereduceerd wordt, zodat Van der
Steen spreekt van ‘het vers dat door het vele wit der stilte de klank der hoeven
verwondering oproepend laat wegebben, en daardoor juist accentueert’.
34
Hoe ook hier het voorstellende simultaan met het technische verschijnt , blijkt uit
34
het belang dat de voorstelling in de vierde regel voor het gehele gedicht heeft.
VW IV, blz. 289.
‘Essentieel in het gedicht en tevens een adstructie voor de interpretatie ervan
als de verbeelding van een verlangen naar zalige rust in een andere wereld, is het
motief van magische paarden.’ Aldus weer Van der Steen, die het hoofdmotief van
zijn artikel, nl. het samengaan van traditie en vernieuwing in dit gedicht, voornamelijk
demonstreert aan het beeld van de archetypische paarden. Tekenend voor de
omkeringstechniek van Van Ostaijen is nog, dat deze magisch voorgestelde paarden
juist in een ‘realistisch’ gedeelte van het gedicht opduiken.
De vijfde regel, waarmee het eerste gedeelte van het gedicht wordt afgesloten,
is de enige die een enigszins beschouwelijk en verklarend karakter heeft en de
reeks directe beelden met een meer abstracte constatering ‘syn-
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35

copeert’ . Dit verklarend karakter geldt althans als men deze regel niet zo
35
interpreteert: dat gij dan ‘alles hoort’, in de wetenschap dat dit echter een ‘stille
Zie voor deze term: Le
36
renouveau lyrique en
waan’ is - zoals Van der Steen lijkt te doen -, maar: dat gij alles wat ge hoort
Belgique en
‘als een stille waan’ waarneemt ofwel tot een droombeeld transformeert. In dit
laatste geval, indien ‘stille waan’ dus als een predicatief attribuut wordt opgevat, Gebruiksaanwijzing der
lyriek, VW IV, blz. 322.
kan aan de technische middelen die in Avondgeluiden te onderscheiden zijn, ook 36
Op blz. 174 van zijn
nog het gebruik van het asyndetisch zinsverband worden toegevoegd, dat in Van
artikel.
Ostaijens laatste gedichten verder slechts zelden meer voorkomt. Dat hier aan
deze vroeger zo veelvuldig toegepaste syntactische reductie weer de voorkeur is
gegeven, hangt zeker ook samen met de ritmische bezwaren die zich tegen de
tussenvoeging van ‘als’ verzetten en met de ongewenstheid van de opeenvolging
‘alles als’.
Door de inzet ‘dan hoort gij’ sluit de vijfde regel zich als herhalende toevoeging
zeer nauw bij de voorafgaande stijleenheid aan. De overgang binnen deze regel
van de realiteit naar de verre wereld van de ‘waan’ - welk woord de ‘oude waan’ uit
Facture baroque in de herinnering roept - wordt ondersteund door de
betekenistegenstelling die in de woorden ‘hoort’ en ‘stille’ gelegen is. Juist in het
tweede deel van deze regel wordt door de terugkeer van het eindrijm verband met
de eerste twee regels van het gedicht gelegd, welk verband ook weer in de
voorstelling aanwezig is. Het droombeeld waarmee het gedicht begint wordt hier
immers achteraf als een ‘stille waan’ verklaard. Tevens kondigen deze woorden het
volgende droombeeld aan waarmee het tweede gedeelte inzet, zodat de ‘syncope’
37
in regel 5, overeenkomstig Van Ostaijens formulering, ook dient ‘pour donner plus
37
de distance, plus de lointain à ce qui suivra’.
In Le renouveau lyrique
en
Beilgque, Un débat
De zesde regel begint met een tweetal woordherhalingen, nl. van ‘verre’ uit de
littéraire
, 7 Arts, jg. 4, nr.
tweede en ‘maan’ uit de eerste stijleenheid. Het valt op dat de tweede herhaling,
5,
Bruxelles,
15 november
evenals bij ‘hoeven’-‘paardehoeven’ het geval is, weer deel uitmaakt van een
1925.
samenstelling: ‘maanfonteinen’. In beide gevallen speelt juist die uitbreiding een
belangrijke rol in het gedicht. Niet alleen de paarden blijken een essentieel beeld,
maar ook de fonteinen, die via het zijpelen tot een nieuw element in het gedicht
leiden, het water, dat met de paarden in het tweede deel tot hoofdthema wordt. Een
ander nieuw element dat in deze regel wordt ingevoerd, is de doorbreking van het
duratieve aspect door het bijwoord ‘plots’, dat na een herhaling in ‘haastig’ wordt
voortgezet. Ten slotte is de klankwerking in deze middelste regel van het gedicht
zeer opmerkelijk. Enerzijds sluit het zich door de ā-herhaling in beklemtoonde
lettergrepen bij het overheersen van ā-klanken in het gehele gedicht aan, maar
anderzijds toont het een totaal eigen klankstructuur. Na de twee allitererende
lettergrepen ‘van ver-’, volgt een reeks van tien lettergrepen die een volkomen
regelmatig omarmend assonerend binnenrijm te horen geven, dat tussen de beide
ā-klanken - die op hun beurt nog tussen twee stomme e's
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geplaatst zijn - is opgebouwd en waarvan het schema er als volgt uitziet: ə: ā: ŏ:
ei-ə: ei (ij)-ə: ŏ: ā: ə.
Na deze opvallende regel volgt tussen gedachtestreepjes de vijfde stijleenheid,
38
die door Hunnekens als voorbeeld wordt genoemd van een muzikaal procédé, nl.
de variatie, in dit geval op de onmiddellijk voorafgaande regel. Over dit gedeelte 38Zie het in noot 28
39
merkt Van der Steen op: ‘Met een schok komt de aansluiting met de werkelijkheid genoemde artikel, blz.
tot stand in de verzen 7 en 8, typografisch zichtbaar aan de onderbrekingstekens.’ 513.
39
Zie het in noot 27
Het verband tussen deze regels en de tweede, eveneens ‘realistische’ stijleenheid
genoemde
artikel, blz.
wordt gelegd doordat hier nogmaals het ‘hoort gij’ uit de derde regel - ditmaal
174.
zonder inversie - gebruikt wordt en het, eveneens in de derde regel voorkomende
bijwoord ‘'s avonds’ hier in het adjectief ‘avondlik’ terugkeert. Evenals in de tweede
eenheid door het suggestieve ‘verre’ een droomelement in de realistische
waarneming aanwezig blijft, is dit ook op deze plaats door het op water betrokken
‘avondlik’ het geval. Op ‘verre’ en ‘maanfonteinen’ na, die beide tot het gebied van
de ‘stille waan’ behoren, vindt men de overige woorden uit regel 6 alle in dit tot de
werkelijkheid weerkerende intermezzo terug en in de tweede regel hiervan komt
opnieuw de herhaling van lange a's in beklemtoonde lettergrepen voor.
Ook het volgende gedeelte, de regels 9 en 10 - waarin de paarden voor het eerst
direct, maar het element water door ‘drinken’ nog slechts indirect wordt aangegeven
-, is op de realiteit betrokken, zij het dan dat hier door deze mythische dieren eerder
van magisch realisme gesproken kan worden. De herhaling der ā-klanken in ‘paarden’
en ‘haastig’ wordt in deze stijleenheid afgewisseld door de ĭ-klanken der werkwoorden
‘drinken’ en ‘hinneken’, welke ā-ĭ-wisseling door Van der Steen ‘in dit
tussen-vuur-en-water-gedicht [...] zeer suggestief’ genoemd wordt. De door ‘haastig’
aangegeven versnelling vindt haar technische uitwerking in de kortheid van de tiende
regel, die evenals de vierde - waarin voor het eerst van paarden sprake was - slechts
uit vier lettergrepen bestaat. Het geluidswoord ‘hinneken’, dat tevens een uiting van
verlangen suggereert, krijgt hierdoor bovendien de volle nadruk.
In de slotregel van Avondgeluiden wordt, zonder dat de ‘witte hoeven’ hier expliciet
in voorkomen, met het woord ‘stalwaarts’ aangesloten bij het droombeeld waarmee
het gedicht begint. De voorstelling van de trek naar de verte, waar de stal gelegen
is, wordt weer door verschillende techniese middelen gerealiseerd. In de eerste
plaats is er de verlenging van de versregel, die na de kortheid van de voorafgaande
des te meer uitwerking heeft en de notie ‘verte’ ondersteunt. Voorts suggereert de
regelmaat van het ritme, dat in deze regel is overgegaan in een jambisch metrum,
de rust die van de op handen zijnde wensvervulling uitgaat. In de derde plaats is
de techniek van herhalen en variëren van belang. Evenals de vijfde regel, die het
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eerste deel van het gedicht afsluit, begint ook de laatste regel met ‘dan hoort’.
Afgezien van het nuanceverschil in ‘dan’ - dat in regel 5 meer op de tijd als
omstandigheid en in regel 11 op de tijdvolgorde betrekking heeft en zich daarmee
aansluit bij het duratieve karakter van het eerste en het inchoatieve van het tweede
deel - ligt vooral in de voortzetting van deze herhaling, de eerste keer met ‘gij’, de
tweede met ‘men’, een functioneel verschil. Van het ‘subjectief-algemeengeldende’
‘gij’ blijft in ‘men’ slechts het algemeengeldende over. Hierdoor wordt een grotere
distantie geschapen, die parallel loopt aan de omzetting van het subjectiefste
verlangen naar een tehuis in de verte tot het objectieve beeld van de stalwaarts
dravende paarden. Doordat bovendien in de slotregel de herhaling der ā-klanken
naar het eind is verschoven, wordt de aandacht geconcentreerd op deze woorden
‘draven stalwaarts’, waarin de vervulling van het verlangen geobjectiveerd is.
Na deze uitvoerige bespreking van een der laatste gedichten - waarmee beoogd
werd aan de hand van een concreet voorbeeld een indruk te geven van de werkwijze
waartoe Van Ostaijen aan het eind van zijn dichterlijke loopbaan gekomen is en
waarbij noodgedwongen het accent meer op zijn ordening van de improvisatie dan
op de improvisatie zelf met haar imponderabele facetten gelegd is - resten nog de
laatste gedichten die Van Ostaijen voor het tweede nummer van Avontuur had
40
afgestaan, De oude man en Ogen. Uit de correspondentie blijkt dat Van Ostaijen
40
omstreeks 27 februari 1928 beide gedichten tegelijk aan Du Perron had
Zie blz. 1020.
toegezonden. Tien dagen daarvoor had Van Ostaijen nog geschreven misschien
één gedicht te kunnen bijdragen. Welk van de twee gedichten er daarna nog
bijgekomen is, kan noch uit de brieven, noch uit andere bron - de handschriften zijn
verloren gegaan - worden opgemaakt. Hoewel de gedichten in de hierboven gegeven
volgorde onder elkaar werden afgedrukt op de eerste bladzijde van het tweede
Avontuurnummer, heeft Burssens in zijn uitgave van Van Ostaijens Gedichten deze
volgorde omgedraaid. Desgevraagd verklaarde hij op grond van het behandelde
thema er de voorkeur aan te hebben gegeven de bundel met De oude man af te
sluiten, temeer daar hij de stellige overtuiging had dat de volgorde in Avontuur toch
41
willekeurig was.
41
In het zesregelige gedicht Ogen - opgebouwd uit twee aansluitende, door
Hetgeen wordt
bevestigd door Du Perron,
hoofdletters aangegeven delen van gelijke lengte - is de waarneming van een
die in een ongedateerde
waarneming ofwel het kijken als lyrisch fenomeen verwerkt, waardoor het een
brief aan Burssens over
zekere verwantschap vertoont met het vroegere gedicht Stilleven. Door deze
overeenkomst vallen echter ook de verschillen en daarmee de bijzondere opzet de proeven van Van
van Ogen duidelijk op. Zo is er in Stilleven sprake van een wisselwerking tussen Ostaijens Gedichten
(1928) schrijft: ‘Het Eerste
het waarnemen en het waargenomene, het kijken en het bekeken object waaraan
Boek van Schmoll moet
zelfs de titel is ontleend. In Ogen daarentegen speelt alleen het aankijken, de
dus eindigen met Ogen en
wijze van kijken een rol en wordt geen gewag gemaakt van
De Oude Man; liefst De
Oude Man achterop. (In
‘Avontuur’ was de
volgorde willekeurig en
van mij: omdat ik rekening
moest houden met het feit
dat die 2 gedichten op één
blz. zouden staan; wat hier
niet meer het geval is.)’
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wat er gezien wordt, ja, er wordt juist gesuggereerd dat er niets gezien wordt, dat
de blik niet doordringt en er - met een aan Het dorp ontleende variant - ‘geen oog
is waar gij binnen kunt als in uw huis’. In de tweede plaats wordt in Stilleven door
het gebruik van ‘gij’ het kijken als een gemeenschappelijke ervaring van schrijver
en lezer voorgesteld, terwijl het in Ogen volkomen geobjectiveerd wordt tot een
geheel in de derde persoon gestelde beleving van ‘zijn oog’. Weliswaar wordt ook
hier, in de derde regel, één keer het gemeenzame ‘gij’ gebruikt, maar dit gebeurt
op een ander vlak van het gedicht, als in een vergelijking een beroep gedaan wordt
op een gemeenschappelijke verwachting. Het is waarschijnlijk door de sterke
42
objectivering in Ogen dat Westerlinck dit gedicht ‘typerend voor de berustende
42
onthechting’ van de dichter acht. Als tweede voorbeeld hiervan noemt hij het
Albert Westerlinck, Een
visie op Paul van Ostayen
gedicht Leg uw hoofd..., dat door het rechtstreeks aanspreken weliswaar
(Vervolg), Dietsche
persoonlijker van voorstelling is, maar waarin eveneens distantie is genomen
Warande en Belfort,
van de persoonlijke emotie die geheel in liefdesgebaren wordt geobjectiveerd.
Antwerpen, juni 1953, blz.
Westerlincks psychologische verklaring van de ‘onthechting’ in deze gedichten
als een symptoom van ‘het verzaken van de levensdrift’ in Van Ostaijens laatste 295.
levensjaren, waardoor ‘alle bewegingsdrang hier verstild [is] tot innerlijke roerloosheid’
lijkt gebaseerd op een zeer discutabele interpretatie van een biografisch gegeven,
nl. zijn ziekte, welke interpretatie vervolgens in het werk is geprojecteerd. Een ander
biografisch gegeven en wel dat Van Ostaijen in augustus 1920 al over
‘ontindividualisering’ schreef en er aan toevoegde dat deze ‘nu eenmaal zonder
43
subject niet denkbaar’ is , wordt hierbij over het hoofd gezien. Het ligt dan ook meer
43
voor de hand deze ‘onthechting’ als uitvloeisel van een reeds lang verdedigde
VW IV, blz. 78.
44
werkwijze te zien, die hij in 1925 nogmaals omschreef als ‘het uitdrukken van
het subjektiefste doorleven’ waarbij gelijkertijd ‘gestreefd wordt naar de scherpste 44VW IV, blz. 236.
objektiviteit der uitdrukking’. Juist aan beide door Westerlinck gegeven
voorbeelden kan een intens beleefde liefdeservaring ten grondslag hebben gelegen,
die voor een lyrische verwerking des te sterker geobjectiveerd diende. Wat het
uitgangspunt betreft kan daarom met evenveel recht een innerlijke bewogenheid
als een ‘innerlijke roerloosheid’ worden aangenomen, die door Van Ostaijens
werkwijze in ieder geval tijdens het schrijven tot een innerlijke spanning geleid zal
hebben.
Het in de eerste regel van Ogen aangegeven thema wordt in het gedicht zodanig
uitgewerkt dat de volle nadruk op het fenomeen van het aankijken komt te liggen
zonder dat het subject en het object van de handeling verder nog een directe rol
spelen. Nadat het woord ‘oog’ drie maal in de eerste regel is gebruikt, keert het in
de volgende niet meer terug, al is het nog van invloed op de vorming van de beelden
‘einderkom’ en ‘einderkuip’ in de slotregels. Het kijken daarentegen, dat nergens
met name in het gedicht genoemd wordt, is in iedere regel aanwezig, eerst als
‘glijden’, vervolgens als
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‘schuiven’, dan nogmaals als ‘glijden’ en ten slotte als ‘roerloos hangen’ en ‘liggen’.
Het gebruik van de werkwoorden ‘schuiven’ en ‘glijden’ in verband met de blik komt
ook reeds in gedichten als Mythos, Stilleven en Leg uw hoofd... voor. En ook de
associatie van het oog met de ‘einder’, die vier maal in dit gedicht genoemd wordt,
of met een variant hierop als ‘kim’, ‘einde’, ‘verte’ e.d. treft men meermalen in Van
Ostaijens poëzie aan.
Na de beginregel met het werkwoord ‘glijden’ gaat het eerste deel van het gedicht
over in een vergelijking, die wordt ingeleid door ‘zoals’ en waarin het beeld van ‘een
zeil aan d'einderboog’ uit Stilleven haast ongewijzigd terugkeert. De aan het eind
van de vergelijking uitgesproken verwachting geeft aan wat het ‘glijden’ nog net niet
is, nl. een beweging die plotseling eindigt als het zeil ‘om de einder om’ schuift.
Daarmee vervult de vergelijking niet de functie van een rechtstreekse toelichting,
maar activeert zij eerder het tweede deel van het gedicht, dat door het tegenstellend
45
voegwoord ‘maar’ wordt ingeleid en zich hierdoor duidelijk tegen het voorafgaande
45
afzet. In de opbouw van het tweede deel, dat het eindeloos doorgaan van het
Opmerkelijk is nog dat
glijden verwoordt, valt een grote overeenkomst met het eerste op. Ook hier weer binnen dezelfde regel dit
in de beginregel het werkwoord ‘glijden’ - ditmaal zelfs twee keer - en vervolgens ‘maar’ als voegwoord de
weliswaar geen met ‘zoals’ beginnende vergelijking, maar wel, na een inleidend tegenstelling aangeeft en
de tweede keer als
‘zodat’, een beeld van het wonderlijk effect, nl. het samenvallen van de
bijwoord, in ‘al maar door’,
eindeloosheid der beweging met een rusttoestand in de uiterst waarneembare
het duratieve aspect,
verte.
waarin juist die
Niet alleen spelen de elementen ‘verte’ en ‘rust’ uit Avondgeluiden, zij het in
tegenstelling gelegen is.
een geheel andere toepassing, ook in Ogen een overwegende rol, maar wat bij
het eerstgenoemde gedicht over de technische ‘ervaringssom’ werd opgemerkt,
geldt ook in hoge mate voor Ogen. Wat de klankwerking betreft is vooral de
ō-ij-wisseling dominerend, doch daarbinnen komen talrijke opmerkelijke details voor,
zoals de organische ontwikkeling van het beeld ‘einderkom’ uit het eindrijm op ‘einder
om’, welke groei weer door de k-alliteratie èn door het assonerend eindrijm op de
tweede regel wordt voortgezet in ‘einderkuip’. Verder zijn het vooral de
woordherhalingen en het structuurpatroon die in dit korte gedicht opvallen.
Het laatste der te behandelen gedichten, De oude man, vertoont zowel naar
thema, constructie als voorstellingswijze een grote verwantschap met Lijnen, het
derde der Vier proza's, die hij precies twee maanden eerder dan De oude man ter
publikatie had afgestaan.
Het thema van het verval der ouderdom, van de terugkeer tot een kleurloos,
plantaardig bestaan wordt in De oude man echter niet in zijn ontwikkeling gegeven,
zoals Lijnen dit doet, waarin ‘het gaan van de ouderling’ in de gestalte van een
vijftigjarige wordt waargenomen, maar in een momentopname van een reeds oude
man. Hierbij speelt het verschil tussen proza en poëzie ongetwijfeld ook een rol,
46
want - om nogmaals Hunnekens te citeren
46

Zie het in noot 28
genoemde artikel, blz.
513.
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- ‘inderdaad kent de poëzie van Paul van Ostayen in het Eerste Boek van Schmoll
slechts momenten, het vastleggen van momentane, vluchtige zielstoestanden,
zonder ontwikkeling, zonder verleden of toekomst.’
47
Wat de constructie betreft werd er bij de behandeling van Lijnen reeds op
47
gewezen dat de vijf alinea's tussen de eerste en de laatste alle met een
Zie blz. 1061.
vergelijking eindigen. De oude man is opgebouwd uit twee delen van zes regels.
Het eerste deel - waarin de nadruk op de directe waarneming valt - is onder te
verdelen in vijf stijleenheden, die alle één regel beslaan met uitzondering van de
laatste, die uit twee regels bestaat. Deze eenheden worden niet door hoofdletters
aangegeven. Het tweede deel daarentegen - waarin de waarneming verder wordt
verwerkt - is wèl door hoofdletters in drie tweeregelige delen gescheiden, waarvan
de eerste twee tevens elk één stijleenheid vormen. Opvallend is echter dat naast
deze hoofdindeling in tweeën, die de overgang van waarneming tot ervaring markeert,
een tweede structuur is te onderscheiden, die grote overeenkomst met die van
Lijnen vertoont: tussen de eerste en de laatste twee regels van De oude man waarin als het ware de aanleiding en het resultaat van het ‘ervaringsverslag’ gegeven
worden - liggen vijf stijleenheden. Op één uitzondering na - de vierde regel - bevatten
deze eenheden, evenals de vijf alinea's uit Lijnen, alle een vergelijking, die de eerste
keer met ‘als’ en verder met ‘gelijkt’ of ‘gelijk’ worden ingeleid.
De overeenkomst in de wijze van voorstellen ten slotte, is al ten dele bij de
structurele parallellie gebleken, nl. door het gebruik van vergelijkingen in beide
middengedeelten. Voorts valt deze overeenkomst verder nog op in het begin - ‘Gij
ziet een man op straat’ naast ‘Een oud man in de straat’ - en aan het slot, als het
herhaaldelijk in Lijnen gebruikte ‘ziet gij’ ook in De oude man - dat verder geheel in
de derde persoon is gesteld - terugkeert en waar in beide gevallen de ervaring in
een beklemmend beeld op het gemeenschappelijke ‘gij’ wordt betrokken.
In de eerste regel van De oude man wordt het beeld dat tot uitgangspunt dient,
op de meest directe wijze gepresenteerd. Ten opzichte van de presentatie in de titel
zijn er echter twee afwijkingen: het bepaald lidwoord is vervangen door het onbepaald
en er is een bepaling ‘in de straat’ aan toegevoegd. Niet alleen het onbepaald
lidwoord, maar ook de nadere bepaling - waarvan de plaatsaanduiding in het verdere
gedicht geen rol speelt, zodat de daarin ook gelegen notie van ‘een willekeurig man’
de overhand krijgt - veralgemeniseren het beeld.
De tweede regel, waarin eveneens nog geen werkwoordsvorm voorkomt, is een
aanvullende uitwerking van de premissezin. In de eerste plaats wordt de ‘oude man’
48
tot een wezenlijk onderdeel of een ‘ervaringswijze van het fenomeen’ , nl. ‘zijn klein
verhaal’, gereduceerd en daarmee scherper in beeld gebracht. (Hierbij valt weer 48Ontleend aan Van
Ostaijens uitspraak: ‘de
de overeenkomst met de fenomenologistem is mijn ervaringswijze
van het fenomeen
Schwob’, VW IV, blz. 131.
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sche methode in het oog: eerst is het object van zijn bijzondere individuele existentie
die het in de titel had, ontdaan en vervolgens wordt door verdere reductie tot het
wezen doorgedrongen). Verder worden de nadere bepalingen bij dit ‘verhaal’ uit
variërende woordgroepherhalingen (oud man: oude vrouw), voortgezette
klankherhalingen (straat: verhaal aan) en een nieuwe klankherhaling (zijn klein)
49
opgebouwd. In de herhaling der āklanken van ‘verhaal aan’ meent A.J. Schneiders
49
een ‘moeë rekking’ te beluisteren en de ei-herhaling waarmee de regel inzet,
A.J. Schneiders, Kleine
versstudie, De Nieuwe
activeert de ‘kleinheid’ van het verhaal, die in de volgende regel verder wordt
Taalgids, jg. 29,
uitgewerkt.
Van de derde regel af, die het middengedeelte opent, wordt van de volledige Groningen, Batavia, 1935,
blz. 363-371.
zinsvorm gebruik gemaakt. Het proces van het doordringen met het woord tot
50
‘het fantasma der dingen’ - dat in de voorafgaande presentatie al enigszins op
50
gang was gebracht - komt nu tot volle ontwikkeling door verdere reductie, maar
VW IV, blz. 320.
ook door isolatie en reconstructie in de voorstelling, waarbij bovendien het
toelichtend element sterk naar voren komt. Het ‘klein verhaal’, waarvan eerst in het
algemeen gezegd wordt dat het ‘niets’ is, wordt vervolgens, via zijn klank ‘als een
ijl treurspel’, gereduceerd tot ‘zijn stem’. Zoals in de derde regel een directe bepaling
aan een vergelijking voorafgaat, bevat ook de vierde regel eerst een directe bepaling,
die daarna, in de vijfde en zesde regel, door een vergelijking wordt toegelicht. Het
valt op dat in het gehele middengedeelte een veelvuldig gebruik van korte klinkers
gemaakt wordt. In de regels 3 tot en met 6 is het vooral de ĕ-ĭ-wisseling die het
steeds verder verijlen ondersteunt. De climax van dit gedeelte, de vierde regel ‘zijn
stem is wit’, wordt door verschillende factoren geactiveerd. In de eerste plaats door
de enige kleuraanduiding in de eerste helft, ‘wit’, waarin het voorafgaande ‘klein’,
‘niets’ en ‘ijl’ culmineert en dat juist op een uiterste kleurloosheid duidt, die vervolgens
nog in ‘dun’ gevarieerd wordt. Voorts speelt de reductie van de regellengte hier een
rol en ten slotte wijkt ‘wit’, binnen het kader overigens van de ĕ-ĭ-wisseling, van de
voorgaande en de drie volgende regels af, die alle op een ĕ-klank eindigen, maar
51
sluit zich aan de andere kant door zijn medeklinkers bij ‘-wet’ aan, de laatste
51
lettergreep van de volgende regel.
Door Burssens is de
contaminatie van ‘wetten’
De tweede helft van het gedicht begint met een vergelijking, waarin het
‘ding-karakter’ van de stem in het woord ‘voorwerp’ tot uiting komt. De reductie, en ‘aanzetten’ in
die in de vierde regel en de daarop volgende vergelijking zijn hoogtepunt vond, ‘aangewet’ gecorrigeerd
wordt hier niet verder voortgezet. Daarentegen wordt nu de stem geïsoleerd van tot ‘aangezet’ in de uitgave
de man, die aanvankelijk met een ander pars pro toto wordt aangeduid als ‘jas’. van Van Ostaijens
Gedichten.
Parallel aan deze overgang - de stem keert hierna niet meer terug in het gedicht
- vindt er een overgang in het gebruik der korte klinkers plaats: na de ĕ-ĭ-wisseling
gaan nu de ă-klanken overheersen, zowel binnen de regels 8 tot en met 10, als in
het assonerend eindrijm daarvan. Niet alleen door het drievoudig gebruik van deze
ă-klanken in de acht-
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ste regel, maar ook doordat hier voor het eerst de tegengestelde, eveneens kleurloze
kleuraanduiding ‘zwart’ voorkomt, valt de volle nadruk op dit tweede reductiebeeld,
de ‘lange zwarte jas’.
In het voorlaatste regelpaar wordt, met nog een laatste reducerende toevoeging
van ‘magere’, het beeld uit de eerste regel, uitgebreid met dat uit de voorgaande,
als het ware gereconstrueerd en bovendien, door de terugkeer van het bepaald
lidwoord uit de titel, geïndividualiseerd tot ‘De oude magere man in zijn zwarte jas’.
Hierop volgt een tweede climax, waarin nogmaals het woord ‘zwarte’ gebruikt wordt,
zodat èn door de tegenstelling ‘wit’-‘zwart’ èn door de plaatsing in het gedicht, als
vierde regel van de tweede helft, een verband gelegd wordt met de vierde regel van
de eerste helft, die de eerste climax bevatte. Ditmaal is er geen sprake van een
directe bepaling zoals in de vierde regel, maar van een vergelijking, die echter voor
het eerst niet op het ‘verhaal’ of de ‘stem’ betrekking heeft, maar op wat er van de
oude man buiten zijn stem is overgebleven.
Het magische beeld van de ‘zwarte plant’, waarop het middengedeelte van het
gedicht eindigt, is bepalend voor de directe reactie van de waarnemer, d.w.z. de
schrijver èn de lezer, die in de beide slotregels gegeven wordt. In het kernwoord
van de voorlaatste regel, ‘angst’, komt de verbinding met wat de oorzaak van deze
angst is ook in de klank tot uiting, daar hierin voor het laatst de dominerende ă uit
de voorafgaande regels in een beklemtoonde lettergreep terugkeert. De intensiteit
van de angst wordt in hoge mate versterkt door de beeldende kracht van het woord
‘snokt’, dat bovendien door zijn ŏ-klank een laatste variant in de reeks korte klinkers
introduceert, die in het slotwoord van deze regel wordt voortgezet. De woordenreeks
‘snokt’-‘angst’-‘mond’ heeft ten slotte nog een sterke nawerking. In de eerste plaats
accentueren deze woorden door hun korte klinkers de plotselinge tempovertraging
in de afsluitende regel, waarvan de beklemtoonde lettergrepen alle lang zijn. Maar
vooral zijn zij door hun betekenis van invloed op de volgende associatie met een
soortgelijke sensatie, nl. de eerste reactie op het toedienen van een narcose,
waardoor kunstmatig een zelfde vegetatieve toestand wordt opgewekt als die waartoe
de oude man is vervallen.
Juist deze laatste gedichten, Ogen en De oude man, geven aanleiding nog even in
te gaan op de rol die het werk speelt bij het samenstellen van een zo volledig mogelijk
beeld van een kunstenaarsfiguur. En wel in het bijzonder bij een beeld van Van
Ostaijen, die enerzijds in zijn werk naar ontindividualisering streefde en het betreurde
dat een gedicht ‘nooit zo gaaf [is] als wel een zoogdier is met eindelik definitief
52
doorgebeten navel’, maar tegelijkertijd ook van oordeel was: ‘Niet het geschrevene
52
gedicht heeft belang - het is een pis-aller, maar wel het niet geschrevene, de
VW IV, blz. 316.
gansheid van de dichter als voorstellend subjekt. Men moet het geschrevene
gedicht slechts betrach-
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53

ten en fonction van het niet geschrevene geheel.’
53
Voor de biograaf liggen alle gegevens, zoals officiële documenten, brieven,
VW IV, blz. 323.
handschriften, publikaties, reacties en herinneringen van tijdgenoten e.d., om
een term van Van Ostaijen te gebruiken, ‘op hetzelfde plan’, maar dat neemt niet
weg dat door zijn aard en zijn kwantiteit het geproduceerde werk voor een beeld
van de figuur als kunstenaar van het grootste belang is. En dit geldt niet alleen voor
de daarin behandelde thema's en verwerkte invloeden, voor de daaruit sprekende
opvattingen en ‘wijze de dingen te denken’, maar ook voor de wijze van werken, de
daarin toegepaste techniek, die onverbrekelijk met het vooraf genoemde samenhangt
en die des te belangrijker wordt naarmate zij een meer eigen, specifiek karakter
heeft gekregen.
Maar alle materiaal moet eerst onderzocht, geanalyseerd, gecontroleerd, kortom
verkend worden voor het als bouwstof bruikbaar is. Het dient enerzijds naar zijn
eigen aard behandeld te worden - een officieel document is b.v. een ander soort
bron dan een herinnering - en anderzijds intact gelaten, wil men de subjectiviteit
van het beeld niet nodeloos vergroten. Er moet zo veel mogelijk - in principe: alles
- uitgehaald en zo weinig mogelijk - in principe: niets - aan toegevoegd worden.
Juist in dit laatste schuilt bij de hantering van het werk een groot gevaar. Het levert
zijn maximum aan bruikbare informatie als men het laat voor wat het is: een
afgestoten, autonoom - dit wil niet zeggen geïsoleerd - fenomeen voor lezers.
Benadert men het anders dan een aandachtig lezer die over geen andere informaties
wenst te beschikken dan die de tekst hem geeft of die hij zich verworven heeft door
onderzoek naar de punten waarheen de tekst verwijst, dan ontstaat een circulaire
causaliteit. Deze is voor een persoonlijke beleving aan de hand van een tekst van
groot belang, maar belemmert het streven naar een, zo algemeengeldend mogelijk,
totaal beeld, dat vele persoonlijke belevingen mogelijk maakt. Want op deze wijze
wordt bouwmateriaal voor een dergelijk beeld aangedragen, dat ten dele aan het
bestudeerde object, maar voor een ander deel aan het bestuderend subject is
ontleend. Hoewel een dergelijke benadering nooit geheel te vermijden zal zijn - ook
deze ‘ontindividualisering’ is slechts een streven -, geeft de doelstelling om tot een
zo algemeen mogelijke geldigheid te komen geen aanleiding deze benaderingswijze
tot methode te verheffen.
In verband met Van Ostaijens vroege dood, maar ook b.v. met zijn moeilijke
omstandigheden in Berlijn, is zijn werk dikwijls vanuit persoonlijke reacties op, of
persoonlijke interpretaties van fragmentarische gegevens over zijn leven benaderd.
Door de interpolatie van deze reacties en interpretaties in het werk, verliest dit een
groot deel van zijn waarde als bouwstof voor het beeld van ‘de gansheid van de
dichter als voorstellend subjekt’.
De beoordeling van Ogen door Westerlinck werd reeds als voorbeeld van een
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Van Ostaijens graf met het monument van Oscar Jespers op de erebegraafplaats van het
Schoonselhof bij Antwerpen.

dergelijke cirkelredenering gegeven. Uit de tekst is niet op te maken dat Ogen ‘het
verzaken van de levensdrift’ tot uiting zou brengen. Op grond van de veronderstelling
dat bij Van Ostaijen wel van een dergelijk verzaken sprake geweest zal zijn, zo kort
voor zijn dood, moet men dit eerst aan de tekst toevoegen, wil men Ogen vervolgens
omgekeerd als bron gebruiken waaruit blijkt dat tijdens Van Ostaijens ziekte ‘zijn
wil veeleer gericht [was] op het verzaken van de begeerte, op de onthechting
tegenover het leven als physisch proces, beweging, actie, gemeenschap’. Waarbij
men er dan niet op moet letten dat de overige bronnen - b.v. zijn brieven uit die tijd
- in een andere richting wijzen.
Evenzo is het gesteld met De oude man. Velen zien, in de wetenschap dat Van
Ostaijen spoedig zou sterven en dat dit gedicht misschien zijn laatste is, hierin de
angst voor de dood tot uiting gebracht, al is er in dit gedicht van de dood geen
sprake, maar van het verval door ouderdom. Men kan dit - o.a. door het
polyinterpretabele beeld van de ‘zwarte plant’ als de aanduiding van een ‘dode plant’
54
op te vatten -, gelijk stellen, maar in het gedicht gebeurt dit niet.
54
Wat ten slotte uit ‘ziet gij dit snokt de angst door uw mond’, naar aanleiding
Zoals gebeurt in: E.M.
Beekman, Homeopathy of
van het zien of zich herinneren van ‘een oud man in de straat’, onder meer wèl
als bouwstof voor een psychisch portret kan gebruikt, is de grote sensibiliteit van the absurd, The grotesque
in Paul van Ostaijen's
deze nochtans zo - of daardoor zo - gedisciplineerde

creative prose, Bibliotheca
Neerlandica Extra Muros
I, The Hague, 1970, blz.
153-154 en 159.
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schrijver, die uit deze reactie spreekt. Over dit gegeven had hij zich ook reeds
rechtstreeks uitgelaten in zijn brief van 27 oktober 1927 aan Du Perron, waarvan
het fragment naar aanleiding van Gide's Si le grain ne meurt hier ter afsluiting
nogmaals moge volgen:
‘Buiten veel andere dingen, heeft het mij geleerd dat er nog mensen zijn, o.a.
Gide, die deze nerveuse sensibiliteit hebben, over dewelke ik mij lang geschaamd
heb, dat is te wenen b.v. alleen om een naam, om het zien van een op een bepaalde
wijze gegroepeerde reeks objekten, om een zin, die geen speciaal sentimentele
inhoud heeft, maar die een wens, een aanbod scherp uitdrukt, in de bioskoop b.v.
ook bij het zien van een hand die, vergroot, rond een slot beweegt enz. Gide spreekt
daarover. Ik dacht dat dat erg ziekelik was. Het spreekt bijna vanzelf dat ik in de
meeste gevallen geneigd ben bij die momenten, die het publiek tot schreiens toe
bewegen, te lachen.’
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résumé
On trouve dans cet ouvrage documentaire, classées chronologiquement, les données
orales et écrites sur la vie et l'oeuvre de Paul van Ostaijen, réunies au cours des
dernières vingt-deux années. La majeure partie de la première catégorie renseignements et souvenirs - a été fournie par des contemporains de l'écrivain.
Les documents de première main proviennent de son oeuvre, ainsi que de sa
correspondance, pour autant que les lettres écrites de sa main et celles qui lui ont
été adressées soient à la disposition des chercheurs. Cette correspondance a été
reproduite intégralement et collationnée consciencieusement.
Les Chapitres I et II renseignent les lecteurs sur les origines de Van Ostaijen et
le milieu où il a grandi.
Le Chapitre III évoque les années, semées de conflits, où il fréquenta l'école
moyenne, c'est-à-dire l'époque où sa personnalité commence à s'affirmer, où il
commence à s'intéresser à la littérature, aux arts plastiques et aux problèmes
sociaux, et où il établit ses premiers contacts avec des esprits congénères dans les
groupes de jeunes de sa ville natale.
Le Chapitre IV est consacré à l'année précédant la première guerre mondiale. Il
habite alors Hove, dans la banlieue anversoise; il abandonne ses études pour
accepter un emploi de rond-de-cuir à l'hôtel de ville d'Anvers. Vers cette époque,
le cercle de ses amis s'élargit; il écrit les premiers poèmes qui ont été conservés et
fait ses débuts dans le journalisme en publiant dans un
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hebdomadaire anversois deux articles sur les arts plastiques.
Le Chapitre V a trait aux années de guerre. Réfugié avec les siens aux Pays-Bas,
il ne tarda pas à regagner Anvers, où il occupe son poste à l'hôtel de ville jusqu' à
la fin des hostilités. L'évolution de son sens poétique et critique s'accomplissait dans
l'atmosphère d'isolement, chargée de tension, que subissaient les jeunes dans la
ville occupée. Son besoin grandissant de se distinguer des autres le poussa au
début à adopter des allures de dandy. Ses premières liaisons amoureuses, ses
explorations de la vie nocturne et ses expériences des stupéfiants datent de cette
époque.
En 1916, il réunit dans Music-hall ses poèmes de jeunesse, qui décèlent une
évolution allant du décadentisme à l'unanimisme. Sous l'influence de ses lectures,
il s'oriente de plus en plus vers les courants artistiques modernes qui naissent en
Europe. Son deuxième recueil, intitulé Het sienjaal (Le signal, 1918), comprend
surtout des poèmes teintés d'expressionnisme humanitaire. En 1917, il s'érige dans
ses critiques en porte-parole d'un groupe de jeunes artistes anversois, peintres et
sculpteurs, à qui il expose les théories futuristes, cubistes et expressionnistes. Il
publie des articles sur la littérature et davantage sur les arts plastiques, en écrit
aussi sur le mouvement flamand et s'affiche comme activiste unioniste.
En outre, il écrit durant une saison des comptes rendus de représentations
théâtrales.
Peu de temps avant l'armistice, il s'exila à Berlin en compagnie d'une amie, dans
le but essentiel de se soustraire aux poursuites judiciaires pour activisme qui le
menacent.
Sa correspondance est la principale source de renseignements sur la période
d'après-guerre. Le Chapitre VI dépeint d'abord le climat politique et artistique qui
régnait à Berlin après la capitulation et mentionne ensuite les relations que Van
Ostaijen entretint avec les artistes de l'endroit. Son oeuvre et ses conceptions
dénotent nettement qu'il assimilait de mieux en mieux l'esprit nouveau de ce milieu
ouvert. De ce fait, il s'isola davantage de ses compatriotes qui ne lui rendaient pas
justice et lui accordaient peu d'audience. Cet isolement se prolongera jusqu'à sa
mort. On peut avancer qu'un processus important de son évolution intellectuelle
s'est accompli durant son exil à Berlin: il perdit ses illusions et concentra son esprit
sur ses conceptions artistiques essentielles les plus défendables.
Dans le domaine politique, en tant qu'artiste et flamingant, il considérait le
mouvement flamand comme une affaire d'ordre social et, théoricien plutôt qu'homme
d'action, croyait que le spartakisme et le communisme qui en découlait, ouvraient
le plus de perspectives.
En tant que poète, son évolution le mena de l'expressionnisme humanitaire à un
expressionnisme ‘désindividualisé’, apparenté au cubisme. Lors de ce processus
d'affinement, il introduit dans son art des éléments dadaïstes qui
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se manifestent très nettement dans son troisième recueil Bezette stad (Ville occupée,
1921) et dans une moindre mesure dans le recueil inédit De feesten van angst en
pijn (Les fêtes d'angoisse et de douleur).
Il s'efforce également de justifier sa théorie du ‘cubisme émancipé’ dans ses
articles sur les arts plastiques.
Enfin, ayant lu l'oeuvre de Scheerbart et celle de Mynona, il se met à écrire en
prose: il abandonne son projet de composer un roman autobiographique pour écrire
des ‘contes grotesques’.
Bien que cette période transitoire fût très féconde au point de vue littéraire, Van
Ostaijen ne parvint pas à conquérir son indépendance matérielle, ses tentatives
d'ouvrir un commerce d'objets d'art ayant échoué. De ce fait, la vie commune avec
son amie devint intenable. De plus, le climat artistique de Berlin l'avait déçu. Après
de longues hésitations - il avait été condamné entre-temps à onze mois de prison
pour activisme -, il regagna seul Anvers aux environs de la Pentecôte, en 1921.
Le Chapitre VII se rapporte au court laps de temps qu'il passa sous le toit paternel
(jusqu'en décembre 1921) et à l'année suivante, durant laquelle il accomplit ses
obligations militaires à Issum. Les lettres de cette époque révèlent qu'il a traversé
une crise au début de son temps de service. S'étant tu un bon moment, il écrivit
enfin le poème Winter (Hiver) qui permet d'avancer qu'il venait de trouver son propre
style. Avec ce poème, il inaugure la période du ‘lyrisme pur’, autrement dit, de
‘l'expressionnisme organique’.
Le Chapitre VIII embrasse les années 1923-1925, qu'il passa à Anvers. Il chercha
en vain un emploi dans un commerce d'art allemand. En 1924, il travailla quelque
temps chez un libraire anversois. L'aide de son frère lui permit de jouer durant cette
période les modestes marchands d'objets d'art en chambre. Son frère se maria, sa
mère mourut en octobre 1923, et la reprise de la vie commune avec son amie échoua
au bout de quelques mois. A la fin de l'année 1923, il partagea la vie de son père.
Au début de 1923, Van Ostaijen et Wies Moens essayèrent de se rapprocher,
mais cette tentative fit long feu. Il n'eut pas plus de succès quand, de concert avec
Oscar Jespers, il entreprit au mois d'avril de former une association de peintres et
de sculpteurs flamands. Dans le courant de l'été, il fit la connaissance de Jozef
Muls, qui l'invita à collaborer à sa revue Vlaamsche Arbeid. Depuis l'insuccès de
sa revue Sienjaal (1920), Van Ostaijen n'avait pas cessé de collaborer incidemment
à divers périodiques, encore qu'il ne fût en communion d'idées avec aucun d'entre
eux. On peut en dire autant de Vlaamsche Arbeid; il n'empêche que Van Ostaijen
a continué jusqu'à sa mort à collaborer à cette revue.
Au début de 1925, lors de la fondation de la revue De Driehoek, Van Ostaijen fit
la connaissance de E. du Perron et se lia d'amitié avec lui par la suite. Ses
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liens amicaux avec Gaston Burssens, qui venait de publier Piano, datent de cette
époque. Ce furent ses deux amitiés durables dans le monde littéraire - les seules.
Le présent chapitre, de même que les suivants, dépense une attention de plus
en plus approfondie à l'art poétique de Van Ostaijen, afin de lui donner du relief par
rapport à l'évolution de ses théories sur le lyrisme et à celle de son propre lyrisme.
Van Ostaijen eut à ce moment l'occasion de se faire mieux connaître comme
prosateur. En effet, un quotidien et un hebdomadaire publièrent quelquesuns de
ses petits ‘contes grotesques’ dans le courant de l'été 1923. L'année suivante, il
confia à Vlaamsche Arbeid quelques contes, plus ou moins apparentés à l'art de
Kafka. Il sera le premier à publier en 1925 la traduction de cinq récits de cet écrivain.
Enfin, De Driehoek édita un de ses longs contes, De trust der vaderlandsliefde (Le
trust du patriotisme, 1925), dans la collection ‘Cahiers van de Driehoek’.
Bien plus qu'auparavant, Van Ostaijen s'occupe de littérature dans ses écrits
critiques. Il n'en reste pas moins qu'il publia encore trois études consacrées
respectivement à Campendonk, Oscar et Floris Jespers, mais il traitait des sujets
littéraires dans la plupart des articles qui parurent dans Vlaamsche Arbeid. Il inaugura
cette suite d'études en 1923 par un exposé détaillé des ses conceptions de la poésie,
intitulé Modernistiese dichters.
Le Chapitre IX relate la brève période où Van Ostaijen exploitait à Bruxelles la
galerie ‘A la Vierge Poupine’. Pour ce faire, les comptes rendus des expositions
qu'il organisa alors ont également été consultés.
Bien que les premiers symptômes de la tuberculose se manifestassent déjà, il
déployait une activité fébrile comme marchand de tableaux, et il se produisait plus
souvent en public: il entretenait des relations suivies avec ses collègues bruxellois
et donna quatre conférences. Dans la première, Proeve van parallellen tussen de
moderne beeldende kunst en de moderne dichtkunst (Essai sur le parallélisme entre
les beaux-arts modernes et la poésie moderne), prononcée au congrès d'histoire
de l'art de Bréda peu de temps avant qu'il ne s'installe à Bruxelles, il distingue deux
courants primordiaux dans l'art moderne: l'expressionnisme ‘organique’ et
l'expressionnisme ‘romantique’, qu'il rejette. Il développe les principes du lyrisme
organique dans deux conférences à Bruxelles, puis dans une troisième, à Anvers.
Il publiera celle-ci sous le titre de Gebruiksaanwijzing der lyriek (Mode d'emploi du
lyrisme). Ainsi donc, Van Ostaijen inscrit à son actif des conférences, un certain
nombre d'articles dans Vlaamsche Arbeid où il formule le plus souvent ses théories
poétiques, et enfin un de ses contes, édité en volume sous le titre de Het bordeel
van Ika Loch (Le bordel d'Ika Loch).
Le Chapitre X est consacré à la période où il vécut de nouveau sous le toit paternel
et pendant laquelle il reprit le métier de marchand de tableaux en
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chambre. Sa santé s'altéra dans le courant de l'année 1926, au point qu'il dut
renoncer au voyage à Paris qu'il s'était proposé de faire à la fin de l'année. Son état
empira à vue d'oeil au début de l'année suivante; il passa l'été à la campagne, dans
l'attente de son admission au sanatorium.
Bien que malade, il écrivit beaucoup, surtout en 1926. Il atteignit un point culminant
dans le domaine poétique, mais ne parvint pas à faire éditer les textes de ses
tentatives antérieures de ‘lyrisme pur’ qu'il aurait aimé faire éditer sous le titre de
Eerste boek van Schmoll (Premier livre de Schmoll).
Outre les ‘contes grotesques’, dont le plus long, intitulé De bende van de Stronk
(La bande de l'homme-tronc), date probablement de cette époque, il écrivit encore,
dans une langue très délicate, des comptes rendus de ses observations et
expériences, ainsi que des histoires d'animaux, réunis sous le titre de Diergaarde
voor kinderen van nu (Jardin zoologique pour enfants d'aujourd'hui). Il continua à
accorder une très large place à l'exposé de ses points de vue et de ses conceptions
en matière de lyrisme dans les critiques détaillées qui parurent dans Vlaamsche
Arbeid. De plus, il écrivit une série de petits essais, écrits de la même encre que
ses ‘contes grotesques’, qui escortent ses dissertations théoriques, et qui furent
édités après sa mort sous le titre de Selfdefence.
Le Chapitre XI a trait aux six derniers mois de sa vie, qu'il passa au sanatorium
‘Le Vallon’ de Miavoye. Presque toutes les données ont été empruntées à la
volumineuse correspondance de cette époque qui a été conservée. Cette
correspondance fournit d'abondants détails sur les efforts déployés en vue de la
fondation de la revue Avontuur par le triumvirat Van Ostaijen, Du Perron et Burssens,
ainsi que sur la ‘définition du point de vue’, discussion entre Van Ostaijen et Du
Perron à propos d'une enquête. Toutefois, ces documents variés livrent bien d'autres
renseignements, et permettent de suivre pour ainsi dire de jour en jour la dernière
phase de l'existence terrestre de Van Ostaijen, qui fit encore oeuvre créatrice peu
de temps avant sa mort. Une analyse de son dernier ouvrage, à la fin de ce traité,
montre l'étendue de son talent.
Traduit du néerlandais par L. Roelandt.
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1a. Voorouders van vaderszijde
1

CORNELIS VAN OSTAIJEN

JAN CORNELISZ. VAN OSTAEIJEN

2

Zundert 13-12-1711-31-1-1760
X Zundert 8-5-1744
JOANNA ADRIANI FLOOREN

* Bragt

gedoopt
Zoon
van Zundert
Cornelius10-4-1745
4
Lambrechts
van Ostaeijen
meester hoefsmid
en
Petri 2-10-1812
† Christina
Steenbergen
Kerstens.
2
Wonend te Wernhout.
1

-----

X

3

Steenbergen 31-10-1773

MARIA VAN DER BEEK

WILHELMUS VAN DER BEEK

gedoopt
Zoon
van Steenbergen
Cornelis van 7-12-1751
† Steenbergen
der
Beek, schepen30-7-1806
te
Steenbergen.
3

X TERESIA JANSSENS

MICHAEL VAN DER BUYTEN X JOANNA VAN PIETER ANTONIUS VAN DER BUYTEN
VENROIJ
gedoopt Steenbergen 18-2-1751

begraven Steenbergen 7-4-1794

-----

X

Steenbergen 22-3-1778

JOANNES BROUWERS X MARIA TRETS

MARIA BROUWERS

gedoopt Steenbergen 13-2-1755
kruidenierster
† Steenbergen 18-9-1826

FRANçOIS BOETS X ELISABETH IGO

PIETER BOETS

* Hoegaarden 8-2-1780
dagloner
† Hoegaarden 2-12-1843

-----

X

Hoegaarden 2-5-1800

EGIDE MULLET X CATHARINA GEENIS

CATHARINA MEULET

* Hoegaarden 16-6-1761
† Hoegaarden 23-11-1841

GERARDUS MENS X JOANNA
SUIJCKERBUIJCK

KORNELIS MENS

* Kruisland 26-8-1761
tuinier
† Steenbergen 16-8-1832
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4

In 1796 schepen en
locodrossaard van
Steenbergen.

-----

X

Nieuw-Vossemeer 6-5-1798

JOANNES DITVORT X JOANNA VAN

MARIA DIETVORS

HERSTRAETEN

* Nieuw-Vossemeer 30-10-1770
† Steenbergen 23-10-1859
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1b. Grootouders van vaderszijde
WILLEM VAN OSTAIJEN

* Steenbergen 3-12-1782
hoefsmid
† Steenbergen 19-2-1865

2de kind:
Kornelis Frans
Steenbergen 15-4-1819-17-4-1880
hoefsmid
X

Steenbergen 10-11-1813

3de kind:
PIETER FLORIS JAKOB VAN OSTAIJEN

* Steenbergen 15-8-1821
koper- en blikslager, loodgieter
5
→ Antwerpen 4-8-1886
† Antwerpen 12-2-1907
5de kind:
Ferdinand Antonij
* Steenbergen 6-6-1826
hoef- en grofsmid
→ Halsteren 3-1-1866
PETRONILLA VAN DER BUIJTEN

* Steenbergen 29-6-1791
† Steenbergen 30-10-1868

-----

X

Steenbergen 14-5-1849
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5

→ = uitgeschreven naar.

1ste kind:
MARIA CATHARINA BOETS

* Steenbergen 19-1-1828
† Steenbergen 18-5-1886
3de kind:
Kornelis
* Steenbergen 3-8-1830
huis- en rijtuigschilder
→ Antwerpen 21-12-1880
4de kind:
Jan
* Steenbergen 29-8-1834
korenmolenaarsknecht
† Ooltgensplaat 15-11-1915
8ste kind:
Lodewijk
Steenbergen 10-7-1841-16-2-1884
korenmolenaar
10de kind:
Pieter
Steenbergen 28-10-1845-13-11-1919
tapper, later broodbakker
HENDRIK BOETS

* Hoegaarden 6-12-1800
broodbakker en korenmolenaar
† Steenbergen 20-2-1891

X

Steenbergen 30-6-1826

JOANNA MENS

* Nieuw-Vossemeer 27-8-1803
arbeidster
† Steenbergen 27-11-1889
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1c. Voorouders van moederszijde
6

MICHEL ENGELEN

JAN ENGELEN

Rekem 11-3-1730-20-3-1782
7
X Rekem 5-5-1765
MARIA JANSSEN

Rekem 21-11-1717-13-3-1800

* Rekem
9-3-1766
Jan
Engelen
was
landbouwer
schepen
van Neerharen
† de
Rekem
25-3-1845
en
zoon van
Jan
Engelen (Rekem
5-6-1691-3-12-1759) en
Barbara Crijns (geb. te
Opgrimbie, † Rekem
1-5-1741).
7
Tweede huwelijk van Jan
Engelen.
6

-----

X

Rekem 6-5-1792

GERARD OPSTEIN

MARGARETHA OPSTEIN

Rekem 6-4-1724-31-4-1803
X Rekem 11-6-1747

* Rekem 3-12-1758
† Rekem 17-10-1826

ANNA CATHARINA DASSEN

Rekem 7-6-1724-6-7-1797

JOANNES BECKERS X HELENA
VANDERHOVEN

DONNÉ BECKERS

-----

X

ANDREAS STANS X WENDELINA MEYERS

MARIA STANS

* Rekem 13-11-1765
landbouwer
† Rekem 18-1-1843

Mechelen/Maas 28-9-1788

* Daalgrimbie 31-1-1760
† Rekem 11-6-1807

JAN VANDERHOVEN X MARGRIET THYSSEN JOHANNES JACOBUS VANDERHOVEN

* Rekem 3-1-1758
landbouwer
† Rekem 6-1-1829

-----

X

Rekem 3-5-1783

GERARD OPSTEIN

CATHARINA OPSTEIN

(zie boven)
X Rekem 11-6-1747

* Rekem 11-12-1756
† Rekem 28-5-1807

ANNA CATHARINA DASSEN

(zie boven)
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HERMAN WEERTS X MARIE GERAERTS

LAMBERT WEERTS

* Rekem 19-2-1771
werkman
† Mechelen/Maas 16-6-1821

-----

X

Mechelen/Maas 18-5-1802

PIERRE HENRI BOURGOGNE X ANNA

MARIA CATHARINA BOURGOGNE

ENGELEN

* Mechelen/Maas 26-8-1777
† Mechelen/Maas 31-8-1809
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1d. Grootouders van moederszijde
JOANNES ENGELEN
* Rekem 22-2-1793
landbouwer
† Rekem 11-3-1862

X

Rekem 2-11-1817

MARIA CATHARINA BECKERS

* Rekem 2-4-1795
† Rekem 25-5-1839

3de kind:
8
Joannes
* Rekem 17-11-1822
landbouwer
† Rekem 4-2-1863
6de kind:

8

Getrouwd met Antoinette
Kempeners (Rekem
10-6-1829-7-4-1906).

LAMBERTUS ENGELEN

* Rekem 5-4-1830
landbouwer
† Rekem 7-6-1887

-----

X

9

Rekem 28-10-1852

9

Op 13-2-1864 huwde
Lambertus Engelen een
tweede maal, met
Antoinette Kempeners, de
weduwe van zijn broer
Joannes.

MARIA CATHARINA VANDERHOVEN

* Rekem 19-9-1832
† Rekem 28-7-1861

JOANNES JACOBUS VANDERHOVEN

* Rekem 26-6-1803
landbouwer
† Rekem 18-4-1848

X

Rekem 7-10-1831

ANNA MARIA WEERTS

* Mechelen/Maas 26-12-1804
† Rekem 20-2-1876
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1e. Familie Van Ostaijen-Engelen
Willem Jan Jozef van Ostaijen
Steenbergen 19-3-1850-8-8-1870
koperslagersknecht

MARIA CATHARINA ENGELEN

HENDRIK PIETER VAN OSTAIJEN

Jan Jacob Engelen
Rekem 11-7-1855-10-12-1855

* Steenbergen 17-5-1852
loodgieter
† Kapellen 16-10-1932

* Rekem 27-8-1853
† Antwerpen 31-10-1923

Anna Maria Engelen
* Rekem 20-10-1856
† Antwerpen 28-11-1874
Lodewijk Frans Antonij van Ost.
Steenbergen 24-9-1853-12-8-1857
Antonia Engelen
Rekem 25-7-1858-12-6-1859
10

Kornelis Constantinus van Ost.
* Steenbergen 28-11-1854
→ Antwerpen 11-10-1875
† Amsterdam 1901

Jan Hendrik van Ostaijen
* Steenbergen 15-3-1857
→ Antwerpen 13-12-1876
koetsier

Cornelia Hubertina Engelen
Rekem
Een van25-7-1858-15-6-1859
zijn zonen is

10

C.C. van Ostaijen, wonend
te Amsterdam.

13

Hubertina Engelen
* Rekem 8-2-1860
† Brussel 1941

Anna Maria Ida Engelen
Rekem 27-7-1861-28-7-1861
11

Ferdinand Antonij van Ostaijen
* Steenbergen 1-5-1858
koperslager en winkelier
→ Mariaburg 18-9-1926

Uit het tweede huwelijk van
Lambertus
Engelen
:
Kinderen: P.F.J.W.
van

11

Ostaijen en mevr. D.M.
Goossens-Van Ostaijen,
wonend te Bergen op
Zoom.
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In 1884 is zij getrouwd
met de Nederlander Jos.
Senden, die 29-9-1888 te
Brussel overleed. Haar
kinderen zijn: Julien
Senden (1885-1944) en
Anna Maria
Dinsart-Senden, geb. te
Antwerpen 31-1-1889,
wonend te Brussel.

12

Lodewijk Hendrik van Ostaijen
* Steenbergen 14-1-1860
→ Antwerpen 1-12-1884

14

Maria Antoinetta Engelen
12
*‘Oom
Rekem
15-6-1864
Louis’.

Andreas Engelen
* Rekem 15-5-1866
Hendrica Joanna van Ostaijen
Steenbergen 27-9-1861-7-11-1864
Gerard Lambert Engelen
* Rekem 28-10-1871
HENDRIK PIETER VAN OSTAIJEN
X Antwerpen 9-2-1882
MARIA CATHARINA ENGELEN
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In 1886 gehuwd te
Rekem met de
schipper-herbergier Jan
Theodoor Berben
(1856-1933). Van hun
zeven kinderen waren
Elisa (Maria Elizabeth) op
1-11-1889, Jan (Jan
Leonard Antoon) op
21-6-1897 en Antoinette
(Maria Antonetta) op
4-2-1900 geboren.

1097

1f. De kinderen Van Ostaijen
HUBERTINA FREDERICA VAN OSTAIJEN

* Antwerpen 28-12-1882
Gehuwd te Antwerpen op 17-12-1906 met Josephus Goris, loodgieter, uit welk
huwelijk één kind is geboren: Henri Goris, thans wonend te Antwerpen.
† Antwerpen 28-1-1912
PETRUS FLORENTIUS WILHELMUS VAN OSTAIJEN

* Antwerpen 29-10-1884
student in de theologie † Antwerpen 5-10-1910
HENRICUS MARIA JOSEPHUS VAN OSTAIJEN

* Antwerpen 26-11-1885
† Antwerpen 8-12-1885
JOSEPHUS FRANCISCUS VAN OSTAIJEN

* Antwerpen 26-11-1885
† Antwerpen 8-12-1885
VIRGINIA MARIA CAROLINA VAN OSTAIJEN

* Antwerpen 26-11-1885
† Antwerpen 29-11-1885
CONSTANTIUS HENRICUS JOANNES VAN OSTAIJEN

* Antwerpen 13-3-1887
klerk, bankbediende, bankdirecteur, wisselagent
Gehuwd te Antwerpen op 25-8-1923 met Maria Catharina Louisa Kunnen, uit
welk huwelijk één kind is geboren: Monique van Ostaijen, thans wonend te
Antwerpen.
† Antwerpen 23-9-1928
LEOPOLDUS ANDREAS VAN OSTAIJEN

* Antwerpen 22-2-1896
klerk, dagbladschrijver, kunsthandelaar † Miavoye-Anthée 18-3-1928
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2. Bewaard gebleven deel van Van Ostaijens bibliotheek
[Voor zover niet anders is aangegeven bevinden de volgende boeken zich thans in
het bezit van H. Goris te Antwerpen]
LOUIS ARAGON

Les aventures de Télémaque, NRF, Paris, 1922 (nr. 445).
HERMANN BAHR

Expressionismus, Delphin-Verlag, München, 1916 [bezit Y. Burssens-Goubet].
J. BARBEY D'AUREVILLY
Memoranda, Rouveyne et G. Blond, Paris, 1883 [op voorlaatste blz. in potlood:
Veil de Winter Brussel 7-6-24].
ANDRÉ BEUCLER

La ville anonyme, NRF, Paris, [1925] [alleen 1ste vel opengesneden].
ANDRÉ BILLY

Apollinaire vivant, Ed. de la Sirène, Paris, 1923 [op laatste blz. in potlood:
P.v.O. Antw. Kersouwken 1923].
BJÖRNSTJERNE BJÖRNSON

Liefde, Meulenhoff-editie, Amsterdam [op titelblad in rode inkt: P Van Ostaijen].
JEAN-RICHARD BLOCH
Carnaval est mort, NRF, 1920 [onopengesneden].
MARC R. BREYNE
Zwart en goud, Met huldegroet aan Paul Kruger 1825-1925 door Cyriel
Verschaeve, Excelsior, Brugge, z.j.
FRANCIS CARCO

Le roman de François Villon, Plon, Paris, [1926].
F.R. DE CHATEAUBRIAND
Oeuvres complètes, Tome Ier, troisième livraison en Tome II, quatrième
livraison, Galaud, Bruxelles, 1826.
CASIMIR V. CHłęDOWSKI
Das Italien des Rokoko, [vertaald door] Rosa Schapire, Georg Müller, München,
1919 [op laatste blz.: P.v.O. Antwerpen].
Neapolitanische Kulturbilder, XIV.-XVIII. Jahrhundert, 2e Auflage, Cassirer,
Berlin, 1920 [op laatste blz: Sele 26-6-24].
Christelijke onderwijzingen, Oefeningen en gebeden, Nieuwen druk, P.J. Hanicq,
Mechelen, z.j. [met bidprentjes van familieleden].
DIRK COSTER

Nieuwe geluiden, Van Loghum Slaterus en Visser, Arnhem, 1924.
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F.A. DAVID

Eléments du dessin, David, Paris, 1797 [op schutblad: Veiling de Tavernier
December 23].
FRANCISCO DELICADO

La Lozana Andaluza, Liseux, Paris, 1888 (2 delen).
F.M. DOSTOJEWSKY
De eeuwige echtgenoot, Meulenhoff-editie, Amsterdam, z.j.
De vreemde vrouw en de man onder het bed, [vertaling:] S.v. Praag, Van
Holkema en Warendorf, Amsterdam, z.j.
HUBERT DUBOIS

Pour atteindre à la mort, Ed. Sélection, [Anvers, 1926] [met opdracht: A Paul
van Ostaijen/en très affectueux hommage/Hubert Dubois].
HEDWIG FECHHEIMER

Die Plastik der Ägypter, Die Kunst des Ostens, Band I, Cohn-Cassirer, Berlin,
1922.
Kleinplastik der Ägypter, Die Kunst des Ostens, Band III, Cohn-Cassirer, Berlin,
1921.
PAUL FECHTER

Der Expressionismus, fünftes bis neuntes Tausend, R. Piper & Co. Verlag,
München, 1920 [bezit Y. Burssens-Goubet].
MAX J. FRIEDLÄNDER
Die altniederländische Malerei, I, Paul Cassirer, Berlin, 1924.
GUIDO GEZELLE

Zantekoorn, bijeengebracht door Caesar Gezelle, Excelsior, Brugge, 1923.
WILLEM GIJSSELS

Zij zingen, Kinderliederen, Meuwissen, Brussel, 1928 [onopengesneden].
MAURICE GILLIAMS

De dichter en zijn schaduw, gevolgd door Een jong reiziger, gezet en gedrukt
door den dichter, [Antwerpen], 1925 [nr. VI van de 25 exemplaren].
CURT GLASER

Die Kunst Ostasiens, Insel-Verlag, Leipzig, 1913 [met inschrift: Arnold Topp
Herbst 1913].
VINCENT VAN GOGH

Brieven aan zijn broeder, uitgegeven en toegelicht door J. van Gogh-Bonger,
deel I-III, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1914 [voor
literatuurlijst in potlood op schutblad zie afbeelding op blz. 1101].
IWAN GOLL

Requiem, Für die Gefallenen von Europa, Von Rascher und Cie, Zürich und
Leipzig, 1917.
MAXIM GORKI

Slaapstêe (Nachtasyl), bew. Henri Hartog, tweede druk, Brusse, Rotterdam,
1905.
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Grandes chroniques de France, met 51 miniaturen, Bibl. Nationale, Départ.
des manuscrits, Paris, z.j. [schutblad: Brussel V.d.W. 11.21.]
ERNST GROSSE

Die ostasiatische Tuschmalerei, Die Kunst des Ostens, Band VI, Cohn-Cassirer,
Berlin, 1922 [in potlood op schutblad: Van Ostaijen 22].
ERNEST HELLO

Paroles de dieu, 8e édition, Perrin, Paris, 1923.
P.C. HOOFT
Minne-dichten, Der Besten het Best nr. I, W.N. Dinger, Bussum, 1926
[gedeeltelijk onopengesneden].
IMBERT

Les bienfaits du sommeil, ou les quatre rêves, Lemonnyer, Paris, 1883.
FRANCIS JAMMES

De l'angelus de l'aube à l'angelus du soir, sixième édition, Mercure de France,
Paris, 1911.
Feuilles dans le vent, Mercure de France, Paris, 1913 [met stempel:
Buchhandlung Cosmos Anton Hussla, Antwerpen, Eiermarkt 13].
Japanse kunst: 1 plakboek met Japanse prenten en 2 kleine Japanse boeken,
waarvan 1 met gekleurde platen.
RENÉ JOHANNET

Éloge du bourgeois français, Les Cahiers Verts, Grasset, Paris, 1924
[onopengesneden, met op het achterschutblad: 15-5-26].
P.-J. JOUVE
Vous êtes des hommes, NRF, Paris, 1915 [achterin, op binnenkant omslag in
potlood: Veil. Tav. 28-2-24].
W. KANDINSKY
Über das Geistige in der Kunst, R. Piper, München, 1912 [bezit A. Noeninckx].
ERNST KÜHNEL

Miniaturmalerei im islamischen Orient, Die Kunst des Ostens, Band VII,
Cohn-Cassirer, Berlin, 1922 [op schutblad: Van Ostaijen].
OTTO KÜMMEL

Die Kunst Ostasiens, Die Kunst des Ostens, Band IV, Cohn-Cassirer, Berlin,
1921 [op schutblad: P. van Ostaijen '21].
JULIUS KURTH

Japanische Holzschnitte, Hahn, Frankfurt, 1909.
Der chinesische Farbendruck, Ostasiatische Graphik, Band I, Schulz & Co.,
Plauen im Vogtland, 1922 [op schutblad: V Moo 10-5-25].
Sharaku, Piper, München, 1910.
A. LAMARTINE
Souvenirs et portraits, Oeuvres de Lamartine, Tome I-III, Hachette, Paris, 1872,
1872 en 1874.
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Door Van Ostaijen beschreven schutblad van Van Goghs ‘Brieven aan zijn broeder’,
deel I.
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M. LERMONTOF

Een held van onzen tijd, Bibliotheek van Russische Literatuur, nr. 9-10, Maas
en Van Suchtelen, Amsterdam, 1907 [titelblad ontbreekt].
Un héros de notre temps, Ed. de la Pléiade, Paris, 1926 [op achterschutblad:
23-2-27].
PIERRE LOUYS

Archipel, cinquième mille, Bibliothèque-Charpentier, Paris, 1906 [op
achterschutblad: (P.v.O. Antw. 22-11-23)].
LUCAIN

La Pharsale, traduit en français par Marmontel, Tome 2, Ledoux, Paris, 1828.
MECHTHILD VON MAGDEBURG

Das fliessende Licht der Gottheit, ausgewählt und übertragen von Sigmund
Simon, Oesterheld & Co. Verlag, Berlin, 1907 [op schutblad met inkt: P. van
Ostaijen 1918. In bezit van Y. Burssens-Goubet].
GUY DE MAUPASSANT

Bel-ami, Calmann-Lévy, Paris, 1925.
JULIUS MEIER-GRAEFE
Cézanne und sein Kreis, dritte Auflage, Piper, München, 1920.
Mexique. Quatre lettres au Maréchal Bazaine, Muquardt, Bruxelles, 1868.
ADRIEN MITHOUARD

La majesté du temps, Poèmes, Crès et Cie, Paris, 1922 [onopengesneden].
PAUL MÜLLER-WALDE
Leonardo da Vinci, Hirth's Kunstverlag, München, 1889 [op schutblad: P.v.O.
Veiling Moorthamers Jan. '24].
HENRY MURGER

Scènes de campagne - Adeline Protat, Michel Lévy, Paris, 1856.
GIOVANNI PAPINI

Unhommefini, trad. de l'italien par Henry R. Chazel, Perrin et Cie., Paris, 1923.
DUCO PERKENS

Bij gebrek aan ernst, zijnde de volledige werken van Duco Perkens, uitgegeven
door E. du Perron, omslagtekening en frontispieces van A.C. Willink, R.
Simonson, Brussel, 1926 [met opdracht in inkt: Voor Paul van Ostaijen/
chef-de-file - wie kan daar/iets aan doen? - van die/arme Perkens R.I.P./ (zie
overigens blz. 172)/De bezorger/Eddy du Perron. Nr. 15 van de 30 exemplaren
buiten de handel. Slechts gedeeltelijk opengesneden, ook blz. 172 niet].
E. DU PERRON
Alle de rozen of Het gesprek bij maanlicht, met een tekening van A.C. Willink,
niet in de handel, gedrukt voor de schrijver in twintig exemplaren bij A. Breuer
[...] te Brussel, in Oktober '27 [met opdracht in inkt: Aan de kran-
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ke dichter/van Miavoye-Anthée,/met beste wensen voor een
spoedige/beterschap en een reeks nieuwe verzen/Zijn vriend/E du P.].
De koning en zijn min, Eroties gedicht in veertien zangen uit een vreemde taal
getrouwelik in de Nederlandse overgezet en gedrukt voor de vertaler in elf
exemplaren, [Brussel, 1926] [met opdracht in inkt op blz. 1: Wat zou ik hierin
moeten schrijven?/‘In vriendschap; de Vertaler’(?)].
FRANZ POCCI

Lustiger Komödien-Büchlein, Band I en II, Insel-Verlag, Leipzig, 1907 [in deel
II: Sele I-II 10-7-24].
EDGAR ALLAN POE

Een tiental verhalen, vertaald door F.A. Ankersmit, Wereldbibliotheek,
Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, z.j. [op blz. 1
in inkt: Pol Van Ostaijen].
Pogen, Maandschrift der Jońge Gedachte in Vlaanderen, jaargang 1, nr. 7,
Gent, oktober 1923.
THOMAS DE QUINCEY

Bekenntnisse eines Opiumessers, Julius Bard, Berlin, 1902 [op schutblad: Sele
3-9-24].
Reich der Inka, Textteil: Sprache und Kultur im ältesten Peru, Bildteil: Keramik,
Weberei und Momentalbau, Verfasser: Ernst Fuhrmann, Foltwang, Hagen i.
W., 1922 [op schutblad in potlood: Van Ostaijen '22].
Reinaert de Vos, ed. J.F. Willems, Gijselijnck, Gent, 1836.
PIERRE REVERDY

La peau de l'homme, NRF, Paris [1926] [grotendeels onopengesneden].
JACQUES RIVIÈRE

Aimée, huitième édition, NRF, Paris, 1922.
A. ROBIDA
La grande mascarade parisienne, Librairie illustrée, Paris, z.j. [op schutblad:
Veiling de Tavernier 10-7-24].
AUGUSTE RODIN

l'Art, [derde druk], Grasset, Paris, 1911.
J.J. ROUSSEAU
Emile ou de l'éducation, Tome I en II, Les Meilleurs Auteurs Classiques,
Flammarion, Paris, z.j. [grotendeels onopengesneden].
ANDRÉ SALMON

l'Amant des Amazones, Ed. de la Banderole, Paris, z.j. [op achterflap: uitg.
5-12].
Prikaz, Ed. de la Sirène, Paris, 1919 (nr. 589).
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JEAN SECOND

Les baisers, Traduction nouvelle par Victor Develay, 2e édition, Librairie des
Bibliophiles, 1872 [in potlood op laatste blz.: Gonfreville Le Havre (1-8-24)].
SEICHLITZ

Geschichte des japanischen Farbenholzschnitts, Kühtmann, Dresden, 1910.
FRIEDRICH SERRE

Die Kunst des alten Persien, Die Kunst des Ostens, Band v, Cohn-Cassirer,
Berlin, 1922 [op achterschutblad: PvO (Berlin - jan 23)].
HANS W. SINGER
Handbuch für Kupferstichsammler, zweite, veranderte Auflage, Heerseman,
Leipzig, 1922.
PHILIPPE SOUPAULT

Rose des vents, avec 4 dessins de Marc Chagall, Au Sans Pareil, Paris, 1920.
ROBERT DE SOUZA

Modulations sur la mer et la nuit, Edmond Deman, Bruxelles, 1899 [nr. 4 van
de 150 exemplaren. Op laatste blz. in potlood: Veiling de Tavernier dec. 23].
STENDHAL

Amitié amoureuse, Préface fragmentée de Stendhal, douzième édition,
Calmann-Lévy, Paris, 1898.
STIJN STREUVELS

De landsche woning in Vlaanderen, L.J. Veen, Amsterdam, z.j.
IVO STRUYF

Uit den kunstschat der Bakongos, deel I en II, Langenhuysen, Reimer,
Amsterdam, Berlin, 1908 [deel II onopengesneden].
Tafelmalerei der deutschen Gotik, Das Bild Atlanten zur Kunst, erster Band,
Piper, München, 1922
LUDWIG TIECK

Werke I, II, III, Ausg. G.L. Klee, Meyers Klassiker-Ausgaben, Bibliographisches
Institut, Leipzig und Wien, z.j.
J.S. TOERGÈNJEF
Klop... klop... klop..., uit het Russisch vertaald door Z. Stokvis, Bibliotheek van
Russische Literatuur, nr. 5, Maas en Van Suchtelen, Amsterdam, 1907 [op
schutblad in potlood: Pol van Ostaijen].
Premier amour, Ed. de la Pléiade, Paris, 1924.
L. TOLSTOI
Anna Karénine, Oeuvres complètes XV, XVI, XVII en XVIII, Stock, Paris,
1905-1908.
ANT. P. TSJECHOF
Een toeval, uit het Russisch vertaald door Z. Stokvis, Bibliotheek van Russische
Literatuur, nr. 1, Maas en Van Suchtelen, Amsterdam 1906 [op schutblad in
potlood: Pol van Ostaijen].

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

1105

PAUL VERLAINE

Jadis et naguère, nouvelle édition, Vanier, Paris, 1919.
ALFRED DE VIGNY

La vie et la mort du capitaine Renaud, Michel Lévy, Paris, 1867.
COMTE DE VILLIERS DE L'ISLE-ADAM
l'Amour suprême, De Brunhoff, Paris, 1886 [op laatste blz. in potlood: Veiling
de Winter Brussel 7-6-24].
l'Évasion, Tresse et Stock, Paris, 1891 [op schutblad in potlood: Veiling de
Winter 25-5-24].
PIET VAN WIJNGAERDT

Het signaal, Paul Brand, Bussum, 1916.
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3. Door Van Ostaijen getypte literatuurlijst voor de Antwerpse tak
van het Algemeen Nederlandsch Verbond
Verkortingen: ANVB: Alg.Ned.Verb. (toekomstig) bezit. - BB: Bibliotheek bezit. - PB:
Privaat bezit.
Opstellen. (Estetiek, Etiek, filosofie, politiek, enz)
Franz Blei:
Erdachte Geschehnisse, zehn Studien.
Gott und die Frauen, ein Traktat.
Das Rokoko, Variationen ueber ein Thema.
Das schwere Herz, Zwiesprachen und Gedichte.
Das dienende Werk, deutsche Uebertragungen.
Der Dichter und das Leben, ein Buch Kritik.
Landfahrer und Abenteurer, zehn biographische Versuche.
Menschliche Betrachtungen zur Politik. ANVB. Alle bij G. Mueller, Muenchen.
Diplomatie. Verlag S. Fischer, Berlin.
Dr. Max Brod und Dr. Felix Weltsch:
Anschauung und Begriff, Grundzuege eines s[S]ystems der Begrifsbildung. PB.
Max Brod:
-, Ein Vademecum fuer Romantiker unserer Zeit. Kurt Wolf[f], Leipzig.
Hans Blueher:
Wandervogel, Geschichte einer Jugendbewegung. I. Teil: Heimat und Aufgang.
II. Teil: Bluete und Niedergang
Der buergerliche und geistige Antifeminismus. Eine Auseinandersetzung.
Die Intellektuellen und die Geistigen. PB. Tempelhof, Berlin.
Friedrich Bauermeister:
Vom Klassenkampf der Jugend. Verlag Died[e]richs Jena, 1916.
Dr. Ludwig Coellen:
Die neue Malerei. ANVB. E.W. Bonsels, Verlag, Muenchen.
Neuromantik, Eugen Died[e]richs, Jena, 1906. ANVB.
Das Sein als Grenze des Erkennens, Eine Erkenntnislehre, Verlag du Mont,
Keulen
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Kurt Hiller:
Die Weisheit der Langen weile, Eine Zeit- und Streitschrift, 2 Baende, Wolff,
Leipzig.
Das Recht ueber sich selbst, eine strafrechtphilosophische Studie, Heidelberg
Das Ziel. Aufrufe zu taetigem Geist. Mueller, Muenchen, 1916. Beitraege von:
Heinrich Mann, Blueher, Kayser, Nelson, Peschke, Kerr, Brod, David, Werfel,
Rubiner, Wyneken, Leonhard, Benjamin, Joel, Dohm, Wolfenstein, Drey, Hiller.
Verlag Georg Mueller, Muenchen. PB.
Ernst Joel:
Die Jugend vor der sozialen Frage, Diederichs Jena, 1915.
Ernst Joel und Erich Mohr:
die wartende Hochschule (Ebenda).
Eduard David:
Sozialismus und Landwirtschaft, Berlin.
Die Sozialdemokratie im Weltkrieg.
Referenten-fuehrer, fuer sozialdemokratische Redner, Berlin.
Hedwig Dohm:
Antifeministen, Berlin.
Gustav Landauer:
Aufruf zum Sozialismus.
Gustav Wyneken:
Schule und Jugendkultur. Jena.
Was ist Jugendkultur? Muenchen.
Der Gedankenkreis der Freie Schulgemeinde. Verlag E. Matthes.
Kabinett gegen Freie Schulgemeinde. Eine Abrechnung mit der Bureaukratie und
ein Appel an die o[O]effentlichkeit, Muenchen.
Die Neue Jugu[e]nd. Ihr k[K]ampf um Freiheit und Wahrheit in Schule und
Elternhaus, in Religion und Erotik. Muenchen.
Der Krieg und die Jugend.
Gustav Wyneken ist[is] uitgever van: die Freie Schulgemeinde, Vierteljahrschrift
(Ebenda)
Leonard Nelson:
Ueber das sogenannte Erkenntnisproblem.
Ueber wissenschaftliche und aestetische Naturbetrachtung.
An die freie deutsche Jugend und ihre Freunde. Sammelheft ‘Freideutsche
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Jugend’, Jena, 1913.
Franz Sachs:
Rede an die Kameradinnen. Brosj. Blueher-Verlag-Tempelhof-Berlin.
Hermann Bahr:
Expressionismus, Delphin-Verlag, Muenchen, 1916. mit 19 Tafeln. PB.
Fritz Burger:
Cézanne und Hodler, Einfuehrung in die Probleme der Malerei der Gegenwart.
Muenchen Delphin-Verlag, 1913.
Martin Buber:
Daniel, Gespraeche von der Verwirklichung, Leipzig, Kurt Wolff. PB.
Max. Raphaël
Von Monet zu Picasso. ANVB. Muenchen, Delphin-Verlag, 1913.
Albert Gleizes et Jean Metzinger:
Le[Du] Cubisme, Paris, Eug. Figuière, 1914. PB.
Gustave Coquiot:
Cubistes, Futuristes, Passéistes. Ollendorff, Paris. PB.
Roger Marx:
Mai[î]tres d'aujourd'hui et d'autrefois. Paris, Calmann-Lévy. PB.
Georg Simmel:
Rembrandt, ein K[k]unst-historisches Versuch.
Kant und Goethe, zur Geschichte der M[m]odernen Weltanschauung.
Dr. Wilhelm Worringer:
Abstraktion und Einfuel[h]lung, Muenchen, 1911, R. Piper & Co Verlag.
Formprobleme der Gothik, mit 25 Tafeln.
Dr. Ludwig Staudenmayer:
Die Magie als experimentale Naturwissenschaft. Leipzig, 1912, Akademische
Verlaggesellschaft.
Theodor Daeubler:
Der neue Standpunkt. Helle[r]auer Verlag. PB. ANVB.
Lucidarium in Arte Musicae, ein Buch ueber Musik, 1917.

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

1109
Carl Schmitt:
Daeublers Nordlicht, Drei Studien ueber die e(E)lemente, den Geist und die
Aktualitaet des Werkes.
Kandinsky und Franz Marc:
Der blaue Reiter (bijdragen van Roger Allard, August Macke, Pechstein, Marc,
Burljuk, Bruessow, v. Hartmann, Schoenberg, Kandinsky.) PB.
Julius Meier-Graefe:
Auguste Renoir
Vincent van Gogh met talrijke reprodukties. R. Piper Verlag, Muenchen Paul
Cézanne.
Hermann Esswein:
Toulouse Lautrec
Im Kampf um die Kunst: die Antwort auf den ‘Protest deutscher Kuenstler’ Kandinsky,
Pechstein, Marc, Nauen.
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4. Verkooplijst van drukker Gust Janssens betreffende ‘Music-hall’
Afrekening Mijnheer Pol van Ostayen.
Oplaag Music-Hall 200 ex.
Verkoop der Inschrijvers.
3-4-16

18 exemplaren

Fr. 45.-

4-4-16

11 exemplaren

27.50

4-4-16

6 exemplaren

15.-

5-5-16

1 exemplaren

2.50

10-5-16

3 exemplaren

7.50

10-5-16

1 exemplaren

2.50

12-5-16

1 exemplaren

2.50

15-5-16

1 exemplaren

2.50

19-5-16

1 exemplaren

2.50

Victor

3 exemplaren

7.50

Mampaye

1 exemplaren

2.50

Sels [Sele?]

1 exemplaren

2.50

Leonard

3 exemplaren

7.50

Hor[l]emans

1 exemplaren

2.50

Noeninckx

1 exemplaren

2.50

-----

-----

53 exemplaren

Fr. 132.50

10-5-16 Mr Smeding

1 exemplaren

2.-

13-5-16 Mr Jef Janssens
met 40%

5 exemplaren

7.50

17-8-16 Boekhandel

5 exemplaren

10.-

-----

-----

Verkoop
Voor Boekhandel

Fr. 152.-

voor de dagbladen

20 exemplaren

Kosmos en Van Hoof

6 exemplaren

Gemeentebestuur

20 exemplaren

50.-

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

-----

-----

110 exemplaren

Fr. 202.-
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5. Verkoop- en verzendlijsten betreffende ‘Bezette stad’
[A. Negen, niet in de hand van Van Ostaijen beschreven, bladzijden registerpapier]

1

Paul van Ostaijen

2

Stan van Ostaijen

3

Oscar Jespers

4

Floris Jespers

5

Rene Victor

6

Louis Kunnen

7

Paul Joostens

8

PvO (Stuckenberg)

9

PvO (Campendonk)

10

PvO (Topp)

11

Oscar Jespers

12 StvO (L.
Kunnen)
13
14
15
16

4 Vermeyen [?]

40.-

17

11 Weinberg

40.-

18

20 St v O

19

21 St v O

20

22 St v O

21

18 Leonard

22

37 Miechielsens

40.-

23
24
25

De Hooge Brug

26

Dechène 25%

27

Leberge 25% (met
nr. 134)

28

Holemans 25%

D

29

Siems 25%

D

30

Ned. Boekh. 25%

D

31

't Kersouwken 25% D

D
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32

Sele 25%

D

33

Standaard Antw.
25%

D

34

Hausdorff 25%

D

35
36
37
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38
39
40
41

PvO

42

St. v O

43

Oscar Jespers

44

PvO (Topp)

45

PvO (Muche)

46

PvO (Molzahn)

47

De Stijl 1

48

Tijbaart de
Kater

49

PvO (D. Red)

50

PvO (D. Red)

51

1 Brunclair

R1

15.-

52

2 De Bock

R1

15.-

53

3 Van Hecke

R1

15.-

54

5 Van den
Bempt [?]

R1

15.-

55

8 Schamelhout

R1

15.-

56

Ruimte 1

57

L'art libre 1

58

Ons Vaderland 24-4-21
Gent 1

59

De Ploeg 1

60

Het Getij
(Leonard)

61

Haagsche Post
1

62

40 Het Ned.
Boekhuis
Tilburg

63

Nieuwe Gids 1

64

Groot
Nederland 1

65

Elzevier 1

66

De Ploeg 2

5-'21
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7 Standaard

68

9 Ons
Vaderland
Brussel

69

10 Van de
Voort [?]

70

Ruimte 2

71

L'art libre 2

72

Ons Vaderland 24-4-21
Gent 2

73

6 Sele
(Volksbibl)

74

Haagsche Post
2

75

De Hooge Brug

76

Nieuwe Gids 2

77

Groot
Nederland 2

78

Elzevier 2

79

Gulden Winckel
1

15.-

5-21
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80

Gids 1

81

Rott Ct 1

82

Alg. Hand 1

14-4-'21
Avondblad

83

Nieuwe Ct 1

84

De Stijl 2

85

De Schelde 1

86

PvO (D. Red)

87

PvO (D. Red)

88

Nieuwe Ct 2

89

Alg. Hand. 2

90

Rott. Ct. 2

91

Gids 2

92

Gulden Winckel
2

93

St v O
(Kunnen)

94

23 St v O

95

24 St v O

96

25 St v O

97

26 St v O

98

27 St v O

99

28 St v O

100

29 St v O

101

12 Verelst [?]

15.-

102

13 Gilliams

15.-

103

14 Vets

R2

15.-

104

15 Muls

R2

15.-

105

16 Van de
Voort

R2

15.-

106

17 Van
Coppenolle

R2

15.-

107

19 Knors [?]

15.-

108

30 Hermans

15.-

109

31 Guiette

110

Oscar Jespers

A 24-4-'21

14-4-21

R2

15.-
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Van Tichelen }
P.v.Ost. v O.
Jespers

112

Verbruggen }
P.v.Ost. v O.
Jespers

113

Melis } P.v.Ost.
v O. Jespers

114

Van Genechten
} P.v.Ost. v O.
Jespers

115

32 De Bruijn

116

Oscar Jespers

117

Oscar Jespers

118

35 Van de Put

119

De Schelde 2

120

36 Van den
Branden

R2

15.-

15.-

15.-
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121

De Stem 1

122

De Stem 2

123

Goeden Dag 1

124

Goeden Dag 2

125

Ons Vaderland
Brussel 25%

D

126

Ons Vaderland
Brussel 25%

D

127

De Standaard
Brussel 25%

D

128

De Standaard
Brussel 25%

D

129

De Standaard
Brussel 25%

D

130

Van den Burch
[?] 25%

D

131

Van den Burch
[?] 25%

D

132

Dechène 25%

D

133

Dechène 25%

D

134

Leberge 25%
(met nr. 27)

135

33 Holemans
20%

136

34 Holemans
20%

137

Holemans

D

138

Holemans

D

139

Siems 25% }
zie 161

D

140

Siems 25% }
zie 161

D

141

Hausdorff 25%

D

142

Hausdorff 25%

D

143

Hausdorff 25%

D

144

Standaard
Antw. 25%

D

145

Standaard
Antw. 25%

D

41.25
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146

Standaard
Antw. 25%

D

147

Standaard
Antw. 25%

D

148

Standaard
Antw. 25%

D

149

Standaard
Antw. 25%

D

150

Sele 25%

D

151

Sele 25%

D

152

Sele 25%

D

153

't Kersouwken
25%

D

154

't Kersouwken
25%

D

155

't Kersouwken
25%

D

156

't Kersouwken
25%

D

157

't Kersouwken
25%

D

158

Ned. Boekh.
25%

D

159

Siems 25%

D } 56.25

160

Siems 25%

161

Siems 25%

162

PvO

ook 139 140

D } 56.25
D } 56.25
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163

PvO

164

PvO

165

PvO

166

PvO

167

Siems II 25%

D } 56.25

168

Siems II 25%

D } 56.25

169

Siems II 25%

D } 56.25

170

Siems II 25%

D } 56.25

171

Siems II 25%

D } 56.25

172

't Kersouwken
II 25%

D

173

't Kersouwken
II 25%

D

174

't Kersouwken
II 25%

D

175

't Kersouwken
II 25%

D

176

't Kersouwken
II 25%

D

177

38 Dermul

178

Victor

179

PvO
(Zahn-München)

180

PvO
(Westheim)

181

Lagrière [?]
(Antw)

D

182

39 Maes

R3

183

Artes, Gent (?)

terug

184

Siems III 25%

D3

185

Siems III 25%

D3

186

Siems III 25%

D3

187

Siems III 25%

D3

188

Siems III 25%

D3

189

Vl. Boekh.
Leuven?%

D

190

Vl. Boekh.
Brugge

D

15.-

11.75
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191

Ons Vaderland
- Brussel } voor
rekening

192

Ons Vaderland
- Brussel } voor
rekening

193

41 Lod. De
Schutter

194

Ter Waarheid

195

42 De Hooge
Brug

196

De Standaard

197

't Kersouwken

R4

15.-

----Totaal op
26-8-'21

585.50

(Herhaling
hierachter)
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Herhaling.
Ex A 3

Nrs. 16, 17 en 21

120.-

Ex B 20

Nrs. 51, 52, 53, 54, 55, 69, 300.101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 115,
118, 120, 182 en 193

Dépôts Siems

Nrs. 139, 140, 159, 160 en 56.25
161

1 25%
Siems

Nrs. 167, 168, 169, 170 en 56.25
171

11 25%
Lebègue

Nrs. 27 en 134

41.25

Nr. 189

11.75

25%
VI. Boekhandel
Leuven?%
----Totaal op 26-8-'21

585.50

[toevoeging in hand van
Van Ostaijen:]
Door P.v.O. verkocht: 3
luxe 120
9 gew. 135
Verkocht in boekh.

255.00
288.50
----1129.00
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[B. In de hand van Van Ostaijen beschreven papier met gedrukt briefhoofd:
‘SIENJAAL/Antwerpen/25, Boisotstraat’]
Verkocht in de boekhandel.
Lebegue, brussel

1A

1 B 30 + 11.25

41.25

Siems

-

10 B (reeds
betaald)

't Kersouwken

-

10 B

112.50

Nederlandsche
boekhandel

-

1B

11.25

Sele, Antw.

-

2B

22.50

Standaard, Antw.

-

1B

11.25

Hausdorf[f]

1A

2 B 30 + 22.50

52.50

Standaard, Brussel - .

3B

33.75

Ons Vaderland,
Brussel

-

4B

45.-

Vlaamsche
Boekhalle, Leuven

1B

11.25

[verso:]

Depot
A.

B.

De Hooge Brug,
Keizersgracht,
A'dam

1

3

't Kersouwken
Antwerpen

-

6

Siems

1

3

Ons Vaderland,
Brussel

-

1

De Standaard
Brussel

-

1

Dechène, Brussel

1

2

De Standaard,
Antwerpen

1

Vlaamsche
Boekhalle

1
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6. Door Van Ostaijen geschreven adressenlijst voor Avontuur
Emmanuel de Bom, Hoofdbibliothecaris, Bibliotheek Conscienceplein,
Antwerpen
N. van Ooyen,
id.
Volksbibliotheek, Blindenstr.
N. van Ooyen,
Lode Baekelmans, Letterkundige
id.,
id.
id.
Mr. Arthur H. Cornette, Conservator, Museum van Schone Kunsten, Antwerpen
Hubert Melis, letterkundige, Oude Kerkstr. 36, Antwerpen
Fritz Francken, letterkundige, Schulstr. 7, Antwerpen
Victor J. Brunclair, id., Goudbloemstr. 22 of 23, Antwerpen
Dr. J.O. De Gruijter, Bestuurder van de K.N.S. Schouwburg, Kipdorpbrug, Antw.
A. Noeninckx, Klappeistr. 20, Antwerpen
Geo van Tichelen, Nationalestr. 107, Antwerpen
Mevr. Dr. J. Gabriëls, Amerikalei, 66, Antwerpen
Prof. Dr. Stan Leurs, Brederodestr. Antwerpen
René Victor, advocaat, Italiëlei, 107, Antwerpen.
Floris Jespers, Marialei, 40, Antwerpen
Geert v. Bruaene, Boomstr. 9, Brussel
Verougstraete, kunstschilder, Belvédère, rue des ortolans, Watermaal
J. Grote, Liersche Steenweg, 6, Oude-God.
P.G. van Hecke, Avenue Louise, 67, Bruxelles
Comtesse du Monceau, id.,
304, id. (!!!)
Marc Eemans, Ch. Demeerstr., 35, Brussel
Landsvreught, Volkshuis, Alfred Stevensstr. Brussel
Joh. de Maeght, 18, de Haveskerckelaan, Vorst-Brussel
Aug. van Boeckxsel, 14, Kernstr. Brussel
Hollandsche Vereeniging, Café Majestic, Porte de Namur, Bruxelles
H.J. Knottenbelt, Avenue de Tervueren, Bruxelles
Van de Laar, 13, rue Longue Vie, Ixelles
Marcel Lecomte, 226, rue de Merode, Bruxelles
Geo Norge, 39, Avenue de la Floride, par Uccle 3, Bruxelles
Servranckx, Blaesstr., 135, Brussel
O. Jespers, 641, Chaussée de Wavre, Brussel
Dr. Witthaus, 166, Kaiserswertherstr., Düsseldorf.
Vlaamsche Club, Adolf Maxlaan, 94, Brussel
Hollandsche Club,
id.
id., Brussel.
Chr. de Moor, 198, Kon. Wilhelminalaan, Voorburg (Holland)
Eug. de Bock, uitgever, Kruishoflaan, Antwerpen.
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André de Ridder, letterkundige, 166, Karel de Preterlei, Borgerhout-Antw.
Prosp. de Troyer, kunstschilder, Antwerpsche Steenweg, Mechelen
De Nederlandsche boekhandel, St-Jacobsmarkt, Antwerpen
Boekhandel Cultura, Noordzandstr. 43, Brugge
J. Ceulemans, toondichter, Steenbokstr. 24, Antwerpen
E.L.T. Mesens, galerie l'Epoque, Chaussée de Charleroi, Bruxelles.
Boekhandel 't Kersouwken, St. Jacobsmarkt, Antwerpen
Boekhandel E. Sele, Prinsesstr., Antwerpen
Leo Kunnen, 20, St. Jorisvest, Antwerpen
Schiltz, wisselagent, Huidevettersstr. Antwerpen
Richard Minne, letterkundige, Waerschoot (O-VI.)
Dr. J. Quix, Maaseyk
Paul Kenis, sekretaris der Vereeniging van Vlaamsche letterkundigen,
Kroonlaan, 442, Elsene-Brussel
J. Verschueren, kunstschilder, Tervuerensteenweg, 166d.
Leo Piron, kunstschilder, Markt, Etichove-Audenaarde
Valerius de Saedeleer, id.,
id.
Luc Haesaerts, homme de lettres, Etichove-Audenaarde
‘De Schelde’, dagblad, Kerkstr. 9, Antwerpen
J. Boulez, kunstschilder, Audenaarde
Victor Grauls, Strijdhoflaan, Berchem-Antwerpen
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7. Bio- en bibliografische notitie, gepubliceerd in 7 Arts van 10
april 1924
Paul Van Ostayen
Notice biographique. - Né: oui. Où: malgré Suarès, d'une importance secondaire.
Bouche, nez, front: moyens. Signes particuliers: néant. Caractère: bon. Etat social:
sans.
Simplification fisc.
Carnet militaire: 8e Cie, 3 C.T./3 C.A. Conduite: très bonne. Manière de servir:
id. Numéro matricule: 7415.
Butin: manque, une corde à fourrages.
Bibliographie: puisque identité il y a: en 1916, Music-Hall; en 1918, Piet Sienjaal,
id.; en 1920, introduction à l'album de linos de Floris Jespers; en 1921, Bezette
Stad, (poème - ah! dit-on). Polémiques, etc. dans: Goedendag (1916-18); De Stroom
(1918); Ruimte (1921[0]-21); Valori plastici (1921); Das Kunstblatt (1921) Vlaamsche
Arbeid (1923[)]; Het Getij (1922); Sélection (1923).

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

1121

8. Bijdrage aan Marie, journal bimensuel pour la belle jeunesse,
nr. 1, 1 juni 1926
Thématique
‘Seul l'utile est susceptible d'être beau.’
Seul le susceptible est utile d'être beau.
Seul le beau est susceptible d'être utile.
Seul le beau est utile d'être susceptible.
Seul l'utile est beau d'être susceptible.
Seul Maurice est susceptible d'être Casteels.
Seul Casteels est susceptible d'être Maurice.
Seul Maurice est Casteels d'être susceptible.
Seul susceptible est Casteels d'être Maurice.
Seul à Seul
Saule pleureur au lorgnon.
P. van OSTAYEN
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9. Kladhandschrift van de tekst voor de Avontuur-circulaire
‘Avontuur’. Ditmaal is het, zo als zelfstandig naamwoord en tussen haakjes, de
naam van een tijdschrift. Een nieuw tijdschrift waarvan het eerste nummer binnenkort
het licht ziet. ‘Een nieuw tijdschrift’ zegt men wellicht, ‘dat is niets verbazend’. Och
kom, niet zo skepties. Een ongeluk is gauw gebeurd. Er is een schilder geweest die
zijn schoonste doek in een oesterschelp aangeduid vond. Een groot romancier vond
het gegeven van een boek- van een heus verbazend boek dan - in een lapsus
linguae, een ander in een drukfout. Daarom, is het wellicht niet geraden deze
cirkulaire meteen terzij te schuiven, al is het ook waar dat wij u, lezer, buiten de
tietel van ons tijdschrift, weinig andere waarborgen bieden. Maar zo, zonder meer,
zegt u dat niets: ‘Avontuur’. Ik zou veeleer zeggen: dat kon wel eens iets zijn. - Wie
zegt daar: ‘dat is onbescheidenheid en grootheidswaan?’ - Vergeet die tegenspreker
dat, volgens de franse dichter Delavigne, Columbus tot de manschap zei: ‘drie dagen
en ik geef u een wereld.’ - Dat was grof gespeeld, zeker. Maar - waarom? - het
kwam uit zoals hij gezegd had, niet ten minste hem zelf tot grootste verbazing.
Zo echter gaat het niet. Wij zien in dat een tijdschrift zonder verklaring werkelik
niet de aandacht verdient. Voor alles een verklaring of, zoals men ook pleegt te
zeggen, een geloofsbelijdenis, of anders nog: een literair, een artistiek credo. Deze
geloofsbelijdenis is zoveel als de ziel van een tijdschrift, de adem, het goddelike
‘ohm’ der Aziaten. Gelijk een koe een kalf, zo draagt het litteraire credo het tijdschrift.
Althans zo meent men. En menen is een gevaarlike wet.
Er verschijnen talrijke tijdschriften in Holland en Vlaanderen. Zeker, en dat is,
voor wie, hetzij b.v. te Stockholm of te Riga, een vulgarisatie voordracht te houden
heeft over de toestand van de nederl. beschaving, een hoogst belangwekkend
element.
Niettegenstaande deze veelvoudigheid en - wie weet - wellicht ook een beetje
om haar, blijft er plaats voor ons, voor ‘Av.’. ‘Av.’ namelik moet een tijdschrift zijn
waar niet streng daarop gelet wordt tot welke ‘school’ of ‘richting’ de auteur behoort:
‘Avontuur’ zou in deze een zuiver kwali. standpunt willen innemen. Of anders nog:
deze scheidingen zijn arbitrair. Om met een voorbeeld te spreken: ‘het gebed v.d.G.’
heeft zeker evenveel facetten waardoor het als nieuw kan gelden als talrijke
expressionistiese gedichten. En dan: wij mochten graag een meer fantaisistiese
literatuur, dan deze die door het ned. literaire ei[ij]kambt passeerde, onderdak
verlenen. En graag zouden wij een beetje de kommies spelen aan de grenzen van
de ned. literatuur, om al deze kontrabandewaar van de ernst eens ernstig te
onderzoeken.
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Er is genoeg van dat goedje op de nederlandse markt. En aan de gepijnigde twijfelen smartmensen, strijders tegen hun eigen hartstochten, aan al de, op het altaar
der literatuur, gekilde slachtoffers, zouden wij willen zeggen: ‘Connu, beau masque’.
Meer niet. Want, ziet ge, om u een program voor te dragen, vergaten wij haast
ons ‘Avontuur’
En dat toch blijft het gew [ichtigste].
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10. Brief van dr. L.F. Bérard aan zuster Léonie Hanlotte
[Miavoye-Anthée, le 4 Avril 1928]
Chère Madame,
Voici quelques détails au sujet de Mr van Ostayen, le jeune homme qui est mort
chez nous dernièrement. Ce malade qui était en traitement, depuis longtemps déjà,
chez un médecin d'Anvers avait été envoyé pour consultation chez le Dr Mutsaars
ancien directeur du sanatorium de Westmalle. Celui-ci avait conseillé à Mr van Ost.
de venir faire une cure à Miavoye. A son arrivée je l'ai trouvé fort mal hypothéqué
et j'ai commencé par le mettre au lit sans autre traitement. Puis, voyant que la fièvre
persistait et que l'état allait plutôt en s'aggravant, j'ai, en désespoir de cause, tenté
un pneumothorax. Mais il était déjà trop tard et le traitement a été inopérant. Après
une légère amélioration passagère, l'état s'est de nouveau aggravé et j'ai perdu tout
espoir. Le malade avait décidé de retourner à Anvers et, naturellement, je n'ai pas
cherché à le retenir, J'avais autorisé le voyage à condition de le faire en auto et la
date en était fixée quand, 3 jours avant cette date, brusquement le coeur a fléchi
et, du coup, le malade n'était plus transportable. J'ai aussitôt fait avertir la famille.
Le père est arrivé le matin même du dimanche où devait avoir lieu le départ mais,
malheureusement, le pauvre garçon venait de mourir. Cela nous a fait de la peine
car c'était un jeune homme très sympathique et fort bien doué.
C'est le second décès que nous ayons eu en deux mois de temps. L'autre était
une demoiselle qu'on m'a envoyée alors qu'elle était à toute extrémité et que j'aurais
refusée si j'avais connu la situation mais les médecins qui la soignaient me l'avaient
présentée comme étant encore curable. - En ce moment nous avons encore un
autre mauvais cas que je ne serais pas fâché de voir partir mais ce n'est pas toujours
facile de renvoyer des malades qui se doutent bien qu'un renvoi est une
condammation.
A part cela, la situation serait bonne si la vie n'était pas si chère. La maison est
pleine mais malgré cela nous n'arrivons pas à faire de bénéfices.
Je vais rarement à Bruxelles et Georgette encore moins souvent. Je me suis déjà
proposé d'aller vous dire bonjour mais chaque fois j'ai tant de courses à faire que
c'est tout juste si je ne manque pas le train. Pourtant je ferai mon possible, la
prochaine fois, pour aller vous voir entre deux trams.
Veuillez saluer, pour moi votre infirmière, ex-Mademoiselle Senden et, en vous
souhaitant bon amusement et beau temps pendant votre voyage
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projeté, je vous prie de croire, chère Madame Hanlotte, à mes sentiments les
meilleurs. Georgette vous envoie aussi toutes ses amitiés.
Dr. Bérard
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Bibliografie
1. Werken van Van Ostaijen
Van de in boekvorm verschenen werken van Van Ostaijen vindt men een tot eind
1965 bijgewerkte, gedetailleerde beschrijving in het kaartsysteem Mededelingen
van de documentatiedienst, aflevering 15-11-55 en 15-1-65, dat uitgegeven wordt
door het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te Den Haag
en het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen.
In verkorte vorm, maar bijgewerkt tot eind 1970, vindt men deze gegevens ook
in Paul van Ostaijen, handleiding bij de tentoonstelling van 19 december 1970 tot
en met 24 januari 1971 in het Haags Gemeentemuseum, Antwerpen, 's-Gravenhage,
1970, laatste bladzijde (ongepagineerd).
Vrijwel alle eerste publikaties van Van Ostaijens werk in dagbladen, weekbladen
en tijdschriften worden vermeld in de verantwoordingen achterin de vier delen van
het Verzameld werk.

2. Publikaties over Van Ostaijen

I. Vindplaatsen
Een uitvoerige lijst van studies en artikelen over Van Ostaijen is opgenomen in A.
de Roover, Paul van Ostaijen, Ontmoetingen 1, z. pl., 1958, blz. 54-60. Deze lijst
is uitgebreid en bijgewerkt door Paul Hadermann in Het vuur in de
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verte, Antwerpen, 1970, blz. 322-326. Van 1967 af worden alle publikaties betreffende
Van Ostaijen beschreven in de jaarverslagen van het Paul van Ostaijengenootschap,
waarvan tot nu toe één deel, Verslag over 1967 en 1968, [Antwerpen, Den Haag],
1969, verschenen is.
Voor de artikelen in dag- en weekbladen, waar De Roover een vrij willekeurige
keus uit gemaakt heeft, kan verwezen worden naar de uitgebreide
knipselverzamelingen van het A.M.V.C. en het Letterkundig Museum. Zoals in de
verantwoording van deze documentatie wordt vermeld (blz. 9), berust het hiervoor
aangelegde kaartsysteem van gesignaleerde publikaties over Van Ostaijen eveneens
ter raadpleging in het A.M.V.C. Hierin vindt men ruim 170 titels meer dan De Roover
(tot april 1957) vermeldt en ruim 50 meer dan de aanvulling die Hadermann hieraan
(tot begin 1968) toevoegt. In verband met deze hoeveelheid en de in verhouding
geringe informatieve waarde van dit materiaal is in deze uitgave de voorkeur gegeven
aan een globale en op hoofdzaken gerichte bibliografische oriëntatie.

II. Algemeen
Een eerste verzameling van artikelen, zowel over het leven als het werk van Van
Ostaijen, is gepubliceerd in het herdenkingsnummer van Vlaamsche Arbeid, deel
23, afl. 3-4, Brussel, 1928, welk nummer ook afzonderlijk als boek is verschenen
onder de titel Paul van Ostayen, Antwerpen, 1928. Het bevat de volgende opstellen:
Jozef Muls, Paul van Ostayen en de stad, Victor J. Brunclair, In memoriam Paul
van Ostayen, Fritz Francken, Paul van Ostayen voor en na den oorlog, Paul
Joostens, Paul van Ostayen herdacht, Edgar Peetermans, Herinnering aan Paul
van Ostayen, H. Marsman, De criticus Paul van Ostayen (Kort samengevat), Wies
Moens, De dichter Paul van Ostayen en de studenten der Gentse Vlaamse
universiteit (1916-1918) en André de Ridder, Paul van Ostayen als kunstkenner.
Een kleinere verzameling van dergelijke artikelen verscheen in Vandaag, jg. 1,
nr. 4, 1 april 1929 en bestaat uit: M. R[oelants]., Paul van Ostayen of de les in poëzie,
Victor J. Brunclair, Poëzie van intuïtive doorleving der dingen, E. du Perron, Bijdrage
nummer zoveel, R. Herreman, Een overwonnen standpunt en Willem Rombauts,
Paul van Ostayen en de openbare rust.
Vooral uit biografisch oogpunt zijn beide tijdschriftafleveringen van belang, zij het
dat na nader onderzoek enkele gegevens hieruit gecorrigeerd dienden te worden.
Meer op het werk gericht zijn de volgende twee bundelingen van artikelen. In de
eerste plaats de door G. Borgers samengestelde bloemlezing uit tevoren verschenen
publikaties, Paul van Ostaijen, [Antwerpen, Den Haag, Amsterdam], 1952, die het
verschijnen van de eerste delen van het Verzameld werk begeleidde. Hierin zijn
opgenomen: een fragment uit Karel van de Woestijne's Paul van Ostaijen en Willem
Kloos (uit Over schrijvers en boeken, Brussel,
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1933, blz. 11-16) als inleiding en vervolgens: Jozef Muls, Paul van Ostaijen en de
stad (herdruk van de reeds genoemde bijdrage aan het herdenkingsnummer van
Vlaamsche Arbeid, 1928), E. du Perron, Cahiers van een lezer (de stukken van 4
en 22 april 1928 en van maart 1929), Jan Engelman, Paul van Ostaijen (herdrukt
uit Parnassus en Empyreum, Maastricht, 1931), M. Nijhoff, Paul van Ostaijen (door
de schrijver gewijzigde herdruk van zijn gelijknamig artikel in De Gids, jg. 93, nr. 12,
december 1929, blz. 355-363), Maurice Gilliams, De man voor het venster (uit De
man voor het venster, Amsterdam, 1943), Gaston Burssens, Paul van Ostaijen,
zoals hij was (uit Paul van Ostaijen zoals hij was en is, Wilrijk-Antwerpen, 1933) en
J.J. Klant, De poëzie van Van Ostaijen en de muziek van het woord (uit Standpunte,
jg. 2, nr. 2, Kaapstad, april 1947, blz. 41-54). In de tweede plaats het Van
Ostaijen-nummer van het tijdschrift Tijd en Mens, jg. 4, nr. 1, december 1953 met
de volgende artikelen: Jan Walravens, Van Ostaijen en de paradox van '53, Marcel
Wauters, Het eerste boek van Schmoll en Louis-Paul Boon, De bende van de Stronk,
of Paul van Ostaijen als romanschrijver.
De belangrijkste boekuitgaven die zowel werk als biografische gegevens
behandelen, zijn: Gaston Burssens, Paul van Ostaijen zoals hij was en is,
Wilrijk-Antwerpen, 1933; Etienne Schoonhoven, Paul van Ostaijen, introduction à
sa poétique, Anvers, 1951, dat voor de helft uit vertaalde gedichten bestaat; A. de
Roover, Paul van Ostaijen, Ontmoetingen I, z. pl., 1958 en Paul Devree [de Vree]
en Henri Floris Jespers, Paul van Ostaijen, Galgeboekje 14, Brugge, Antwerpen,
1967 [1968].

III. Biografie
De literatuur over het leven van Van Ostaijen bestaat ten dele uit gepubliceerde
herinneringen van tijdgenoten en voor een zeer gering deel uit publikaties die op
zelfstandig onderzoek berusten. Herinneringen dienen in 't algemeen met
omzichtigheid verwerkt te worden, daar zij geen wetenschappelijke pretentie hebben
en zelfcontrole weinig wordt toegepast. Anderzijds geven zij talrijke
aanknopingspunten en bezitten de beschreven indrukken een hoge mate van
authenticiteit.
De belangrijkste herinneringen treft men aan in Burssens' Paul van Ostaijen zoals
hij was en is en in de speciale Van Ostaijen-afleveringen van Vlaamsche Arbeid en
Vandaag.
Buiten deze publikaties zijn voor verschillende perioden nog een aantal artikelen
van belang. Over de jeugdjaren vanaf de lagere school tot de tijd in Hove handelt
De jongelingsjaren van Paul van Ostayen door Jos. Léonard in Vlaamsche Arbeid,
jg. 25, nr. 5-6, 1930, blz. 479-482. De conflicten op het katholieke college worden
door Van Ostaijen zelf beschreven in Het landhuis in het dorp en De jongen, twee
hoofdstukken van een onvoltooide autobiografische roman, dat binnenkort in de
reeks Achter het Boek van het Letterkundig
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Museum te Den Haag verschijnen zal. Ook Robert van Passen geeft zijn
herinneringen aan deze collegetijd in Zo was Paul van Ostayen, dat in De Nieuwe
Linie van 21 augustus 1953 is opgenomen. In Paul van Ostaijen veertien dagen te
Vught (zomer 1912), Trefpunt, jg. 3, nr. 4, 1966, blz. 22-29, geeft Dries Janssen de
levendige herinneringen van zijn moeder aan de jonge Van Ostaijen weer. Over
Van Ostaijens optreden in de Vlaamsche Bond vindt men gegevens in Oskar de
Smedt, De ‘Vlaamsche Bond’ en zijn voorgangers, Antwerpen, 1954 en in het
interview met Geert Pijnenburg, Hoe P. van Ostaijen St-Lutgardis aanriep en gehoor
krijgt in ‘Bezette stad’, in de Gazet van Antwerpen van 17 maart 1964, worden
bijzonderheden over de demonstratie tegen kardinaal Mercier in 1917 vermeld.
Guido van Hoof laat in De man die ‘Bezette stad’ een gezicht gaf Oscar Jespers in
De Standaard van 11 september 1965 vertellen hoe Van Ostaijens derde bundel
tot stand kwam. De terugblik van Jozef Peeters op de tijd van het Tweede Kongres
voor Moderne Kunst (1922) en de oprichting van De Driehoek (1925) is - misschien
het minst scherp van alle - vastgelegd in twee interviews: Mon Steyaert, Bij
kunstschilder Jozef Peeters, in De Periscoop van 1 november 1959 en Nic van
Bruggen, Paul van Ostayen en de waarachtige (?) voetbalkamp of een kroniek van
artistieke ruzies anno 1925, eveneens in De Periscoop, van januari 1964. Enkele
herinneringen aan Van Ostaijens voordrachten in Brussel zijn te vinden in een
herdenkingsartikel van Joh. de Maegt in Het Laatste Nieuws van 27 maart 1928 en
in Marc Eemans, Bij Paul van Ostaijen in de leer, De Periscoop, jg. 7, nr. 1, november
1956.
Kort na Van Ostaijens dood verschenen talrijke herdenkingsartikelen, waarvan
genoemd herdenkingsartikel van Joh. de Maegt, Burssens' Bij Paul van Ostaijen's
uitvaart in De Schelde van 22 maart 1928, Fritz Franckens In memoriam Paul van
Ostaijen in De Volksgazet van dezelfde dag en E. du Perrons Paul van Ostaijen †
in Den Gulden Winckel, jg. 27, nr. 4 van april 1928 de meeste biografische gegevens
bevatten.
Bij gelegenheid van Van Ostaijens herbegrafenis in 1932 werd door Ludo (ps.
van Lode van Rousselt) een reeks korte memoires van Maurice Roelants, Oskar
Jespers, René Victor, Karel Albert, Victor Brunclair, Jozef Muls, Floris Jespers,
Marnix Gijsen en Gaston Burssens gepubliceerd onder de titel In memoriam Paul
van Ostaijen, Eenigen, die hem gekend hebben, Nu zijn lichaam in Vlaamsche aarde
rust in De Standaard van 21 en 26 maart 1932. Gedeeltelijk op herinnering,
gedeeltelijk op onderzoek, maar helaas ook gedeeltelijk op fantasie - zodat ze met
grote voorzichtigheid gehanteerd moeten worden - berusten de publikaties van Mark
Edo Tralbaut over Van Ostaijen. In boekvorm verscheen van hem Van
Gogh-refleksies op Van Ostaijen, Deurne, z.j. Verder schreef hij twee artikelen over
Van Ostaijens eerste publikaties in 1914, Paul van Ostaijen als journalist in De
Tafelronde, jg. 2, nr. 5-6 en nr. 7, 1954 en maart 1955, blz. 216-238 en 294-304;
een
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artikel over Van Ostaijens medewerking aan de Antwerpsche Courant, Paul van
Ostaijen en de sport of Richard Declerck als interviewer in het Liber amicorum voor
Gouverneur Richard Declerck van januari 1960; een bijdrage over een voorstelling
voor de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen in de zomer van 1925, waar Van
Ostaijen bij betrokken werd, ‘Van Nu en Straks’ in de Antwerpse poesje, De
Tafelronde, jg. 2, nr. 2, mei 1954, blz. 98-112; een verslag over Paul van Ostaijen
te Viersel in De Autotoerist, jg. 8, nr. 1, van 1 januari 1955 en één over Paul van
Ostaijen te Miavoye-Anthée in De Autotoerist, jg. 9, nr. 4 van 16 februari 1956. Over
dit laatste onderwerp was reeds een artikel van P. Lenain in Het Laatste Nieuws
van 2 oktober 1946, Bezoek aan Miavoye, Waar Paul van Ostayen overleed,
gepubliceerd en volgde nog een tweede van L. de Backer, Paul van Ostaijen, te
vroeg heengegaan... in A.B.C., jg. 26, nr. 17, van 27 april 1957.
K. van Acker steunde voor zijn karakterologische schets, Paul van Ostaijen, in
Vlaamsche temperamenten, Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, 1944, blz. 70-79,
geheel op Van Ostaijens werk en Burssens' herinneringen, waarmee hij het reeds
bekende materiaal niet uitbreidde, maar zich tot een vrij ongenuanceerde interpretatie
beperkte.
De eerste en vrijwel enige die een onderzoek naar biografische gegevens instelde,
was Etienne Schoonhoven, hoewel hij ze slechts in beperkte mate kon gebruiken
voor zijn boek, Paul van Ostaijen, Introduction à sa poétique.
Nieuwe bronnen voor biografische studie - zonder hier zelf echter meer dan zeer
oppervlakkige nasporingen aan te verbinden - werden openbaar gemaakt door Paul
de Vree, die een artikel over het contact tussen Van Ostaijen en De Troyer met de
tussen hen gewisselde brieven, onder de titel Paul van Ostaijen en de plastische
kunsten, plaatste in De Tafelronde, jg. 1, nr. 7, juli 1953, blz. 357-372. Hierop volgde
van hem in dezelfde jaargang van dit tijdschrift, nr. 11-12, blz. 579-587, een publikatie
van de brieven die Van Ostaijen aan G. Marlier had geschreven, ditmaal met een
zeer summier commentaar. Een dergelijke, nagenoeg onbecommentarieerde uitgave
van de brieven van Van Ostaijen aan Jozef Cantré bezorgde Karel Jonckheere in
het Nieuw Vlaams Tijdschrift, jg. 13, nr. 10, 1960, blz. 1163-1171, onder de titel Bij
vier brieven van Paul van Ostaijen. Op grond van de daarbij gedeeltelijk weergegeven
brieven van Van Ostaijen aan Geo van Tichelen en Jozef Peeters schreef De Vree
vervolgens een tweetal commentaren, Paul van Ostaijens Berliniale en Paul van
Ostaijen en ‘De Driehoek’ in De Tafelronde van januari 1966, jg. 11, nr. 1, blz. 2-26
en 31-37. Een uitwerking van Paul van Ostaijens Berliniale verscheen als Paul van
Ostaijen en het dadaïsme in het reeds genoemde 14de Galgeboekje, Paul van
Ostaijen, Brugge, Antwerpen, 1967 [1968], dat voorts nog een bijdrage van Henri
Floris Jespers bevat, Notities rond en om Paul van Ostaijen, waarin onder meer ook
gegevens over de verhouding tussen Van Ostaijen en Floris Jespers worden
verstrekt.
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De uitvoerige biografie in Paul de Roovers Ontmoetingen-deeltje, Paul van Ostaijen
is een compilatie zonder enige controle, zodat er vele onnauwkeurigheden in
voorkomen. Dientengevolge is dit helaas ook het geval bij de, grotendeels hierop
steunende, uitgebreidere studies, zoals deze van Paul Hadermann, waarin het
biografisch element slechts een ondergeschikte rol speelt.

IV. Dichtwerk
De belangrijkste eigentijdse reacties op de drie dichtbundels die Van Ostaijen tijdens
zijn leven heeft uitgegeven, zijn in deze documentatie ter sprake gebracht in
hoofdstuk V, § 6 (Music-hall) en § 17 (Het sienjaal) en in hoofdstuk VII, § 1 (Bezette
stad).
Hierop volgden, kort na zijn dood, toen de door Burssens verzorgde bundel
Gedichten verschenen was, nog een reeks artikelen, waarvan enkele die in
Nederland waren verschenen, niet in De Roovers literatuurlijst genoemd worden,
zoals dat van Maurits Uyldert in het Algemeen Handelsblad van 24 augustus 1929
en van N.G.H. Deen in De Maasbode van 12 oktober 1929. De belangrijkste, wèl
door De Roover genoemde bijdrage, die deze reeks afsluit is het essay van M.
Nijhoff, Moderne dichters I, Paul van Ostaijen, dat in De Gids, jg. 93, nr. 12, december
1929, blz. 355-363, werd opgenomen en later herdrukt is in Verzamelde werken 2*,
[Den Haag, Amsterdam], 1961, blz. 625-634.
Een tweede golf artikelen over Van Ostaijens poëzie volgde na het verschijnen
van de eerste twee delen van diens Verzameld werk in 1952. Hiervan dienen, buiten
de door De Roover genoemde titels, vermeld: Jan Engelman, Paul van Ostaijen
herdrukt, De Tijd, 25 oktober 1952; Pierre H. Dubois, Paul van Ostayen een groot
lyricus, Het Vaderland, 15 november 1952; Ben van Eysselsteijn, Waardig monument
voor Paul van Ostaijen, Haagsche Courant, 15 november 1952; C.J.E. Dinaux,
Wedergeboorte van een dichter, Haarlems Dagblad - Oprechte Haarlemsche
Courant, 22 november 1952; H.A. Gomperts, Terug naar het aftelrijm, Het Parool,
22 november 1952 (herdrukt in De geheime tuin, Amsterdam, 1963, blz. 117-120);
B. Stroman, Paul van Ostayen jongleerde met vuurfakkels, Algemeen Handelsblad,
29 november 1952 en Reinold Kuipers, Experiment en inspiratie in de poëzie van
Paul van Ostaijen, Het Vrije Volk, 17 december 1952. Tot deze groep behoren
tevens de, eveneens door De Roover genoemde, artikelen Document en monument,
Paul van Ostaijens Verzameld werk door Anthonie Donker in Critisch Bulletin van
januari 1953, blz. 1-11; Het dwaas geluk van de dichter door Paul Rodenko in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 24 januari 1953; Een visie op Paul van Ostaijen,
Van het maniërisme naar een zuiverheid door Albert Westerlinck in Dietsche
Warande en Belfort van april-mei en juni 1953, blz. 215-235 en 286-305 en
Kanttekeningen bij Van Ostayen en bij de experimentele poëzie door
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P. Minderaa in Wending, jg. 8, nr. 9, november 1953, blz. 618-631.
Van de op zichzelf staande studies die Van Ostaijens dichtwerk tot onderwerp
hebben, moet in de eerste plaats het volgende tweetal genoemd worden: Een bezoek
aan het Prinsengraf van Maurice Gilliams (Lier, 1952; herdrukt in De kunst der fuga,
Lier, 1953 en in Vita brevis, deel 4, Antwerpen, 1956), die vooral aandacht schenkt
aan Van Ostaijens experimenten in De feesten van angst en pijn en Bezette stad,
en de tot nu toe uitgebreidste studie over het geheel van Van Ostaijens poëtische
produktie, De kringen naar binnen, De dichterlijke wereld van Paul van Ostaijen
door Paul Hadermann, Antwerpen, 1965, waarin een poging wordt ondernomen de
‘essentiële eenheid’ in het lyrische proces dat zich door het dichtwerk van Van
Ostaijen voltrekt, aan te tonen.
Hiernaast dienen ook het reeds genoemde en in de bundel Paul van Ostaijen van
1952 herdrukte artikel van J.J. Klant, De poëzie van Van Ostaijen en de muziek van
het woord vermeld, voorts Topkonferentie V, Van Ostaijen en de sonoriteit van het
woord door Piet Calis, gepubliceerd in Maatstaf, jg. 10, nr. 7, oktober 1962, blz.
419-430 en herdrukt in diens Daling van temperatuur, Ooievaar 171, Den Haag,
1964, blz. 51-63, en ten slotte de uitvoerigste bespreking van Hadermanns De
kringen naar binnen, die op zichzelf een waardevolle bijdrage voor de kennis van
Van Ostaijens lyriek is: Luc Wenseleers, Paul van Ostaijen en zijn lyriek, Tijdschrift
voor Levende Talen, jg. 33, nr. 1, 1967, blz. 39-53.
Verder zijn er enige opstellen die een speciaal facet van Van Ostaijens poëzie
belichten. Aan de ritmische structuur hiervan wijdde H. Hunnekens aandacht in De
verstechniek van Paul van Ostayen, Roeping, jg. 28, nr. 10, december 1952, blz.
506-516. Paul de Vree wees in Paul van Ostaijen in de school van de literaire
kubisten, De Tafelronde, jg. 5, nr. 1, september 1958, blz. 27-36, op de verwantschap
met een aantal Franse dichters. K. van Acker poogde in Over Van Ostaijens
inspiratie, Periodiek, jg. 13, nr. 10, december 1958, blz. 235-240 (herdrukt in Zeven
diagnosen, Antwerpen, Amsterdam, 1960, blz. 39-62) aannemelijk te maken dat
Van Ostaijen in een aantal van zijn gedichten ‘niets anders doet dan een
farmacotoxische roes herbeleven’.
Ten slotte is er een groep verhandelingen verschenen die op één afzonderlijk
gedicht van Van Ostaijen gericht zijn. Wouter Paap reageerde in Groot Nederland
van januari 1935, blz. 94-98, op Van Ostaijens theoretische opvattingen, aan de
hand van de toepassing daarvan op het gedicht Berceuse nr. 2, in zijn artikel
Dichtkunst en muziek. A.J. Schneiders gebruikte het gedicht De oude man als
demonstratiemateriaal bij een didactisch betoog, Kleine versstudie,
literair-pedagogische bijdrage in De Nieuwe Taalgids, jg. 29, 1935, blz. 363-371.
Martien J.G. de Jong publiceerde een artikel ‘Boerecharleston’ van Paul van Ostaijen
in De Nieuwe Taalgids, jg. 52, nr. 3, 1959,
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blz. 136-141. Gerard Vandenhaute richtte zich tegen bovengenoemd artikel van K.
van Acker uit Zeven diagnosen door hier een overtuigende analyse tegenover te
stellen in Paul van Ostaijens ‘Jong landschap’, een gedicht dat farmacotoxische
reminiscenties bevat?, Tijdschrift voor Levende Talen, jg. 27, nr. 3, 1961, blz.
193-200. Vandenhaute publiceerde in hetzelfde tijdschrift, jg. 28, nr. 1, 1962, blz.
39-48, bovendien nog ‘Het dorp’ van Paul van Ostaijen; poging tot analyse. H.
Uyttersprot bundelde een aantal afzonderlijk verschenen analyses in de brochure
Uit Paul van Ostaijens lyriek, Levende Talen, nr. 59, z. pl., [1963], waarin
achtereenvolgens de gedichten Melopee, Nachtelike optocht, Geologie, Bedreigde
stad en het prozastuk De sirenen behandeld worden. Voorlopig de laatste publikatie
in deze reeks van detailstudies is de scherpzinnige analyse van het gedicht
Avondgeluiden in Maanstralingsgevaar en andere lunatica door J. van der Steen in
Raster, jg. 2, nr. 2, juli 1968, blz. 171-185, welk artikel tevens op de rol van
archetypische voorstellingen in de poëzie van Van Ostaijen wijst.

V. Proza
Aan de twee proza-uitgaven, De trust der vaderlandsliefde en Het bordeel van Ika
Loch, die Van Ostaijen zelf heeft gepubliceerd, is door tijdgenoten slechts weinig
aandacht geschonken (de beide uitgaven werden door Marc. Eemans in 7 Arts van
1 november 1925 en 4 april 1926 en Het bordeel van Ika Loch door Burssens in
Marie van 1 juni 1926 besproken) en aan het proza dat hij in dagbladen en
tijdschriften heeft geplaatst, in het geheel niet. Ook op het postuum verschenen
Vogelvrij en Intermezzo kwam geen noemenswaarde reactie. Eerst na het verschijnen
van De bende van de Stronk en Diergaarde voor kinderen van nu in het begin en
aan het eind van 1932 kreeg men ook voor dit gedeelte van zijn werk meer oog.
Onder de titel Pallieter en de antipallieter besprak J. Greshoff De bende van de
Stronk tezamen met De exploten van Tabarijn door Joris Vriamont in Forum, jg. 1,
nr. 6, juni 1932, blz. 392-395, nadat Du Perron aanvankelijk pogingen in het werk
had gesteld dit verhaal eerst in Forum geplaatst te krijgen. Van de overige
besprekingen van De bende van de Stronk bevat de recensie van A.C. [Arthur
Cornette] in De Gids, jg. 96, nr. 7, juli 1932, blz. 148-150, enige
‘achtergrondinformatie’. Jaren later, in het reeds genoemde Van Ostaijennummer
van Tijd en Mens (december 1953) zou Louis-Paul Boon dit verhaal - zonder veel
fiducie in Van Ostaijen als verteller - nogmaals bespreken in De bende van de
Stronk, of Paul van Ostaijen als romanschrijver.
Het belangrijkste artikel over Diergaarde voor kinderen van nu, waarin voor het
eerst zeer nadrukkelijk op de betekenis van Van Ostaijen als prozaschrijver wordt
gewezen, is De trage onsterfelijkheid van Albert Helman in De Groene
Amsterdammer van 21 januari 1933.
Met het verschijnen van het derde deel van het Verzameld werk in 1954 kwam
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er meer belangstelling voor Van Ostaijens proza. Buiten de door De Roover
genoemde besprekingen van Boontje, C.J. Kelk, H. L[ampo]., Paul Rodenko en Ivo
Michiels moet zeker ook melding gemaakt worden van de bespreking door H.A.
Gomperts, Paul van Ostaijen, een fascinerende Europeaan in Het Parool van 10
november 1954, dat later herdrukt is in De geheime tuin, Amsterdam, 1963, blz.
122-125.
Na deze doorbraak zijn er twee uitvoeriger studies aan Van Ostaijens proza gewijd.
H. Uyttersprot liet een uitgebreid artikel, dat in drie opeenvolgende nummers van
het Nieuw Vlaams Tijdschrift was opgenomen, hetzelfde jaar verschijnen in de Nieuw
Vlaams Tijdschrift Reeks, Paul van Ostaijen en zijn proza, Antwerpen, Rotterdam,
1959, waarin hij onder meer ook het proza van Van Ostaijen met dat van Franz
Kafka vergelijkt. De recente uitgave van E.M. Beekman, Homeopathy of the absurd,
The grotesque in Paul van Ostaijen's creative prose, Bibliotheca Neerlandica Extra
Muros I, The Hague, 1970, kan als de belangrijkste studie over Van Ostaijens proza
beschouwd worden, waarin Beekman dit werk een eigen plaats toekent in de
ontwikkeling van het moderne Westerse proza en de relaties hiervan aantoont met
de eigentijdse filosofie, esthetiek en linguistiek.

VI. Kritisch proza
Na enkele artikelen over Van Ostaijens kritisch werk naar aanleiding van de delen
Krities proza I en II, die in 1929 en 1931 zijn verschenen - waaronder Marsmans
bespreking in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 14 maart 1931, later
opgenomen in zijn Verzameld werk III, Critisch proza, Amsterdam, 1947, blz. 137-141
- heeft A.T.W. Bellemans het eerst een descriptieve samenvatting van Van Ostaijens
theoretische beschouwingen over de lyriek gegeven in Poëtiek van Paul van Ostaijen,
Antwerpen, 1939. Een tweede verdienstelijke weergave van Van Ostaijens
opvattingen over de lyriek gaf M. Rutten in Paul van Ostaijen of beveiliging van het
essentiële, opgenomen in De Vlaamsche Gids, jg. 30, nr. 10, september 1946, blz.
612-620. Hierop volgde, in 1951, het reeds genoemde Paul van Ostaijen, Introduction
à sa poétique van Etienne Schoonhoven. Aan een onderdeel van Van Ostaijens
kritische werkzaamheden wijdde C. Tindemans een uitgebreide voordracht, die
onder de titel Paul van Ostaijen als theatercriticus is opgenomen in de Handelingen
van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en
Geschiedenis, nr. xx, [Brussel], 1966, blz. 293-334. Een groot deel van Van Ostaijens
kritisch proza is gewijd aan de beeldende kunst. Hieraan wordt aandacht besteed
door Phil Mertens in Paul van Ostaijen, Promotor van de moderne schilderkunst,
Artisjok, jg. 1, nr. 2, 30 april 1968, blz. 47-56. Doordat zij niet alleen zijn standpunten
ten opzichte van de beeldende kunst, maar ook zijn verhouding tot de beeldende
kunstenaars bespreekt, heeft haar artikel ook een sterk biografisch karakter. In dit
op-
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zicht steunt het vrijwel uitsluitend op niet gecontroleerde publikaties, zodat er talrijke
onjuistheden in voorkomen, maar de hoofdstrekking van haar betoog blijft niettemin
overtuigend.
In de inaugurele rede van A.C.M. Meeuwesse, Muziek en taal, Over poëzie en
poëtiek van Martinus Nijhoff en Paul van Ostaijen, Amsterdam, 1961, worden de
verschillen en overeenkomsten in de lyriek èn in hun theoretische opvattingen
hierover van beide tijdgenoten behandeld. Een voortreffelijke samenvatting van Van
Ostaijens kritisch credo en een bepaling van de betekenis hiervan in de ontwikkeling
van de Nederlandse literaire kritiek geeft J.J. Oversteegen in zijn dissertatie Vorm
of vent, Amsterdam, 1969, waarvan de veertiende paragraaf (blz. 155-184) geheel
aan Van Ostaijen gewijd is. Ten slotte dient vermeld dat - evenals dit voor de poëzie
het geval is - Paul Hadermann ook over het gehele kritische en essayistische werk
de meest omvattende studie gepubliceerd heeft, Het vuur in de verte, Paul van
Ostaijens kunstopvattingen in het licht van de Europese avant-garde, Antwerpen,
1970, welke studie echter van te recente datum was om voor deze documentatie
nog geraadpleegd te kunnen worden.
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Alfabetische lijst van opgenomen brieven
De met een * gemerkte data zijn afkomstig van het poststempel.

1. Brieven van Paul van Ostaijen aan:
Alkema, Wobbe
6 oktober 1925

644

9 november 1925

654

Antwerpen, Stadsbestuur van
27 september 1913

65

7 september 1925

606

8 januari 1925 [1926]

661

16 oktober 1926

720

Baekelmans, Lode
9 april 1915

99

Baeyens, Peter
22 mei 1920

291

15 augustus 1920

336

18 augustus 1920

339

20 augustus 1920

345

25 augustus 1920

355

30 augustus 1920

360

8 september 1920

371
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12 september 1920

378

29 september 1920

387

4 oktober 1920

394

Berckelaers, F.
27 oktober 1922

482

25 oktober 1923

510

8 januari 1924

531

Bock, Eug. de ongedateerd [november
1919]

253

23 mei 1920

297

6 augustus 1920

334

18 augustus 1920

342

28 augustus 1920

359

13 september 1920

381

28 oktober 1920

402

21 februari 1921

422

17 maart 1921

434

21 maart 1921

435

13 april 1921*

436

Brunclair, Victor
31 augustus 1920

366

9 september 1920

376

1 oktober 1920

392

Burssens, Gaston
10 oktober 1927

863

29 oktober 1927

881

28 november 1927

908

5 december 1927

918

19 december 1927

940

2 januari 1928

970

9 februari 1928

995

16 februari 1928

1006

24 februari 1928

1015

2 maart 1928

1023

12 [15?] maart 1928

1032
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Campendonk, Heinrich
14 juli 1920

302

14 maart 1921

423

13 maart 1922

464

29 april 1922

471

16 mei 1922

472

15 september 1922

476
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3 oktober 1922

478

26 oktober 1922

481

6 november 1922

483

15 november 1922

484

19 december 1922

487

16 september 1926

714

29 september 1926

716

12 juni 1927

813

Cantré, Jozef
3 september 1919

243

19 oktober 1919

246

29 november 1919

257

19 december 1919

263

Ceulemans, Tine
26 september 1927

850

15 oktober 1927

868

17 november 1927

898

16 december 1927

934

3 januari 1928

971

15 februari 1928

1005

Clement, Emmeke ongedateerd [februari 462
1922?]
22 mei 1925

589

3 maart 1928 [alleen postscriptum]

1024

Coster, Dirk
23 april 1923

501

Dubois, Hubert
9 juni 1926

707

1 augustus 1926

712

Engelman, Jan
23 mei 1927

803

Essche, Maurice van
22 augustus 1920

353

6 september 1920

368

Gabriëls, Dr. Juliane
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24 augustus 1926

713

8 augustus 1927

819

Gelder, Frans van
28 september 1920

385

22 oktober 1920

397

Goris, Henri
17 mei 1922*

474
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Goedendag, Redactie van De
ongedateerd [augustus 1919?]

242

Grauls, A.W.
18 oktober 1922

479

Hammer, Modehuis ongedateerd [juli
1919?]

232

Huysmans, Camille
25 maart 1920 [open brief]

281

Jespers, Floris - en anderen
17 januari 1918 [1919]

206

25 februari 1919

209

Jespers, Floris ongedateerd [omstreeks 248
19 oktober 1919]
Jespers, Oscar en Mia
3 februari 1920

273

ongedateerd [eind 1920]

412

22 oktober 1927

875

18 december 1927

938

13 [15?] maart 1928

1035

17 maart 1928

1036

Joostens, Paul
20 juli 1920 [Bulla]

304

Kuyle, Albert
15 juni 1927

814

20 februari 1928

1010

Léonard, Jos.
ongedateerd [1915?]

115

ongedateerd [1915?]

115

ongedateerd [1917?]

132

14 februari 1922

459

ongedateerd [1922] [alleen postscriptum] 460
ongedateerd [1922]

461

26 maart 1922

466

16 april 1922

466

5 mei 1922

472

1 juni 1922

474
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Marlier, Georges
14 september 1920

383

22 oktober 1920

399

13 januari 1921

420

22 januari 1921

421

7 februari 1921

422
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21 november 1923

513

6 oktober 1924

540

19 december 1924

548

16 januari 1926

663

15 april 1926

680

Marsman, H.
10 november 1927

887

Moens, Wies
ongedateerd [november 1923]

513

Molter, Bertha
9 juni 1927

812

Muche, Georg
2 oktober 1919

244

6 november 1919

256

7 december 1919

259

16 december 1919

262

20 december 1919

266

9 januari 1920

268

18 januari 1920

270

12 februari 1920

276

Muls, Jozef
27 juni 1922 [1923]

504

6 augustus 1923

508

12 oktober 1923

509

5 december 1923

513

12 maart 1923 [1924]

532

12 april 1924

536

13 april 1923 [1924]

536

30 april 1924

537

19 mei 1924

539

14 januari 1925

566

21 januari 1925

569

29 juli 1925

600

7 oktober 1925

644

31 januari 1926

667
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28 juli 1926

711

29 oktober 1926

722

14 januari 1927

788

23 januari 1927

791

6 augustus 1927

818

30 september 1927

852

23 oktober 1927

877
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16 december 1927

933

27 december 1927

949

1 februari 1928

991

Noeninckx, A.
19 december 1921

451

ongedateerd [juni 1927]

811

Norge, Geo
12 oktober 1926

720

Ostaijen, H.P. van [vader]
17 januari 1928

985

3 februari 1928

992

5 februari 1928

994

10 februari 1928

999

Overzicht, Redactie van Het
9 februari 1922

455

Peetermans, Edgar
6 januari 1927

788

24 september 1927

847

4 november 1927

883

6 december 1927

920

31 december 1927

968

7 maart 1928

1027

Peeters, Jozef
20 februari 1925

574

10 maart 1925

575

16 maart 1925*

576

19 maart 1925

578

21 maart 1925

580

25 maart 1925*

581

18 augustus 1925*

605

4 oktober 1925*

643

24 december 1925*

660

14 februari 1926*

672

Perron, E. du
13 mei 1925

588
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3 juni 1925

592

29 juli 1925

601

10 augustus 1925*

605

29 juni 1926*

710

28 september 1926

715

7 oktober 1926

717

26 april 1927

799
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13 mei 1927

801

ongedateerd [omstreeks 1 juni 1927]

807

19 juni 1927

815

12 september 1927

845

5 oktober 1927

858

27 oktober 1927

879

9 november 1927

885

13 november 1927

892

22 november 1927

900

25 november 1927

904

ongedateerd [omstreeks 1 december
1927]

912

6 december 1927

921

13 december 1927

930

21 december 1927

942

28 december 1927

953

30 december 1927

963

7 januari 1928

978

12 januari 1928

983

19 januari 1928

986

28 januari 1928

989

1 februari 1928

990

13 februari 1928

1001

17 februari 1928

1007

21 februari 1928

1011

21 februari 1928

1012

25 februari 1928

1018

6 maart 1928

1025

12 [15?] maart 1928

1033

Reeck, Herman van den
17 mei 1918

166

Ridder, André de
10 februari 1922 [1923]

492

19 september 1923

509

5 december 1923

514
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20 december 1923

515

30 maart 1924

533

12 april 1927

794

Secelle, Edward
24 april 1915

100

Senden, A. Marieke
9 september 1927

844
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Tichelen, Geo van
ongedateerd [april 1919]

217

22 juni 1919

225

Troyer, Prosper de - en anderen
15 april 1923

497

Troyer, Prosper de
9 mei 1922 [1923]

503

3 augustus 1923

508

ongedateerd [omstreeks 20 november
1924]

541

2 augustus 1925

602

9 oktober 1925

646

12 oktober 1925

648

17 oktober 1925

649

4 december 1926

729

Verbruggen, Paul
ongedateerd [april 1924]

534

Vereeniging van Vlaamsche
Letterkundigen
28 november 1924

543

22 juni 1926

708

Victor, René
4 augustus 1927

817

7 september 1927

844

8 december 1927

925

13 [12?] maart 1928

1030

Vlaamsche Toeristenbond
1 februari 1927 [publikatiedatum]

792

Volksgazet, Beheerraad van de
7 februari 1927

792

Wijngaert, Frank van den
6 september 1920

368

27 september 1920

385
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2. Brieven aan Paul van Ostaijen van:
Antwerpen, Stadsbestuur van
16 maart 1914

67

31 augustus 1925

605

21 december 1925

659

18 november 1926

725

Bock, Eug. de
19 november 1919

255

10 juli 1920

301

20 augustus 1920

351
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Burssens, Gaston
13 oktober 1927

864

29 november 1927

911

4 december 1927

917

7 december 1927

924

31 december 1927

969

6 februari 1928

995

13 februari 1928

1002

21 februari 1928

1014

28 februari [1928]

1020

6 maart 1928

1026

Campendonk, Heinrich
8 september 1922*

476

18 september 1922

477

20 november 1922

486

ongedateerd [eind 1926]

729

Ceulemans, Tine
6 september 1927

842

1 oktober 1927

853

ongedateerd [15 oktober 1927]

869

15 november 1927

896

1 december 1927

914

18 december 1927

938

ongedateerd [21 december 1927]

944

5 januari 1928

976

1 februari 1928

991

9 februari 1928

997

Clement, Emmeke
ongedateerd [omstreeks 20 februari
1928]

1011

Creixams, P.
ongedateerd [eind 1925]

657

Deschreijer, G.
16 april 1927

795

Dubois, Hubert
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11 juni 1926

707

Eemans, Marc.
13 maart 1928

1034

Eluard, Paul
12 maart 1926

674

Ernst, Max
12 februari 1926

671
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Essche, Maurice van
8 september 1920

368

Goris, J.A. [Marnix Gijsen]
5 november 1923

512

2 april 1924

535

Jespers, Floris
ongedateerd [eind 1924]

542

ongedateerd [maart 1926?]

675

Jespers, Oscar
ongedateerd [vóór 24 oktober 1922]

480

Lagut, Irène
13 december 1925

659

29 februari 1926

673

Marsman, H.
25 mei 1927

804

28 mei 1927

805

22 september 1927

847

18 oktober 1927

870

23 februari 1928

1015

Moens, Wies
25 januari 1923

490

6 februari 1923

491

12 februari 1923

494

14 februari 1923

494

4 maart 1923

495

10 maart 1923

496

18 april 1923

500

7 november 1923

512

Muls, Jozef
12 december 1924

547

27 juli 1925

599

13 januari 1926

662

20 januari 1926

663

14 november 1926

723

19 april 1927

796

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

20 oktober 1927

874

20 december 1927

941

13 januari 1928

984

Perron, E. du
16 maart 1925

577

26 maart 1925

582

ongedateerd [omstreeks 1 juni 1925]

592
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8 juli 1925

594

26 juli 1925

596

19 maart 1926

676

22 april 1927

797

16 mei 1927

802

3 juni 1927

808

4 september 1927

821

3 oktober 1927

856

ongedateerd [6 oktober 1927]

860

ongedateerd [20 oktober 1927]

872

29 oktober 1927

882

ongedateerd [7 november 1927]

884

10 november 1927

889

15 november 1927

894

ongedateerd [23 november 1927]

902

ongedateerd [24 november 1927]

903

26 november 1927

906

29 november 1927

909

3 december 1927

916

ongedateerd [10 december 1927]

926

ongedateerd [11 december 1927]

928

ongedateerd [14 december 1927]

931

ongedateerd [15 december 1927]

935

ongedateerd [16 december 1927]

937

22 december 1927

945

22 december 1927

948

28 december 1927

955

29 december 1927

958

30 december 1927

967

[3] januari 1928

972

ongedateerd [6/7 januari 1928]

980

10 januari 1928

981

ongedateerd [omstreeks 19 januari 1928] 987
ongedateerd [22 januari 1928]

988

29 januari 1928

989
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3 [februari 1928]

993

ongedateerd [11 februari 1928]

1000

14 februari 1928

1004

ongedateerd [18 februari 1928]

1009

24 februari [1928]

1016

ongedateerd [26 februari 1928]

1019

28 [februari 1928]

1021
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1 maart 1928

1022

ongedateerd [7 maart 1928]

1028

17 [maart 1928]

1037

Schirren, F.
28 april 1927*

800

Stuckenberg, Fritz
3 mei 1925

586

24 juni 1926

709

Troyer, Prosper de
ongedateerd [april 1923]

499

5 augustus 1925

604

Victor, René
29 januari 1926

666

4 februari 19[26]

669

29 april 1926

683

5 september 1927

822

6 december 1927

923

3. Overige brieven en documenten
Antwerpen, Stadsbestuur van:
Bureauchef 2de Bureel aan
Stadssecretaris 23 maart 1915

88

Dienstnota van Stadssecretaris inzake
verplaatsing 6 april 1918

165

Proces-verbaal zitting Gemeenteraad 3 213
februari 1919
Goedkeuring Bestendige Deputatie
besluit Gemeenteraad [fragment] 21
maart 1919

214

Deurwaardersverklaring
7 april 1919

214

Bérard, Dr. Léon:
Telegram aan E. Peetermans 18 maart 1038
1928
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Brief aan Léonie Hanlotte 4 april 1928

1124

Bruaene, Geert van:
Brief aan R. Victor 25 april 1926

682

Lijst van schilderijen 30 november 1926 728

Claessens, L.:
Verklaring van verzending 29 mei 1927 806

Défiez-vous, pamflet 6 oktober 1926

719
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Jespers, Floris:
Verklaring afstand schilderijen 15 januari 567
1925

Jespers, Oscar:
Brief aan R. Victor 11 maart 1928

1029

Brief aan R. Victor 18 maart 1928

1037

Schirren, F.:
Kwitantie Van Ostaijen 10 augustus 1926 713

Sienjaal, prospectus voor het tijdschrift
[eind 1920]

406

Victor, René:
Brief aan Stadssecretaris 24 oktober
1918

186

Dagvaarding deurwaarder De Wolf 1
februari 1926

667

Brief van de Juge d'Instruction 12 april
1927

795

Brief aan de Procureur Generaal te Gent 871
19 oktober 1927
Brief van de Procureur Gen. te Gent 2
december 1927

923
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lijst van illustraties
Geboortehuis van Van Ostaijen

12

Grootvader van Van Ostaijen

14

Grootmoeder van Van Ostaijen

15

Vader van Van Ostaijen

23

De familie Van Ostaijen

25

De familie Van Ostaijen

26

De familie Van Ostaijen

27

Van Ostaijen als knaap

30

Constant van Ostaijen

32

Pieter-Floris van Ostaijen met
medeleerlingen

43

Geo van Tichelen

49

Hubertina van Ostaijen

56

Woonhuis van Van Ostaijen in Hove

61

Van Ostaijen en René Victor, 1914

68

Van Ostaijen op het congres van
Jong-Vlaanderen, 1914

74

Programma van de Tooneelclub van
Antwerpen, 1915

91

Van Ostaijen en René Victor, 1915

92

Van Ostaijen, 1915

93

Van Ostaijen met Marguerite
Vanderveken en Floris Jespers

107

Tekening van Jos. Léonard bij
‘Music-hall’

116

Schilderij van Jos. Léonard, ‘De dichter 117
in het park’
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Van Ostaijen met Oscar en Floris
Jespers

140

Van Ostaijen, 1918

158

Portrettekening van Van Ostaijen door
Prosper de Troyer

162

Portrettekening van Van Ostaijen door
Prosper de Troyer

163

Portrettekening van Van Ostaijen door
Floris Jespers

178

Omslagtekening voor ‘Het sienjaal’ door 182
Paul Joostens
Omslagontwerp voor ‘Het sienjaal’ van
Floris Jespers

182

Van Ostaijen en Emmeke Clément bij de 188
familie Götz, 1919
Fragment van een brief van Van
Ostaijen, april 1919

189

Pasfoto van Van Ostaijen

197

Karikatuur van Paul Joostens bij de
geboorte van Paul Jespers

207

Else Lasker-Schüler

219

Schilderij van Fritz Stuckenberg, ‘Bildnis 223
P. und E. van Ostaijen’
Salomon Friedländer (Mynona)

228

Heinrich en Adda Campendonk

231

Portrettekening van Van Ostaijen door
Arnold Topp

261

Reeks houtsneden van Jozef Cantré

264

Schilderij van Paul Joostens, ‘La muse
élégante’

289

Heinrich Campendonk

299

Tekening van Paul Joostens

305

Fragment van een brief van Van
Ostaijen, 20 augustus 1920

348

Tekening van Van Ostaijen

371

Fragment van een brief van Van
Ostaijen, 29 september 1920

390

Van Ostaijen ten huize van Oscar
Jespers

438

Moeder van Van Ostaijen

441
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Woonhuis van Van Ostaijen in Mortsel

443

Bladzijde uit Van Ostaijens militair
zakboekje

449

Laatste woonhuis van Van Ostaijen in
Antwerpen

450

Aquarel van Van Ostaijen

457

Schets van ‘skulpto-schilderijen’ van Van 458
Ostaijen door Jozef Peeters
Van Ostaijen als militair

467

Van Ostaijen als militair

468

Van Ostaijen als militair

469

Van Ostaijen als militair

470

Van Ostaijen, omstreeks 1922

493

Van Ostaijen met Hellen Jespers, 1923 506
Van Ostaijen met Jozef Peeters, 1925
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nawoord
Paul van Ostaijen, een documentatie van Gerrit Borgers is een monument zoals de
Nederlandse literatuur er weinig kent. Toen ik mijn Van Ostaijenstudie aanvatte,
had ik er wel eens van gehoord en in gebladerd, maar pas toen ik aan mijn queeste
begon om zelf een exemplaar ervan te kunnen kopen, werd mij de omvang van de
mythe enigszins duidelijk. Het boek bleek namelijk nergens te koop. Tenzij dan - zo
werd mij gezegd - op veilingen en daar zou tot twaalfduizend frank (zeshonderd
gulden) geboden worden voor deze set. ‘Zonder stofwikkel dan nog,’ voegde men
er gewichtig aan toe. Van een boekverkoper in een antiquariaat hoorde ik dat hij
het boek zelf wel bezat, maar het nog nooit had aangeboden gekregen. ‘Af en toe
hoor je wel eens vertellen dat er ergens een set is opgedoken,’ vertelde hij me. ‘Ik
vermoed dat er iemand een voorraad heeft ingeslagen en slechts heel af en toe
een exemplaar op de markt gooit om op die manier de prijs hoog te houden.’ Een
andere Van Ostaijen-kenner beweerde dat hij eind jaren zeventig het allerlaatste
exemplaar in Vlaanderen had gekocht en daar leek hij behoorlijk trots op. Ik begon
de hoop op te geven ooit een eigen editie te kunnen koesteren en broedde op
behoorlijk dure en illegale kopieerplannen, toen ik op de Antwerpse boekenbeurs als door God gezonden - Willy Tibergien van het Gentse Poëziecentrum ontmoette.
En ja, hij had ‘toevallig’ een heel gave set liggen. Mét stofwikkel. En die mocht ik
hebben. Voor vijfduizend frank. Nog net iets meer dan ik later in een Amsterdams
antiquariaat zou betalen voor de vierdelige standaarduitgave van Van Ostaijens
Verzameld Werk uit 1979.
Mijn Van Ostaijenstudie begon aldus onder zo'n gunstig gesternte dat ik het
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nu - ruim twee jaar later - als een schuldaflossing én een grote eer beschouw deze
heruitgave, samen met Erik Spinoy, uit te mogen leiden.

1. Borgers gedocumenteerd
Deze verhalen suggereren dat ‘Borgers’ (zoals metonymisch naar de Documentatie
wordt verwezen) een kunstwerk zonder weerga is. Dat is uiteraard niet het geval
en dat was ook uitdrukkelijk níet de bedoeling van de auteur. In de eerste plaats
was de Documentatie bedoeld als een academisch proefschrift. Of beter, dat is het
in zijn uiteindelijke incarnatie geworden. Daarvóór was het een doctoraalscriptie,
een ‘studie’, randcommentaar bij de uitgave van het Verzameld Werk en een
brievenuitgave.
Nadat een lezing van J.J. Klant tijdens de Tweede Wereldoorlog Gerrit Borgers'
interesse voor het werk en de persoon van Paul van Ostaijen heeft losgeweekt,
begint hij te werken aan een doctoraalscriptie over Van Ostaijen. In de zomer van
1947 stuurt hij een briefje naar Gaston Burssens - Van Ostaijens naaste literaire
vriend die middels postume uitgaven en stukjes en studies allerhande de belangrijkste
promotor van diens oeuvre was geweest. Burssens reageert enthousiast; ‘Hij
overstelpte me met aanmoedigingen, boeken en een uitnodiging om eens te komen
1
praten,’ schreef Borgers later. Op die uitnodiging gaat hij graag in en al snel wordt
hij kind aan huis bij Burssens. ‘Hij verbleef weken, als het geen maanden waren, 1Gerrit Borgers, ‘Adieu zei
2
bij Gaston Burssens,’ beweerde Louis Paul Boon in 1956. Op die manier raakt ie adieu de poëzie / Je
Borgers helemaal ingeburgerd in het Vlaamse artistieke wereldje, want Burssens hebt gelijk zei ik welnee
zei ie’. In: Karel
wordt op dat moment door de opkomende generatie gezien als dé sleutel- en
Jonckheere e.a.,
verbindingsfiguur tussen de avant-gardes van na de Eerste en de Tweede
Sleutelbos op Gaston
Wereldoorlog en ze raadplegen hem dan ook over van alles en nog wat en
Burssens, Antwerpen,
nodigen hem uit om in de redactie van hun tijdschriften te zetelen. Voor Borgers 1972, blz. 88.
2
is dit alles ideaal: hij leert vele vroegere vrienden van Van Ostaijen kennen (de
Louis Paul Boon, ‘Grote
broers Oscar en Floris Jespers, René Victor, Jozef Muls, enzovoort) en maakt
mannen en hun
op zijn beurt kennis met de Vlaamse jongeren, die zich verzamelen in het tijdschrift kamerknecht. Over Paul
Tijd en mens. Samen met Boon en Burssens zal hij overigens een bepalende rol van Ostayen’ [sic]. In:
Tompsen's Post, juni
spelen bij de tijdelijke fusie in 1952 tussen het Vlaamse Tijd en mens en het
Nederlandse Podium, waarvan Borgers van 1946 tot 1962 redacteur is en waarvan 1956, blz. 139. Zie ook:
Gaston Burssens,
hij samen met Paul Rodenko hét blad van de Nederlandse experimentelen zal
maken. In 1949 studeert hij af aan de universiteit van Amsterdam, maar het einde Dagboek, Schoten, 1988,
blz. 133 en 275.
van zijn Van Ostaijenstudie is hiermee allerminst in zicht.
De jaren vijftig staan in het teken van het Verzameld Werk. Al jarenlang een
onvervulde droom van Burssens, zal een conglomeraat van Nederlandse en Vlaamse
uitgevers het uiteindelijk toch aandurven om een complete en voor die tijd zelfs
behoorlijk tekstkritische editie van Van Ostaijens poëzie, proza en essays op de
markt te brengen. Burssens vraagt Borgers om de klus te klaren en die zegt niet
neen. In november 1952 wordt Van Ostaijen voor de derde keer begraven (hij
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verhuist naar het erepark van de Antwerpse begraafplaats Schoonselhof) én komen
de twee delen poëzie uit. Twee en vier jaar later volgen de beide prozadelen.
Intussen is Borgers in 1953 benoemd tot conservator van het Nederlands
Letterkundig Museum. Onder meer ook dankzij een goede samenwerking met de
Antwerpse collega's van het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven
(AMVC) slaagt hij een om een echt Van Ostaijenarchief uit te bouwen: hij legt een
bibliografie aan, verzamelt brieven, gaat op zoek naar alle mogelijke iconografische
materiaal (foto's, schilderijen, enzovoort), interviewt mensen die Van Ostaijen gekend
hebben en spoort kunstenaars op met wie Van Ostaijen in de tot dan toe nauwelijks
gedocumenteerde Berlijnse tijd in contact was gekomen. Vrij algemeen wordt hij
intussen gezien als dé Van Ostaijen-autoriteit en wanneer de uitgevers de tijd rijp
achten om diens werk te vulgariseren stelt hij met groot succes drie Ooievaarpockets
samen. Vooral Music-hall, een programma vol charlestons, grotesken, polonaises
en dressuurnummers (eerste druk 1955) wordt een absolute klassieker: een
aantrekkelijke en toch verantwoorde inleiding, gevolgd door een uitermate
gevarieerde best of-selectie. Nu de Ooievaars aan een nieuw leven begonnen zijn,
is het dan ook uitermate gepast dat in dit Van Ostaijenherdenkingsjaar ook Borgers'
Music-Hall wordt herdrukt.
Uit brieven van de Gentse Van Ostaijenamateur Robert Snoeck van 17 en 25
3
november 1954 aan Borgers blijkt dat het in die periode de bedoeling is om met al
de Van Ostaijen-documenten die níet in de poëzie- en prozadelen zijn opgenomen 3In het Borgersarchief van
het AMVC.
(brieven, getuigenissen, enzovoort) een vijfde, veeleer biografisch Verzameld
Werk-deel te maken. Door het werk in het Letterkundig Museum en waarschijnlijk
ook door de immer uitdijende stapel materiaal wordt de uitgave van die documentaire
studie steeds uitgesteld. Halfweg de jaren zestig wordt Borgers' Van
Ostaijenmonopolie plots gecontesteerd. Henri-Floris Jespers (kleinzoon van Floris)
beschuldigt Borgers er in De Standaard van op het materiaal te blijven zitten en
misbruik te maken van het mandaat dat hij van de erven Van Ostaijen kreeg om het
archief te beheren, bestuderen en excerperen. De door Borgers ingeroepen
deontologische argumenten houden geen steek, vindt Jespers: ‘wie reeds jaren
over zo'n ontzaglijk archief beschikt [...] en daar in tien jaar tijds niets over laat weten,
zelfs niet in de vorm van een artikel van 10 bladzijden in een akademisch tijdschrift,
4
eerbiedigt zelf de wetten van de deontologie niet.’ Borgers reageert en verzekert
dat het hele Van Ostaijenarchief voor iedereen raadpleegbaar is in het AMVC en 4Henri-Floris Jespers,
hij kondigt een volledige brieveneditie aan voor 1967. Maar ook die komt er niet. ‘Henri-Floris Jespers over
Borgers zal al snel beseft hebben dat het verzamelde materiaal enkel tot zijn ‘het schandaal-Paul van
recht kon komen indien het allemaal samen zou worden gepresenteerd. Om iets Ostaijen’.’ In: De
aan de brieven te hebben, moeten ze geannoteerd worden. Die annotatie betreft Standaard, 21 maart 1966.
niet alleen personen en gebeurtenissen, maar uiteraard ook de gedichten, proza Het was Jespers blijkbaar
ontgaan dat Borgers in
en kritieken zelf. Aangezien in het leven alles in elkaar grijpt, moet dat in een
drie opeenvolgende
documentaire studie dan ook maar gebeuren.
afleveringen van Maatstaf
de correspondentie Van
Ostaijen-du Perron had
belicht. Zie: Maatstaf, jrg.
5, nr. 10-12, januarimaart
1958.
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En zo ontstaat, na bijna tweeëntwintig jaar werk, een in velerlei opzichten
monumentale dissertatie. Paul van Ostaijen, een documentatie bevat alle tot begin
jaren zeventig bekende gegevens, brieven, getuigenissen, foto's, tekeningen,
schetsen en schilderijen in verband met Van Ostaijen, plus een volledig overzicht
van zijn werk.
Borgers' promotie wordt hét academische event van 1971. Eind 1970 wijdt de
NRC er zelfs een voorbeschouwing-annex-interview aan, en op de dag zelf woensdag 6 oktober - is le tout monde aanwezig. Zelfs de hoogbejaarde Adriaan
Roland Holst komt er voor naar Leiden. En het wordt een succes natuurlijk: Borgers
promoveert cum laude en moet alleen wat plaagstootjes incasseren over de omvang
van zijn werk. Want inderdaad: met de 1176 bladzijden van zijn Documentatie levert
hij het tot dan toe lijvigste proefschrift uit de Nederlandse letteren af. Naast een
5
beperkte editie in paperback van het eigenlijke proefschrift verschijnt er eveneens
bij Bert Bakker een voor het overige identieke, gebonden handelseditie. Een duur 5Inclusief het colofon:
‘proefschrift ter verkrijging
boek, en zonder de steun van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in
van de graad van doctor
Rijswijk en het Ministerie voor Nationale Opvoeding en Cultuur in Brussel zou
het toen zelfs honderdzestig in plaats van vijfennegentig gulden gekost hebben. in de letteren aan de

2. De Documentatie zoals ze was en is

Rijksuniversiteit te Leiden,
op gezag van de rector
magnificus Dr. W.R.O.
Goslings, [...] te
verdedigen op woensdag
6 oktober 1971 te klokke
15.15 uur door Gerrit
Borgers geboren te
Brummen in 1917.’

‘Met opzet geen biografie. Ik heb namelijk geprobeerd er zonder een bepaalde
evaluatie of interpretatie al het materiaal over Van Ostaijen in uit te stallen, zo
objectief en volledig mogelijk. Zoiets dient aan een biografie, zoals mijn
6
leermeester de historicus Romein die voorstond, vooraf te gaan.’ Aldus Borgers
in het vermelde interview met de NRC eind december 1970. Hoewel de omvang 6Borgers in NRC
Handelsblad, 29
van het werk iets anders suggereert, is Borgers' opzet dus niet echt ambitieus.
Zoals hij ook duidelijk maakt in de ‘Verantwoording’, pretendeerde hij allerminst december 1970.
een beeld van Van Ostaijen af te leveren. Daarvoor was het volgens hem te vroeg.
Borgers beschouwde deze onderneming duidelijk als grondwerk, als datgene wat
moet gebeuren voor je aan een echte biografie zou kunnen beginnen. En zelfs
binnen dat kader bleef hij voorzichtig: het onbepaalde lidwoord ‘een’ in de titel gaf
aan dat Borgers niet de pretentie had een onverbeterbaar en definitief werkstuk af
te leveren.
Ondanks die duidelijke beperking (je zou ook kunnen zeggen: indekking) waren
de enkele kritische geluiden die te horen waren in de besprekingen van de
Documentatie, van methodologische aard. Zowat iedereen had ontzag voor het
enorme werk en voor de filologische acribie waarmee Borgers dat tot een goed
einde had weten te brengen (‘Monument voor Van Ostaijen,’ juichte Bernard Kemp
7
in De Standaard ), maar onder meer Herman Verhaar in de NRC en Jan Franken
in Ons Erfdeel betreurden toch dat er geen poging was ondernomen om tot een 7Bernard Kemp,
beeld van Van Ostaijen te komen. Verhaar miste vooral een ontmoeting met ‘de ‘Monument voor Van
Ostaijen’. In: De
mens’ Van Ostaijen, terwijl het Franken veeleer om het werk te doen

Standaard, 11 februari
1972.
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was: ‘De biografie van een dichter die bij herhaling en uitdrukkelijk stelt dat het niet
gaat om de persoonlijkheid van de maker maar om het gedicht zelf, moet
8
konvergeren in het oeuvre.’ Als Borgers die richting had gevolgd zou hij echter nog
8
zwaarder in aanvaring zijn gekomen met díe recensenten die benadrukten dat
Herman Verhaar, ‘Goede
documentatie
maar geen
hij - hoewel hij uitdrukkelijk had gesteld geen hiërarchie te willen aanbrengen en
ontmoeting’.
In:
NRC
geen oordelen te willen vellen - dat tóch had gedaan, al was het maar door de
Handelsblad
,
19
verdeling in hoofdstukken en andere ordeningsprincipes die hij had toegepast.
Op die manier had hij, volgens hen, de beoogde wetenschappelijke objectiviteit november 1971. Jan
Franken, ‘Graven en
in het gedrang gebracht. Borgers had echter ook hierop reeds geanticipeerd in
herbegraven.’ In: Ons
zijn ‘Verantwoording’. Hij vergeleek zijn eigen doel met Van Ostaijens ideaalbeeld
Erfdeel, jrg. 15, jan-feb
van de ‘ontindividualisering’: iets wat - ook weer in Van Ostaijens woorden 1972, p. 85.
onvermijdelijk ‘zoals alle mensenwerk een streven’ blijft. Vijfentwintig jaar en het
postmodernisme later, klinken zure opmerkingen over een gebrek aan objectiviteit
niet alleen behoorlijk naïef en idealistisch, met betrekking tot de Documentatie zijn
ze beslist muggezifterig.
Relevanter lijken ons de commentaren die - hoewel vol ontzag voor het enorme
werk dat Borgers had verricht - vraagtekens plaatsten bij het wat hybride karakter
van het boek. Tegelijk wetenschappelijkheid (en dus volledigheid) en leesbaarheid
betrachten - heeft dat niet iets van having your cake and eating it? Onder de kop
‘Diergaarde voor geleerden’, vroeg Kees Fens zich in De Volkskrant af of het boek
(en de lezer) er niet bij zouden gewonnen hebben indien de studie was opgesplitst
9
in één deel documenten en één deel toelichting en verantwoording. En Herman
Verhaar vatte dit probleem in de NRC bondig samen: ‘Borgers' boek is er om te 9Kees Fens, ‘Diergaarde
10
gebruiken, niet om te lezen.’ Daar was Paul de Wispelaere het echter niet mee voor geleerden’. In: De
Volkskrant, 23 oktober
eens. Volledig conform zijn eigen evoluerende proza-opvatting prees hij de
Documentatie in zijn bespreking in Het Vaderland niet alleen als studie (wat dat 1971.
10
ibidem.
aspect betrof, dwong ze bij hem ‘bewondering en dankbaarheid’ af), maar ook
als verhaal. In een periode waarin de roman meer en meer een documentair karakter
11
krijgt, kon je - volgens hem - de Documentatie ook lezen als een roman. En andere
recensenten lieten zich evenmin afschrikken door de veelheid aan gegevens die 11Paul de Wispelaere,
‘Schrijversportret als
in het boek zijn verwerkt: ‘Precies door zijn streven naar volledigheid is deze
legkaart’. In: Het
documentatie van Borgers uitgegroeid tot een onmisbaar en onvervangbaar
12
Vaderland, 13 november
boek,’ vond Willem M. Roggeman in Het Laatste Nieuws. .
1971.
Hoe het ook zij, vanuit het standpunt van de Van Ostaijenstudie heeft alvast
12
Willem M. Roggeman,
Roggeman overschot van gelijk gekregen. Paul van Ostaijen, een documentatie
‘Borgers over leven en
heeft zonder meer de status van Van Ostaijen-encyclopedie bereikt. Er kan geen werk van Van Ostaijen.’ In:
artikel en al helemaal geen studie over het werk van deze Antwerpse auteur
Het Laatste Nieuws, 12
verschijnen zonder dat er naar de Documentatie verwezen wordt. Toen wij onlangs november 1971.
de essaybundel De stem der Loreley. Over Paul van Ostaijen persklaar aan het
maken waren en duchtig in het notenapparaat van de bijdragen moesten snoeien,
besloten we om niet alleen alle verwijzingen naar het vierdelige Ver-
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zameld Werk, maar ook citaten uit de Documentatie met een simpele code ín de
artikelen te verwerken. Veertig jaar na het oorspronkelijke plan om Borgers' studie
uit te geven als het vijfde deel van het Verzameld Werk, wordt het door de Van
Ostaijenkenners dus duidelijk op die manier behandeld.
En niet alleen voor de Van Ostaijenstudie is het werk cruciaal gebleken. De
Documentatie bevat ook zo'n schat aan informatie over Antwerpen in het eerste
kwart van deze eeuw - en dan vooral over het artistieke leven aldaar - dat ook
iedereen die geïnteresseerd is in het Vlaams activisme in de stad, of in leven en
werk van kunstenaars als Paul Joostens, de gebroeders Jespers of Jozef Peeters
spontaan naar het boek grijpt. En dankzij Van Ostaijens Berlijnse connecties, is het
ook interessant voor de studie van kunstenaars die hij daar ontmoette. Op die manier
duikt het boek bijvoorbeeld op in publikaties van het Berlijnse Bauhaus-Archiv.
Vanuit het standpunt van de geïnteresseerde lezer gezien echter, zou
NRC-recensent Herman Verhaar wel eens gelijk gehad kunnen hebben. De
Documentatie is geen leesboek. Ondanks de index en de aparte lijsten met brieven
en illustraties (jammer genoeg geen titel- en zakenregister) en ondanks de vele
heen- en weerverwijzingen in het boek (met noten in de marge waarin naar de
bladzijde wordt verwezen waar er meer informatie over een bepaald onderwerp
volgt) blijft het boek een taaie brok. Het zou echter unfair zijn om dat argument tegen
Borgers te gebruiken. Zijn boek is precies geworden wat het wou zijn: een zo volledig
13
mogelijke documentatie. Het was zijn uitdrukkelijke bedoeling dat zijn collega's
13
voor de verwerking ervan zouden zorgen: ‘zo'n ‘echte’ biografie, waar je voor
Toch één - voor filologen
- grote lacune: Borgers
moet selecteren en een bepaalde lijn volgen, laat ik graag aan iemand na mij
14
vermeldt nergens waar de
over.’

3. De schim van Borgers

originelen van de brieven
zich bevinden.
14
Borgers in NRC
Handelsblad, 29
december 1970.

Of het iets met Borgers' jarenlange monopolie te maken heeft, valt natuurlijk moeilijk
uit te maken, maar het is opvallend om te zien hoe de Van Ostaijenstudie na het
verschijnen van de Documentatie níet de verhoopte boost heeft gekregen. Kees
Fens schreef in 1971 wel dat het ‘een boek voor heel veel nieuwe boeken en
15
artikelen’ zou blijken te zijn, maar die verwachting is niet echt bewaarheid. In de
15
volgende paragrafen willen we een kort en selectief overzicht geven van wat er
ibidem.
‘sedert Borgers’ verschenen is wat betreft interpretatieve studies, primaire Van
Ostaijen-uitgaven en biografisch-documentaire werken.
Voor het interpretatieve werk blijken de vroege jaren zeventig nochtans uitermate
vruchtbaar te zijn geweest. Vlak vóór de Documentatie, verschenen er maar liefst
drie studies; Borgers vermeldde ze wel in zijn bibliografie, maar meer dan een
zijdelingse voetnoot kon hij er niet meer aan besteden. Waar Borgers' methode in
de Documentatie erin bestond om Van Ostaijens hele werk chronologisch te
behandelen, gingen zij dieper en systematisch in op drie deelaspecten
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ervan: de poëtica, het proza en de kunstopvattingen.
Zo wijdt J.J. Oversteegen een apart hoofdstuk van zijn Vorm of vent aan Van
Ostaijens poëzieopvattingen, kritische theorie (wat is de taak van de criticus?) en
16
praktijk. Hij gaat in tegen de vaak gehoorde opmerking als zou Van Ostaijen een
16
dogmatisch denker en een vooringenomen criticus zijn geweest. Oversteegen
J.J. Oversteegen, Vorm
17
of vent. Opvattingen over
benadrukt de ‘eenheid van zijn literaire figuur’. Zoals De Wispelaere Borgers'
de aard van het literaire
Documentatie als een ‘roman’ las (cf. supra), zo beweert Oversteegen dat ook
werk in de Nederlandse
Van Ostaijens poëticale stukken - ‘met hun steeds herkenbare thema's die
kritiek tussen de twee
18
voortdurend verder ontwikkeld worden’ - de allures van een roman aannemen. wereldoorlogen,
Van Ostaijen werkte een coherente autonomistische poëtica uit en paste zijn
2
Amsterdam, 1970 , blz.
denkbeelden op een consequente en faire manier toe in zijn kritieken. Nadat al 155-184. Ook verder in het
eerder de twee opstellen van Herman Uyttersprot over Van Ostaijens proza waren verhaal komt Van Ostaijen
19
gebundeld, verscheen in 1970 de eerste studie die zich volledig op dat proza
geregeld voor. In het
kader van zijn
concentreerde. In Homeopathy of the Absurd schrijft E.M. Beekman het in de
20
reconstructie van de
volgens hem voor het modernisme zo bepalende traditie van het groteske in.
Aan de hand van de woordspeling ‘civilisatie-syphilisatie’ probeert hij een typologie Prisma-polemiek
suggereert Oversteegen
van Van Ostaijens groteske wereld op te stellen; die wereld wordt gekarakteriseerd
immers dat Du Perrons
door - zoals Van Ostaijen zelf schrijft in zijn Breugel-essay - een absolute
eigenlijke tegenstander in
‘verkeerdheid’. Tegen die verkeerdheid brengt Van Ostaijen zijn grotesken in het deze kwestie níet
geweer: een gif als tegengif gebruikt, homeopathie van het absurde.
Marsman of Binnendijk
In 1965 publiceerde Paul Hadermann de eerste systematische studie over Van was maar wel Van
21
22
Ostaijen (die toen al drie
Ostaijens poëzie. Vijf jaar later deed hij hetzelfde voor diens kunstopvattingen.
Net als in zijn eerste werk zet Hadermann in Het vuur in de verte een ingenieuze jaar overleden was). Zie
382 e.v.
constructie op die hem in staat stelt zowel de constanten als de verschuivingen blz.
17
Oversteegen,
idem, blz.
in Van Ostaijens denkbeelden onder de aandacht te brengen; diachronie en
181.
synchronie gaan hier hand in hand. Hij zondert enkele belangrijke thema's of
18
Oversteegen, idem, blz.
kernbegrippen af (gemeenschapskunst, dynamiek, ontindividualisering, de relatie
157.
idee-fantasma, enzovoort) en onderzoekt hun ontwikkeling in het oeuvre. Wat
19
H. Uyttersprot, Paul van
Hadermann in deze studie doet is tegelijk simpel en ontzagwekkend: aan de
Ostaijen en zijn proza,
hand van een lectuur van de artikelen en studies van Europese avant-gardisten Antwerpen, 1959.
die Van Ostaijen zelf vermeldt in zijn essays, reconstrueert hij de evolutie van
20
E.M. Beekman,
diens kunstopvatting, een evolutie die de criticus zelf samenvat als ‘het proces
Homeopathy of the
[...] waardoor zich een vaag streven naar moderniteit geleidelijk aan tot een
Absurd. The Grotesque in
23
bewuste poëtiek heeft afgebakend’. Hij ontrafelt de vroege essays, legt interne Paul van Ostaijen's
creative prose, The
contradicties en blinde vlekken bloot en toont aan waar Van Ostaijen zijn
theoretische mosterd haalt. Eén van zijn vele belangrijke nuanceringen van het Hague, 1970.
21
Paul Hadermann, De
in 1970 heersende Van Ostaijenbeeld is dat de dichter in Berlijn níet al zijn idealen
kringen
naar binnen. De
en engagement verloor; zijn zoektocht naar een nieuwe gemeenschapskunst
dichterlijke
wereld van
ging onverminderd voort. De belangrijkste evolutie die geschetst wordt is
Paul van Ostaijen,
misschien wel die van de platonist en neo-Kantiaan Van Ostaijen: van iemand
Antwerpen, 1970.
die wil opgaan in de dingen tot iemand die, steeds scepti22
Paul Hadermann, Het
vuur in de verte. Paul van
Ostaijens
kunstopvattingen in het
licht van de europese
avant-garde, Antwerpen,
1970.
23
Idem, blz. XIII.
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scher, uiteindelijk alleen nog maar overtuigd is van de onkenbaarheid van de
werkelijkheid; nooit vat hij de vlam van het vuur in de verte.
In het publikatiejaar van de Documentatie stelde Borgers ook een Van
24
Ostaijenaflevering van het tijdschrift Vlaanderen samen. Teksten van Van Ostaijen
24
en het intussen bekende iconografische materiaal worden afgewisseld met een
Vlaanderen, jrg. 20, nr.
122, november-december
zestal essays over verschillende facetten van zijn oeuvre: Beekman behandelt
het proza, De Vree de poëtica, Oversteegen de poëziekritieken, Phil Mertens de 1971.
kunstkritieken (meer bepaald zijn houding tegenover De Driehoek), Borgers de
relatie tot Gezelle en Schmidt Supprian situeert Van Ostaijen in het Westeuropese
literaire expressionisme.
Na deze kortstondige boom in het begin van de jaren zeventig viel het
interpretatieve werk nagenoeg stil. Robert Snoeck bleef wel op geregelde tijdstippen
en in eigen beheer boekjes uitbrengen, maar in de officiële Van Ostaijenliteratuur
zijn die altijd wat meewarig behandeld. Snoeck verenigde in zich de beide
betekenissen van de ‘amateur’: hij begroef zich in het materiaal met de gretigheid
en het onverdroten enthousiasme van de ware liefhebber, maar dezelfde kenmerken
overwoekerden ook veelal zijn betogen die door uitweidingen en slordigheden
worden ontsierd. Voor het bronnenonderzoek dat hij leverde verdient hij echter meer
dan zijn plaats in dit literatuuroverzicht. Aan zijn driedelige ‘literaire en zakelijke
25
toelichtingen’ van Bezette Stad werkte hij tussen maart 1954 en november 1979.
25
Ooit voorzag hij dat het werk enkele duizenden bladzijden zou bedragen. Het
Robert Snoeck, Paul
werden er uiteindelijk ongeveer tweehonderdvijftig: partituren van de liedjes die van Ostaijen en zijn
bezette stad (literaire en
Van Ostaijen citeert, samenvattingen van films en boeken waarnaar verwezen
zakelijke toelichtingen),
wordt, biografietjes van personen die vernoemd worden, enzovoort. De ideale
vertrekbasis om nu eindelijk eens een volledig geannoteerde editie van Bezette deel 1 (1975), deel 2
(1977), deel 3 (1984).
Stad uit te geven.
In 1976 verschenen de proceedings van een congres - Nijhoff, Van Ostaijen, De
Stijl: Modernism in the Netherlands and Belgium - waarin voor het eerst op zo'n
expliciete manier Van Ostaijen in het Modernisme werd ingeschreven. Paul
Hadermann heeft het in zijn bijdrage over Van Ostaijens ethische en esthetische
26
opvattingen vlak voor en tijdens de Berlijnse periode.
26
27
Paul Hadermann, ‘Van
In een artikel uit 1978 onderzoekt J. Reynaert de relatie Van Ostaijen-mystiek.
Ostaijen and Der Sturm’.
Hij schetst hierin het beeld van een zoekende dichter die naar mystici verwijst,
niet zozeer vanuit snobistische name dropping-overwegingen als wel vanuit een In: F. Bulhof (ed.), Nijhoff,
Van Ostaijen, De Stijl.
jarenlange reflectie over de relatie lyriek-mystiek en vanuit een diepe
Modernism in the
verwantschap met hun levensvisie; Van Ostaijens pessimistisch platonisme vindt
Netherlands and Belgium
in zijn metaforiek een pendant in de aloude maan-mystiek.
in the first quarter of the
In 1979 stelde Borgers zelf, naar aanleiding van de vermelde publikatie van
20th Century, The Hague,
de definitieve vierdelige editie van Van Ostaijens Verzameld Werk, een Van
1976, blz. 37-57.
27

J. Reynaert, ‘Het
mystieke bij Paul van
Ostaijen’. In: Spiegel der
Letteren, maart 1978, blz.
37-63. Een verkorte en
aangepaste versie van dit
opstel verschijnt in Geert
Buelens en Erik Spinoy
(red.), De stem der
Loreley. Over Paul van
Ostaijen, Amsterdam,
1996.
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Ostaijennummer van het tijdschrift Bzzlletin samen. Hij verzamelde voor dit nummer
zowel oude als nieuwe bijdragen waarin onder meer onderzocht wordt in hoeverre 28Bzzlletin, nr. 66, mei
1979.
Van Ostaijens (post-) Berlijnse essays beïnvloed zijn door zijn kennisma-
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king met Mynona en de lectuur van Kant en Ernst Marcus' boek Das Problem der
exzentrischen Empfindung und seine Lösung (Alie Blokhuis), waarin geprobeerd
wordt vijf nagelaten gedichten te vatten onder de noemer ‘barok’ door ze in verband
te brengen met Van Ostaijens denkbeelden over het fantasmatische en onkenbare,
en de ‘vanitas’ van het menselijk bedrijf (Paul Hadermann) en waarin Van Ostaijens
modernistische poëtica vergeleken wordt met die van de Russische Formalisten
(Anne Marie Musschoot). Verder bevat het Bzzlletin- nummer interessante maar al
jarenlang moeilijk vindbare stukken over de schrijver (waaronder ook overdrukken
van artikelen uit het in Nederland nagenoeg onbekende Vlaanderen, cf. supra):
jeugdherinneringen van Jos Léonard, Robert van Passen en Dries Janssen,
overdrukken uit het Van Ostaijenherdenkingsnummer van Vlaamsche Arbeid uit
1928 (Dr. Edgar Peetermans, Jozef Muls, Paul Joostens) en contemporaine
recensies van Van Ostaijen-uitgaven (Frans Coenen en H. Marsman over Bezette
Stad, Albert Helman over Diergaarde voor kinderen van nu) en al wat oudere artikelen
en lezingen van onder meer Dr. G. Kazemier, Paul de Vree en... de tekst van J.J.
Klant die ruim dertig jaar eerder bij Borgers alles in gang had gezet. Daarmee bleek
29
de cirkel rond. Borgers zou verder niet meer over Van Ostaijen publiceren.
Er volgden magere jaren in de Van Ostaijenstudie. In de jaren tachtig verscheen 29Tenzij dan zijdelings,
zoals in een artikel over
er geen enkele officiële studie in boekvorm over de auteur. Kristiaan Versluys
wijdde wel een hoofdstuk van zijn The Poet in the City aan de stadsdichter Van Du Perron, ‘Du Perron
30
over Duco Perkens’. In:
Ostaijen - een thema waarvoor ook Johanna Prins aandacht had in haar
Bzzlletin, nr. 125, april
31
vergelijking van Bezette Stad en T.S. Eliots The Waste Land. Paul Hadermanns 1985, blz 2-11.
32
opstel ‘Paul van Ostaijens grotesk panopticum’ vormde de eerste substantiële 30Kristiaan Versluys, The
bijdrage over het proza in jaren. Zoals de titel al suggereert, schildert Van Ostaijen, Poet in the City. Chapters
in the Development of
volgens Hadermann, in zijn grotesken een wereld waarin - zoals in zijn
sleutelgroteske Intermezzo - de mensen marionetten zijn in een panopticum; ze Urban Poetry in Europe
and the United States
zijn de gevangen van hun eigen dwanggedachten (‘overtuiging’) of idealisme.
(1800-1930), Tübingen,
Cyrille Offermans publiceerde drie essays waarin hij de nadruk legt op de
impliciete maar daarom niet minder politieke strategieën die Van Ostaijens proza 1987, blz. 192-217. Een

Nederlandse bewerking
van dit hoofdstuk
verschijnt in De stem der
Loreley, Amsterdam,
1996.
31
Johanna Prins, ‘Unreal
cities: Eliot - Van Ostaijen.
A Study of Modernist
Nihilism in T.S. Eliot's The
Waste Land and Paul van
Ostaijen's Occupied City.’
In: Dutch Crossings,
december 1983, blz.
58-82.
32
In: Ons Erfdeel, 1981,
nr.2, blz. 215-232.
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en poëtica kenmerken. Hij toont aan hoe Van Ostaijen elke vorm van totalitair
denken wil ondergraven door te demonstreren hoe markt- en andere
disciplineringsmechanismen (waarvan de taal niet de minste is) de mens onvrij
maken. In de jaren negentig zit de Van Ostaijenstudie duidelijk weer in de lift. Jef
Bogman promoveerde in Amsterdam op een proefschrift over de compositie van
34
Bezette Stad. De titel vat zijn stelling keurig samen: De stad als tekst toont aan
hoe de bundel bestaat uit fragmenten en citaten die gemonteerd worden als was
het gedicht een stille film met contrapuntische jazzbegeleiding. Deze vorm leverde
Van Ostaijen het onpersoonlijke materiaal om een belangrijke stap te kunnen
zetten in zijn ontwikkeling naar geontindividualiseerde poëzie: op een
niethiërarchische, associatieve en (om met Bachtin te spreken) polyfonische
manier verbindt hij verschillende soorten teksten met elkaar opdat zijn ‘ik’ als het
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Cyrille Offermans, ‘Het
bordeel als
disciplineringsmachine’ en
‘Tegengif’. In: idem, De
kracht van het ongrijpbare.
Essays over literatuur en
maatschappij, Amsterdam,
1983, blz. 107-122 en
122-148. En: ‘Heerlik
zwansen. Over de
grotesken van Paul van
Ostaijen.’ In: De mensen
zijn mooier dan ze
denken, Amsterdam,
1985, blz. 205-225. Ook
een licht aangepaste
versie van ‘Tegengif’ is
opgenomen in De stem
der Loreley.
34
Jef Bogman, De stad als
tekst. Over de compositie
van Paul van Ostaijens
Bezette Stad, Rotterdam,
1991.
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ware kan opgaan in die stemmenzee.
In 1994 promoveerde Erik Spinoy in Leuven op een proefschrift waarin aandacht
wordt besteed aan de filosofische inspiratie van de late Van Ostaijen (Kant) en aan
de politiek-ideologische aspecten van zijn werk. In Twee handen in het lege toont
hij aan dat ook voor Van Ostaijen geldt wat Lyotard over de historische avant-garde
zei, namelijk dat hun werk niet gemotiveerd wordt door de esthetica van het schone
35
maar door de esthetica van het verhevene. In navolging van Hadermann nuanceert
35
Spinoy het klassieke beeld van de late autonomistische Van Ostaijen - zijn
Erik Spinoy, Twee
engagement wordt dan niet langer gekenmerkt door het werken aan een concrete handen in het lege. Paul
toekomstvisie (Het Sienjaal), maar door een verzet tegen onder meer de tirannie van Ostaijen en de
esthetica van het
van het ‘gezond verstand’ en verblindend idealisme.
Ongeveer gelijktijdig met deze herdruk van de Documentatie verschijnt de door verhevene (Kant, Lyotard),
ons samengestelde bundel De stem der Loreley, met nieuwe en enkele al eerder Leuven, 1994
(ongepubliceerd).
verschenen artikelen. In deze eerste Van Ostaijen-reader sinds het
Bzzlletin-nummer hebben we getracht zoveel mogelijk aspecten van zijn oeuvre te
belichten. Slechts één ontbreekt - de kunstkritiek. Daaraan wijdt Jean F. Buyck in
36
dit herdenkingsjaar de allereerste kritische studie.
36

Jean F. Buyck, Paul van

Spectaculaire primaire Van Ostaijenuitgaven waren er na de vier delen Verzameld Ostaijen en de beeldende
kunst, Antwerpen, 1996.
Werk niet meer te verwachten. In 1977 verscheen uiteindelijk de al in de
Documentatie aangekondigde en fors uitgebreide en in de oorspronkelijke spelling
weergegeven druk van het deel ‘kritieken en essays’: ook alle vroege krantenstukken
(over het activisme, theaterrecensies, enzovoort) werden hierin opgenomen. Verder
liet ook het Paul van Ostaijengenootschap (ook weer onder leiding van Borgers) op
dit vlak nog van zich horen. Nadat het genootschap in 1969 een facsimile-editie van
Van Ostaijens dadaïstische filmscript De jazz van het bankroet had uitgegeven,
volgde in 1973 ook een facsimile van Diergaarde voor kinderen van nu. In hetzelfde
jaar bracht het Letterkundig Museum ook de twee hoofdstukken uit van de
autobiografische roman waaraan Van Ostaijen in het begin van zijn Berlijnse tijd
37
was beginnen schrijven. Het landhuis in het dorp en De jongen verschenen (met
37
een inleiding door Borgers en enkele facsimile-afdrukken van het handschrift)
In de Documentatie
samen in één uitgave en werden ook opgenomen in de definitieve editie van het citeert Borgers hier al uit
Verzameld Werk in 1979. Die vierdelige editie (prachtig ingebonden boeken met en tekent hij in voetnoot 3
de vier houtsneden die Oscar Jespers voor Bezette Stad maakte in goudopdruk op bladzijde 24 aan
‘Verschijnt zomer 1971.’
op het kaft én in een cassette) werd sindsdien niet meer herdrukt. Het vierde
Maar zowel het colofon
deel (‘Besprekingen en beschouwingen’) is al een tijdje even ‘gezocht’ als de
van de eigenlijke uitgave
Documentatie. Proza en poëzie bleven voortdurend in druk. Er verschenen ook als de steekkaarten van
enkele poëziebloemlezingen. Zopas werd - ter gelegenheid van de honderdste
de documentatiedienst
geboortedag van de dichter - zijn volledige poëtisch oeuvre als deel VII in de
van het Nederlands
prestigieuze reeks Nederlandse klassieken opgenomen. De Antwerpse uitgeverij Letterkundig Museum
Pandora plant in dit feestjaar de allergeven 1973 als datum.
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eerste facsimile uitgave van De Feesten van Angst en Pijn. En de eveneens bij
Pandora verschijnende catalogus bij de AMVC-tentoonstelling, ten slotte, zal ook een
afdruk van het niet eerder in extenso uitgegeven typoscript van Van Ostaijens vroege
groteske toneelschets Samuel Falkland verboden of prefekten-vrijheidsliefde in de
XXe eeuw. Document voor de geschiedenis van onze tijd (1914) bevatten.
Minder verbazing hoeft het te wekken dat vooral op het biografische terrein weinig
werk verricht is. Hoewel geen enkel werk exhaustief is, zullen de 1176
Documentatie-bladzijden vol gegevens - van brieven tot stambomen, van
38
getuigenissen tot verkoops- en adressenlijsten - menig vorser ontmoedigd hebben.
38
En wat het biografische betreft, heeft Borgers' driedubbele monopolie (als Van
Enigszins ten onrechte,
Ostaijenautoriteit, als hoofdconservator van het Letterkundig Museum en als door want de Documentatie laat
de erven-Van Ostaijen aangeduide contactpersoon inzake auteursrechten) meer enkele niet onbelangrijke
dan waarschijnlijk een voor anderen weinig stimulerende rol gespeeld. Iedereen lacunes in de Van
Ostaijenbiografie. Zo heeft
die brieven of nieuwe getuigenissen had, stuurde die spontaan naar Borgers.
Maar aangezien die er veelal niets mee deed, werd dat materiaal niet openbaar Borgers Van Ostaijens
diensttijd nauwelijks
gemaakt. De enige inventaris verscheen in 1975: in Kroniek van Paul van Ostaijen
gedocumenteerd. Nergens
39
1896-1928 presenteerde Borgers alle op dat moment bekende biografische en blijkt dat hij pogingen heeft
iconografische materiaal. Veeleer dan een up-date (behalve de mededeling dat ondernomen om soldaten
uit dezelfde ‘lichting’ op te
er twee briefjes zijn opgedoken van Doris - een verder onbekende vrouw met
zoeken. En dan blijven er
wie Van Ostaijen op het eind van zijn leven een relatie had - bevatte dit boek
nog raadsels als: waarom
geen grote onthullingen) was deze kroniek een leesvriendelijke samenvatting
wist geen enkele van Van
van de Documentatie. Jaar na jaar, soms zelfs dag na dag kan de lezer de
ontwikkeling van Van Ostaijens leven en werk volgen. Er wordt summier geciteerd Ostaijens vrienden
Borgers te vertellen op
uit brieven en essays, interessante teksten worden in handschriftversie afgedrukt
welke manier en via welke
(van Marc groet 's morgens de dingen tot de bulla aan Paul Joostens en van de route de dichter en
Zelfbiografie tot Het konijn) en zowat elke tekst van Van Ostaijen (precies of vaag Emmeke naar Berlijn zijn
gedateerd) wordt ergens in het verhaal ingepast. Achterin staat een uitvoerig
gevlucht? René Victor was
register waarin - in tegenstelling tot de Documentatie - nu ook alle titels van
toch op de hoogte van de
werken zijn opgenomen. Op die manier vormt de Kroniek een ideale aanvulling vlucht (zie: Documentatie,
blz. 186). (Met dank aan
op Borgers' eerste werk.
Indien we echter J. Heitman en W. Wagter mogen geloven, bezat Borgers op Marc Reynebeau voor
laatste suggestie.)
dat moment al heel wat nieuw en belangwekkend(er) materiaal. Uit de inleiding deze
39
Gerrit
Borgers, Kroniek
van hun - bij Borgers aan de universiteit van Amsterdam gemaakte van Paul van Ostaijen
40
doctoraalscriptie Paul van Ostaijen, een correspondentie blijkt dat Borgers al
1896-1928, Den
vlak na zijn promotie in 1971 via de erven van de pas overleden mevrouw Maria Haag/Brugge, 1975.
Catharina Louisa Van Ostaijen-Kunnen (de vrouw van Pauls broer Stan) kopieën 40J. Heitman/W. Wagter,
van een heel pak brieven in zijn bezit had gekregen. Het betreft brieven die voor Paul van Ostaijen, een
de rest van de familie Van Ostaijen altijd verborgen waren gehouden en die door correspondentie. Een
de Duitse kunstenaarsvrienden Von Boddien, Campendonk, Feininger, Knoblauch, becommentarieerde
briefwisseling tussen Paul
Molzahn, Muche, Stuckenberg en Topp aan Van Ostaijen waren gevan Ostaijen en 8 Duitse
beeldende kunstenaars
gedurende Van Ostaijens
verblijf te Berlijn van 1918
tot 1921, Amsterdam,
1983 (ongepubliceerde
doctoraalscriptie).

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

1163
41

richt. In zijn Kroniek maakt Borgers echter geen melding van deze documenten.
41
Deze (voorlopig maar half ontcijferde brieven) bevestigen onder meer het
Marc Somers wist zich
wel te herinneren dat het
vermoeden dat Van Ostaijen inderdaad al heel kort na zijn aankomst in Berlijn
allerlaatste officiële teken
contacten had in expressionistische kringen. Het pak bevat ook de brief van
42
van leven van het Paul
Feininger die Van Ostaijen later voor zijn vrienden zou vertalen, brieven
van Ostaijengenootschap
geschreven door Feininger en Muche vanuit het Bauhaus en de in de
een persbericht was,
Documentatie verloren gewaande ‘tegen-correspondentie’ van Campendonk,
waarin Borgers een
Muche en Stuckenberg.
uitgave van deze brieven
De zowel kwantitatief als kwalitatief belangwekkendste ontdekking gebeurde aankondigde. In het lijstje
door de genoemde studenten Heitman en Wagter. Bij een bezoek aan Adolf
namen van kunstenaars in
Stuckenberg in Duitsland vonden zij de al evenzeer verloren gewaande brieven dat bericht uit 1973 stond
ook Paul Klee vermeld.
van Van Ostaijen aan diens vader, Fritz Stuckenberg. Francis Bulhof zou die
42
Zie Documentatie, blz.
tweeënvijftig brieven én de tegencorrespondentie (eenenzestig kaartjes en brieven
275.
van Stuckenberg aan Van Ostaijen, zoals gezegd uit dezelfde nalatenschap als
die waarin de andere Duitse brieven zich bevonden) in 1992 publiceren en
43
annoteren. Deze correspondentie bevat een schat aan gegevens. Zo kan het
verhaal gereconstrueerd worden van de mislukte pogingen van Van Ostaijen om 43Francis Bulhof, Eine
met Stuckenberg, Muche en Topp een kunstgroepering op te richten (vergelijkbaar Künstlerfreundschaft. Der
met de Sienjaal-poging met de Antwerpse vrienden). Verder blijkt dat Van Ostaijen Briefwechsel zwischen
tijdens zijn Berlijnse tijd een paar keer ernstig overwoog om naar Nederland uit Fritz Stuckenberg und
Paul van Ostaijen
44
te wijken. En op basis van verwijzingen in de brieven kunnen er enkele gaten
1919-1927, Oldenburg,
in de kroniek worden opgevuld: Van Ostaijen bracht Kerstavond 1918 door bij
1992. Slechts twee van
45
Walter Mehring, hij schreef Bankroet-Jazz niet zoals Borgers vermoedt in Berlijn
deze brieven waren eerder
maar net na zijn terugkeer in Antwerpen in de zomer van 1921, hij maakte in juni bekend: zie blz. 586 en
709 van de Documentatie.
1923 een reis naar Duitsland waarbij hij de Campendonks, Stuckenberg en
44
Zie ook het artikel van
Emmeke terugzag (misschien de aanleiding voor Emmekes tijdelijke terugkeer
46
Han
Foppe in Bzzlletin,
naar België ), enzovoort.
blz.
37.
Ook de brieven van Bob van Genechten aan Van Ostaijen zou Borgers al ten 45
Zie Documentatie, blz.
tijde van de Kroniek in zijn bezit hebben gehad. Ze bevatten heel wat interessante
289-290.
gegevens over Van Ostaijens politieke ontwikkeling in zijn Berlijnse periode. Han 46
Vergelijk Documentatie,
Foppe wijdde er in het genoemde Bzzlletin-nummer een interessante bijdrage
blz. 505-507.
aan waarin geciteerd wordt uit deze brieven en waaruit opgemaakt zou kunnen
worden dat - ondanks de duidelijke meningsverschillen tussen de vrienden - Van
Genechten een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld in Van Ostaijens razendsnelle
evolutie van humanitarist naar communist. Of deze en andere conclusies terecht
zijn, zal echter pas blijken bij een volledige, geannoteerde uitgave van deze brieven.
47
Een volgende reeks verloren gewaande documenten die uit het archief van de
47
weduwe van Stan van Ostaijen zijn opgedoken, zijn de negentien brieven die
Zie Documentatie, blz.
Oscar Jespers aan zijn vriend in Berlijn schreef in 1920-1921. Plannen om deze 405 en Kroniek, blz. 67.
brieven uit te geven dateren al van de eerste helft van de jaren zeventig. Op de Vooral de bewering in de
stofwikkel van de in 1982 verschenen monografie Oscar Jespers van José Boyens Kroniek uit 1975 dat de

correspondentie vernietigd
werd, is - gezien het feit
dat die brieven toen al
boven water waren
gekomen - eerder kras.
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wordt een uitgave van deze brieven door haar en Borgers in het vooruitzicht gesteld.
Na Gerrit Borgers' overlijden heeft Boyens de klus alleen geklaard. Het zou
uiteindelijk tot december 1995 duren voor het boek verscheen: De genesis van
Bezette Stad. Ik spreek met de mannen en regel alles wel vormt een prachtige
prelude op de diverse Van Ostaijenpublikaties in het herdenkingsjaar 1996. Het
boek bevat niet alleen de negentien brieven, maar ook bladzijdenlange annotaties
bij figuren en gebeurtenissen die erin aan bod komen. Op die manier schetst de
auteur een gefragmenteerd beeld van het artistieke leven in Antwerpen vlak na de
Eerste Wereldoorlog. Maar bovenal verschaft dit overvloedig geïllustreerde en in
vierkleurendruk uitgegeven kunstboek de mogelijkheid om enkele belangrijke ‘gaten’
in de officiële Van Ostaijenbiografie te dichten. Twee thema's beheersen deze
brieven: de (uiteindelijk op niets uitdraaiende) plannen om een eigen kunsttijdschrift
48
Sienjaal op te richten, en het ontstaansproces van Van Ostaijens Bezette Stad. In
beide ondernemingen speelde Oscar Jespers een sleutelrol. Uiteraard levert ook 48Zie voor Sienjaal en de
gelijktijdig ontstane en al
deze brievenpublikatie aanpassingen van ‘punten en comma's’ uit de
49
even snel ter ziele gegane
Documentatie op.
Ook in de reeks brieven ván Van Ostaijen die sinds 1971 zijn opgedoken zitten onderneming NOVY ook de
brieven van Paul Joostens
er enkele uit de Berlijnse tijd. De belangrijkste zijn die aan Paul Kenis. Aangezien
aan Jos. Léonard in: Jean
ook Kenis' brieven bewaard zijn, kan aan de hand van deze correspondentie
F. Buyck, Paul Joostens.
onder meer de uitgavegeschiedenis van Het gevang in de hemel in Opstanding De cruciale jaren. Brieven
gereconstrueerd worden. Ook over zijn vroegere dichtwerk, over Bezette Stad,
aan Jos Léonard,
Het Roode Zeil, Sélection en de Vlaamse beweging bevatten deze brieven nieuwe Antwerpen, 1995.
49
gegevens. De intrigerendste opmerking in dit pak is die waarin Kenis beweert
In tegenstelling tot wat
dat hij een kleine groteske van Van Ostaijen heeft gepubliceerd in de rubriek ‘mot altijd gedacht is waren de
de la fin’ in de krant Ons Vaderland. Een zoektocht naar die tekst heeft vooralsnog teksten voor Bezette Stad
niet voltooid in 1920; meer
niets opgeleverd. De literair-historisch verrassendste brief uit Berlijn is er één
aan Albert Verwey waarin Van Ostaijen aanbiedt om voor De Beweging essays nog, Oscar Jespers kreeg
het slotgedicht De aftocht
te schrijven over expressionistische kunst in Duitsland. Het is niet bekend of
pas in handen toen het
Verwey hierop heeft gereageerd.
drukken van het boek al
Ook uit de post-Berlijnperiode zijn er na 1971 nog Van Ostaijenbrieven
volop bezig was, eind
opgedoken. Twee ervan heeft Borgers gepubliceerd: één aan Pauls broer Stan februari 1921. Ook blijkt
van 26 december 1927 waarin hij het - voor zijn doen - heel openhartig over zijn dat Van Ostaijen het
ziekte heeft, en één aan de Vlaamse schrijver Maurice Roelants van 16 februari handschrift van De
1928, waaruit blijkt dat Van Ostaijen tot aan zijn dood trouw is gebleven aan
Feesten van Angst en Pijn
níet bij zijn terugkeer in
Antwerpen aan Oscar
Jespers heeft
geschonken, maar dat hij
het enkele weken vooraf
opstuurde - gezien de
hoeveelheid post die toen
verloren ging een
behoorlijk riskante
onderneming.
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activistische vrienden. En verder bezit het AMVC originelen of kopieën van kaartjes
aan Stan (waaruit blijkt dat Van Ostaijen in september 1923 bij Floris Jespers in 50Deze brieven
verschenen in het Frans
Knokke was), aan Emmanuel de Bom (waarin sprake is van een waarschijnlijk
in Espace. Documents
nooit geschreven opstel Lof van het belgies leger) en aan een zekere heer
XXe siècle, 1974-3/4, blz.
Rosenthal (een Berlijnse kennis); en ook brieven aan Herman Baccaert, Lode
68-70. In de Kroniek
51
Monteyne, Lode Baekelmans, August van Cauwelaert en Marcel Cordemans.
verwijst hij impliciet naar
Tot slot wachten ook nog enkele brieven van Emmeke aan Van Ostaijen en de
de brief aan Stan (notitie
- al in de Kroniek vermelde - kattebelletjes van de mysterieuze Doris op puover 31 december 1927,
blz. 132) en citeert hij uit
de brief aan Roelants (blz.
133).
51
Het betreft de brief waar
Van Ostaijen zelf naar
verwijst in een brief aan
Jozef Muls, op bladzijde
949 van deze
Documentatie.

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

1165
blikatie. Hier vermelden we slechts één enkel feit uit de brieven van Emmeke dat
een ander licht werpt op een cruciale passage uit Van Ostaijens biografie: tot nu
toe is altijd aangenomen dat zijn vriendin Emmeke op 1 november 1923 - de dag
na het overlijden van Van Ostaijens moeder - vanuit Antwerpen naar Berlijn is
52
vertrokken om daar te trouwen met de zwager van Thomas Mann. Uit een brief
van 1 februari 1924 blijkt echter dat Emmeke pas later via haar zus van de dood 52Zie Documentatie, blz.
van moeder Van Ostaijen heeft gehoord. Dit kan twee dingen betekenen: óf de 511.
dichter heeft de dood van zijn moeder verzwegen, óf Emmeke is vóór 31 oktober
naar Berlijn vertrokken.
Deze opsomming van nieuw, niet in de Documentatie opgenomen materiaal oogt
behoorlijk indrukwekkend. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat Borgers nooit
een aparte uitgave ervan heeft gepland, omdat hij het allemaal samen wou verwerken
in een uitgebreide editie van zijn Documentatie. Dit vermoeden wordt bevestigd
door het begeleidend briefje waarmee Ludo Simons (toenmalig adjunct-conservator
van het AMVC) op 30 september 1980 vers materiaal naar Borgers stuurde: ‘Voor
deel 3 van de nieuwe uitgave van je proefschrift stuur ik je in bijlage een zopas uit
het Baekelmans-archief opgedoken brief van Van Ostaijen, die je, naar ik meen,
53
vroeger nooit gezien hebt.’ Waarschijnlijk heeft de geschiedenis zich hier (bijna)
herhaald. Net zoals Borgers tussen 1949 en 1971 alle materiaal verzamelde om 53Extra circumstantial
vervolgens uit te kunnen pakken met zijn 1176 bladzijden tellende Documentatie, evidence is Borgers' eigen
heeft hij waarschijnlijk ook na 1971 alles opgespaard. Alleen heeft zijn overlijden werkexemplaar van de
Documentatie (in het
in januari 1987 - of misschien enige (na ruim dertig jaar onafgebroken Van
AMVC) waarin keurig
Ostaijenstudie niet geheel onredelijke) ‘materiaalmoeheid’ - verhinderd dat die
correcties zijn aangeduid
drie Documentatie-delen zouden verschijnen.

die hem na de publikatie
van zijn proefschrift waren
toegezonden. Onder meer
zijn AMVC-collega Ger
Schmook stuurde hem
veertien getikte vellen
aantekeningen,
suggesties, associaties en
verbeteringen. Grote
fouten zijn er - volgens
Schmook - alleszins niet
in de Documentatie
geslopen.

4. De schim voorbij

Het is opvallend dat deze ‘ontdekkingen’ pas de afgelopen maanden
geïnventariseerd werden. Met uitzondering van de correspondentie met
Stuckenberg is er sinds de beide Borgersboeken nauwelijks iets nieuws over het
leven van Van Ostaijen verschenen. Pas nu, vijfentwintig jaar na de Documentatie,
blijken de Van Ostaijenvorsers zich stilaan enigszins aan de schim van Borgers
te ontworstelen. Zowel Jef Bogman, Marc Reynebeau als het duo Henri-Floris
Jespers/ Guido Lauwaert hebben voor dit feestjaar publikaties aangekondigd
waarin nieuwe biografische gegevens een belangrijke rol spelen. De catalogus van
de literair-historische tentoonstelling in het AMVC bevat een aangevulde kroniek over
leven, werk en receptie van Van Ostaijen waarin geciteerd wordt uit hoger vermelde
documenten. Deze catalogus zal ook de meest volledige primaire en secundaire
bibliografie van Van Ostaijen-boekuitgaven bevatten. Tot slot, willen we nog even
vermelden dat wij plannen koesteren om een zo volledig mogelijke brievenuitgave
te bezorgen.
Gerrit Borgers' Paul van Ostaijen, een documentatie is - zoals gezegd - een monu-
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ment. Het is echter verheugend om vast te stellen dat het werk niet langer een
versteend monument zal zijn. Het zal nog jarenlang een vanzelfsprekend ijkpunt in
de Van Ostaijenstudie blijven, maar in plaats van de literatuurhistoricus te imponeren
en gedeeltelijk te immobiliseren, blijkt het hem en haar nu eindelijk ook te inspireren.
Staat er dan nu iemand op om te beginnen aan die ‘‘echte’ biografie, waar je voor
moet selecteren en een bepaalde lijn volgen’?
Geert Buelens en Erik Spinoy
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personenregister
Dit register verwijst naar alle in deze documentatie ter sprake gebrachte personen.
Niet geïdentificeerde personen worden aangeduid door [?] achter de naam en zijn
alleen opgenomen indien de achternaam bekend is.
In dit register zijn niet opgenomen: 1. de reeds in de alfabetische lijst van
opgenomen brieven vermelde geadresseerden en adressanten die in de aanhef en
aan het slot van de brieven genoemd worden; 2. fictieve personen en namen die
deel uitmaken van de titel van een publikatie; 3. de in de bijlagen genoemde
personen. Een x achter een bladzijnummer duidt aan dat de persoon meer dan één
keer op deze bladzijde vermeld wordt en een n achter een bladzijnummer verwijst
naar de noten op deze bladzijde.
Abeele, Albijn van den 249 n
Abicht, Ludo 110 n
Abraham 160
Acker, A. van 774 x
Acker, K. van 96 x, 96 n, 835 x, 835 n
Acket, J. Mathijs 984, 1050
Adler, Jankel 641
Adriaensen, Jan 837
Aker, Willem van den 619, 628, 761, 784, 904, 906, 907
Akkerman [boekhandelaar] 110
Alain-Fournier [ps.] 85 x, 86 x, 103
Albert-Birot, Pierre 311, 631
Albert, J. 499
Albert, Karel 532 n, 763
Albert I, Koning 101, 321 x, 379, 753-755
Alektrion [ps.] 113
Alexander, Harry 272
Alkema, Wobbe H. 641 n, 643 x, 644 x, 644 n, 645 n, 654 x, 700 n
Allain, Marcel 315 n
Alma, Peter 242, 244, 328, 673 n
Alpaerts, Flor 996, 998
Amaru 525
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Andereegh, Corry Bénoli- 855
Andereegh, Frits 853, 855 x
Andersen, H.C. 692
Andrejeff, L.N. 839, 839 n
Angelico, Fra 414, 526, 530
Angermille, K. 124
Anna Garcias a San Bartolomeo 291, 294
Annunzio, Gabriele d' 1022
Anseele, Eduard 280, 282, 283 x, 284 x, 332
Antoine, St. 209, 292 x, 294
Apollinaire, Guillaume [ps.] 54, 70 x, 112, 120, 135 nx, 136, 138 x, 139 x, 156
x, 172, 173, 258, 288, 292, 309-312, 315, 315 nx, 316, 338, 344 x, 349, 367,
444, 445 x, 608 x, 609, 613, 624, 631, 686, 686 n, 719, 731-733, 761, 784,
786, 961, 1047 x
Aragon, Louis 338, 367, 403, 528, 582, 618, 623, 719
Arc, Jeanne d' 391, 755
Archipenko, Alexander 132, 177, 200, 207, 210, 211 x, 212 x, 244, 257, 274,
419, 626, 631
Aretino, Pietro 861, 936
Ariosto, Ludovico 936
Aristofanes 1043
Arnim, Achim von 594, 595, 597
Arp, Hans 194, 310
Assisi, Franciscus van 839
Aubigné, T.A. d' 39, 77 n
Augusta Victoria, Keizerin 359-361
Augusteyns, Emiel 90 n
Augusteyns, Leo 90 n
Augustin, St. 981
Avermaete, Roger 344 n, 347, 352 nx, 479 n, 480 n, 567 n, 641 n
Baader, Johannes 192-194
Bach, J.S. 226, 236, 791
Backer, Franz de 864
Backer, L. de 1038 n
Baden, Max von 189
Baekelmans, Lode 76, 77, 84, 96, 99, 149 x, 180, 226, 297, 548 n, 878
Baelen, Carel van 311 n
Baert, E. 315 n, 758 n
Baeyens, Alfons 84 x, 84 nx, 96, 100 x, 131, 407, 408
Baeyens, August L. 851 n, 996, 998
Baeyens, Peter B. 84 x, 84 nx, 87, 96, 100, 150, 152, 165, 204, 206 x, 220,
264 n, 278, 287-291, 295, 295 n, 296, 297, 308 x, 312, 314 n, 315, 317-321,
321 n, 323, 335-338, 342, 344 x, 348 n, 353-355, 358 n, 359 x, 360 x, 368-371,
373, 374, 378 x, 380 x, 381, 386-388, 390, 391, 394 x, 407, 408, 436 x, 437,
452 n, 520 n, 564, 705, 728, 835, 853 n
Baffo 936
Bahr, Hermann 114, 164 x, 210 n, 257 n
Bakelmans, Willem 89, 113 n, 297 n
Ball, Hugo 192, 194, 195
Balla, Giacomo 134 n, 137, 140
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Balmori, S. 675
Balzac, Honoré de 52 x, 907, 982
Bang, Herman 623
Barbusse, Henri 199, 205, 209 n, 218, 220, 226, 227, 292
Bardemeyer, Geert zie: Brunclair, Victor J.
Barlach, Ernst 133
Barrès, Maurice 121, 616, 743 x
Barrez, Alphons 664 x
Barrymore, Lionel 894, 895
Baseleer Jr., Richard 221, 221 nx
Basse, Blanche 841 n
Bataille, Henri 128 x, 129
Batten, F.E.A. 570 n, 576, 588 n, 797 n
Baudelaire, Charles 39 n, 53, 77, 87, 95, 176 x, 279, 294, 430, 944, 946 x, 947
x, 961, 964, 967 x, 974 x
Bauer, Rudolph 262 n
Baugniet, M.L. 719, 733 n
Baumberger, Otto 631
Baur, Frank 864
Bazin, René 39, 52, 63
Beaumont, Comte Etienne de 762
Bebel, Ferdinand A. 283, 283 n
Becher, Johannes R. 137, 138, 225 n 365 x, 367 x, 528, 621, 794
Beekman, E.M. 1059 n, 1083 n
Beel, de [?] 795
Beernaert, Aug. 721 n
Beethoven, Frank van, zie: Wijngaert, Frank v.d.
Beethoven, Ludwig van 791
Beguin, Gaston 643 n, 669 x, 728, 729
Behne, Adolf 203 x, 204 n, 220
Behrens, Franz R. 528, 528 n
Beir, Raimond de 986
Bellamy, Jacobus 556, 622
Bellemans, A.T.W. 686 n
Belling, Rudolf 456
Benda, Julien 561, 1048
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Benn, Gottfried 616
Benoit, Peter 84, 392, 394
Benoit, Pierre 756, 783
Bérard, Léon 8 n, 793, 816, 820-822, 841 x, 845, 847 x, 847 nx, 848 x,850 x,
851, 854 x, 858, 870, 879, 884, 918-920, 929, 989, 1007, 1026, 1027 x, 1030,
1032, 1035-1039
Bérard-Lenba, Georgette 841, 846, 848, 850 x, 850 n, 851, 854, 858, 863, 866,
1039
Berben, Antoinette 57 x, 58 x
Berben, Elisa 55 x
Berben, Jan 58
Berben, Jan Theodoor 55
Berben, Maria Antoinetta 55, 57 x, 58
Berckelaers, Fernand 445 x, 452-456, 482 x, 482 nx, 505 x, 531 x, 531 n, 532
x, 542, 570 x, 571 x, 575, 578-581, 582 x, 643, 761, 784, 912, 913, 1049 x
Berghe, Frits van den 245, 263, 335 x, 763
Bergson, H. 320, 431
Bernard, Emile 773 n
Bernstein, Henri 128 x, 129
Berton, Pierre 128
Bertram, Meister 414, 415, 530
Bervoets, Leo 29 x, 29 n
Beselaere, W. van 405 n, 603 n, 646 n, 661 n
Bethge, Hans 622
Beuckelaere, A. de 280
Beyle, M.H. [zie ook: Stendhal] 1028
Bie, Antoine de 71
Bilderdijk, Willem 556
Bissing, M.F. Freiherr von 97
Blanchard, Pierre 853, 855
Blass, Ernst 201 n, 202, 220
Blavatsky, H.P. 203
Blei, Franz 129, 129 n, 165, 168 nx
Bles, Dop 600, 629, 631, 780, 780 nx, 785
Blijstra, Rein 887, 889 x, 890 x, 891 n, 893-895, 901-903, 905, 907-909, 912
x, 916 x, 919, 928, 929, 931-933, 937, 947, 948, 953-955, 959, 961, 962, 969,
974, 978, 980, 982-984, 987, 990, 1003 x, 1004 x, 1008, 1009 x, 1012 x, 1014,
1016, 1017 x, 1019-1023, 1026, 1050 x, 1051
Bloch, Armand 755
Blomfield, Jan [ps.] 308, 308 nx
Bloy, Léon 120 x, 287, 293 x
Blüher, Hans 164 x, 179 n, 180, 198, 220, 344, 348 x
Blumenfeld, Erwin, zie: Blomfield, Jan
Blümner, Rudolf 202, 225 n, 288, 599
Boccioni, Umberto 134, 134 n, 137, 140 x, 171 x, 180, 207, 210 x, 210 n, 211,
310 n, 393
Bock, Eug. de 51 x, 65, 115, 115 n, 148 n, 180 x, 183, 225, 229, 251-253, 255,
274, 278, 296 x, 300, 333 x, 334, 341 x, 351 x, 355-359, 362 x, 364-366, 376,
377 x, 381, 392, 393 x, 397, 401 x, 405 x, 407 n, 417, 419, 422, 434-437, 437
n, 444, 445, 507 n, 535, 599, 666, 683 x, 683 n, 724, 731, 731 n
Boddien, H. von 272, 275
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Bodenstein, H.D.J. 205
Boeck, F. de 532 n
Boeddha 292
Boets, Hendrik 16 x
Boets, Hendrik Jan 18
Boets, Kornelis 16, 18
Böhme, Jacob 687
Bom, Em. de 99 x, 149, 544, 548 n, 593, 720 x
Bon, Schepen Le 606
Bons d'Anty, M.P. 797
Bonset, I.K. [ps.], zie: Doesburg, Theo van [ps.]
Boon, Jan F. 762
Boon, Louis Paul 148 n
Borchardt, Georg Hermann 1050, 1050 n
Bordeaux, Henri 756, 783
Borel, Pétrus 797 n, 845, 846, 860
Borgers, Edward 652
Borginon, Hendrik 280 x, 284
Borms, August 97, 100 x, 123 x, 142, 147, 185 n, 546, 546 n
Bosch, A. van den 720 x
Bosch, Jeroen 770, 874, 878
Bosschaert, Ridder K.N.J. de 24 n
Bossier, Herman 401
Botticelli 157
Boulanger, G.E.J.M. 432 n
Bourgeois, Pierre 532, 538, 648 x, 651-653, 706
Bourgeois, Victor 532 n, 538, 652
Bourget, Paul 756, 783
Boussingault, Jean-Louis 136, 136 n
Boutens, P.C. 64, 622, 677, 685, 777
Bouwens, August 810, 1067 n
Bouwens, Gaston 1067 n
Bouwens, Roza 1067 n
Boyens, José 207 n, 212 n, 275 n, 754 n
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Brancusi, C. 274, 626, 631, 764
Brande, Alb. van den 100
Brans, Jan Matthijs 935 x
Braque, George 136 x, 170, 210, 487, 530, 764 x
Breloque, Antoinette 475 x, 552
Bremond H. 693, 693 n
Breton, André 338 x, 338 n, 340, 528, 536
Breuer, A. 576 x, 595, 596 x, 601, 658, 715, 797, 806, 890, 902 x, 916 x, 931
x, 932 x, 947, 948, 963 x, 972, 1004, 1016, 1017, 1021
Breugel, Pieter 530, 562, 564, 712, 724, 763, 768-770
Breyne, Marc. R. 711, 768, 771
Brieux, E. 128 x
Briey, Pierre de 796 n
Brigode, Jane 755
Brijs, A. 216 x, 218
Brod, Max 109, 109 n, 164 x, 180
Broglio, Mario 411
Brooke, Rupert 376, 377, 401, 403, 496
Brouette [?] 165
Bruaene, Geert van 8, 567 x, 567 n, 568, 568 n, 601, 641-643, 651, 657 x, 659
n, 661, 669, 671, 677 x, 678, 682 x, 683, 725, 728 x, 794 x, 795, 806 x, 822 x,
843 x, 871 x, 923 x, 1030, 1031 x
Bruant, Aristide 322 n, 1050
Bruchard, Henry de 797
Bruggen, Carry van 131
Bruggen, Nic van 454 n
Brunclair, Victor J. 225, 227 x, 252 x, 296-298, 341, 343 x, 364 x, 365 x, 376
x, 391 x, 392 x, 397, 399 x, 400 x, 403, 420 x, 437, 441, 442 x, 448, 452, 455,
460 x, 465, 480 x, 490 n, 500 n, 501 x, 502 x, 509, 526, 527, 593, 666 x, 721,
723, 779, 785, 796, 804, 804 n, 817, 818, 857, 906-908, 922, 1014, 1015, 1018
x, 1021, 1023
Brunet, Auguste 797
Brunet, E. 755, 755 n
Bruning, Gerard 944, 946, 947, 963-965, 974 x
Bruning, Henri 619 x, 711, 766-768, 1045
Bruno, Giordano 270 x
Brusselmans, Jan 641, 643 x, 650 x, 655
Bruylants, Jan 84, 96
Buber, Martin 164, 198, 260
Bulterys, Hendrik 652
Burchard, Otto 194
Burchartz, Max 631
Burger, Fritz 164, 626
Burne Jones, Sir Edward 246 x
Burssens, Gaston 8, 89 x, 94 x, 94 n, 95 x, 132, 132 n, 133, 145, 168, 169 n,
184, 225, 227, 306, 334, 341-343, 376, 431, 431 n, 440 n, 475, 475 n, 501,
533, 533 n, 538, 546, 546 n, 547 n, 553, 553 nx, 566, 570, 575, 577 x, 581-584,
584 nx, 585 n, 593 x, 594, 599 x, 600, 613, 623-625, 629, 631, 642, 650, 666
x, 685, 686, 692 n, 693, 703, 705 x, 705 nx, 706-707, 709, 709 n, 717-719,
721, 728 n, 731, 733 n, 737, 739 n, 746, 747 x, 747 nx, 752, 752 n, 754 x, 754
nx, 762 x, 765, 779, 781 x, 781 n, 784-787, 803, 804, 809, 818-820, 830, 832
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x, 838, 840, 857 n, 863 x, 864 x, 866 n, 869, 881, 889, 890, 895 x, 900-903,
905 x, 907, 909-912, 916-918, 922 x, 924 x, 925, 928, 931, 932 x, 934, 937 x,
940, 942 x, 945, 950-955, 959 x, 961, 966 x, 967 x, 969 x, 970, 972, 974 x,
975, 980, 986, 991-995, 995 n, 997-1002, 1004 x, 1006-1009, 1011 x, 1012 x,
1014-1021, 1023, 1025, 1026, 1031 x, 1033 x, 1034 x, 1037 x, 1039 x, 1039
nx, 1041 x, 1048, 1052, 1071, 1076, 1076 n, 1080 n
Burssens-De Hollander, Maria Magdalena 584 n, 912, 1020
Buschhüter, [architect] 477, 481
Busoni, F.B. 229
Buyle, Robert 245, 245 n, 248
Buysse, Cyriel 101, 568, 723
Buyssens, Paul 664 x
Caeymaex, Joris 984, 1050 x
Caillaux, Joseph 709 x, 710
Campendonk, Adelheit [Adda] 230, 231 n, 298, 302, 303, 423 x, 465, 471, 473,
476, 477, 479, 482, 484, 485 x, 715, 716
Campendonk, Gerda [Katinka] 303, 424, 465, 471 x, 472, 473, 477, 484, 485,
715, 716, 814
Campendonk, Heinrich 8, 200, 201, 222, 225, 229-232, 243-245, 249, 272 x,
275, 298 x, 299 n, 300 x, 300 n, 302 x, 345, 392, 411, 418-423, 432, 436, 440,
463-466, 472 x, 475-478, 481 x, 483 x, 484, 486 x, 487 n, 489 x, 497, 500,
507-509, 513 x, 529 x, 530 x, 540, 552, 573, 598, 610, 626-628, 631, 642 x,
671, 675 x,
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714 x, 714 n, 716 x, 729 x, 730 n, 764, 813 x, 833
Campendonk, Herbert [His] 303, 424, 465, 471-473, 477, 484, 485, 715, 716,
729, 730, 814
Campendonk-Van Leckwyck, Edith 230 n
Cantré, Jozef 242 x, 245 x, 248, 249 x, 253, 256 x, 263 x, 264 n, 266, 330,
564, 631
Cardon, S. 48 n
Carpentier, Maria T.A., zie: Jespers, Mia
Carrà, Carlo 134 n, 140, 207, 310 n, 411, 423, 530, 631, 764 x
Carrieri, Raffaele 310, 310 n, 311 n
Carton de Wiart, Henry 754
Casanova 866
Casement, Roger 333 n
Casie, F. 408, 418
Cassou, Jean 1048
Casteels, Maurice 532, 733, 733 nx
Cats, Jacob 718, 878
Cauwelaert, August van 386, 662, 684, 685 x, 761, 817 x, 818, 845, 846, 855,
856, 866, 866 n, 948, 949, 976, 1049, 1051 x, 1052 x
Cauwelaert, Frans van 72, 101 x, 119, 225, 382 x, 384 x, 821
Cendrars, Blaise 120, 288-292, 294 x, 312 x, 315 n, 321, 335, 337, 338, 340,
349, 350, 367, 394 x, 395 x, 403, 418 n, 442 x, 444 x, 444 n, 445, 447, 528 x,
529, 553, 561
Cervantes Saavedra, Miguel de 278
Ceulemans, Jan 848, 850, 938, 939
Ceulemans, Jan B. 440, 475, 541, 552, 568, 598, 713, 812, 848, 863 x, 864,
866, 913, 969, 1020 x, 1023, 1024, 1041 n
Ceulemans, Tine 440, 475 x, 541 x, 552, 568, 598 x, 703, 713, 812, 842 x, 848
x, 849 n, 852, 853 x, 863 x, 868, 869, 896 x, 899 n, 913, 933, 938, 939, 944,
968, 970, 975, 991, 992, 996, 999, 1002, 1003, 1005, 1007, 1015, 1016 x,
1020, 1023 x, 1026, 1031, 1032, 1041 n, 1042
Cézanne, Paul 136 x, 139 n, 170 x, 171, 173, 176, 773 n
Chagall, Marc 136, 137, 164 n, 177 x, 218, 262, 536 x, 537, 629-630, 631
Chamberlain, Houston Stewart 428, 743
Chamisso, A. von 594, 595, 597
Champion, Edouard 492, 533
Champion, P. 925, 926
Chaplin, Charlie 290, 755, 851
Charlet Frantz 69
Chennevière, Georges [ps.] 136, 136 n
Chesterton, G.K. 921, 922
Chincho, Hanegawa 240
Chirico, Giorgio de 764
Chopin, Fr. 167, 224 x, 226, 846, 850 x, 851, 854, 855, 868 x, 914
Citroen, Paul 194, 308 x, 308 n
Claes, Ernest 76 n, 548 n, 788
Claes-Vetter, Stephanie 788 x, 790
Claessen, Michel 48 n
Claessens, Frans 114, 115, 115 n, 456 n
Claessens, L. 728, 806
Claeys, Bylo, zie: Götz-Claeys, Bylo [Emmeke]
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Claudel, Paul 120 x, 121, 138, 619, 774, 775, 947
Claus, A. 71, 169, 180, 819, 820 x, 821, 995, 996
Cleland, John 861
Clément, Emmeke 8, 9 n, 157 x, 157 n, 159 x, 159 n, 165, 185 x, 185 n, 187
x, 188 x, 196, 200 n, 201 nx, 202-204, 206, 207, 212, 220 x, 221 n, 223, 229
x, 229 n, 230 x, 232, 232 n, 234 n, 245, 260 x, 262, 298, 300, 300 n, 302 x,
303 x, 336-341, 345, 353-358, 360 x, 362-364, 375, 376, 381, 422, 424, 432
x, 433 x, 433 n, 437, 461 x, 463 x, 464, 477 n, 484, 488, 489 x, 489 n, 505,
507 x, 510, 511 x, 513, 530, 573, 586, 589 x, 598 x, 614, 617, 664 x, 705 x,
711, 714, 715, 734, 1010 x, 1024
Clijmans, F., zie: Francken, Fritz [ps.]
Clerck, Theo de, zie: Couteele, Floris
Clercq, René de 101 x, 102, 125 n, 205, 256 x, 257, 621
Cockx, Jan 452, 863 x, 866 x, 881
Cox, Hendrik 49, 75, 78 x, 79 x, 89, 89 n, 565, 863 n
Cocteau, Jean 54, 296, 298, 344 x, 349 x, 350, 367, 394, 395, 399, 400, 403,
411, 523, 528, 530, 532, 536, 554 x, 600, 618 x, 620, 627, 631, 631 n, 686,
719, 719 n, 720 nx, 761, 766, 784, 907, 943, 961, 1047 x
Coene, De [?] 986
Coenen, Frans 446 x, 447
Cohen [?] 597 x
Colenbrander, H.T. 782
Coleridge, S.T. 582
Colette, S.G. 1027, 1028
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Colin, Paul 483
Collem, A.E. van 1044
Colron, J.A. 675
Columbus 928 x
Conradi, Hermann 537
Conrad, Joseph 892
Conscience, Hendrik 76, 90 x, 124, 124 n, 392 x, 393, 394, 419, 419 n, 742
Cools, G. [Joris] 145 x
Coquiot, Gustave 114, 133 nx, 134 nx, 136 n, 137, 139 n, 140, 164 x, 171 nx,
173, 180, 317
Coppée, François 786
Corbière, Tristan 558 x, 582
Cordemans, M. 949 x, 950 x, 985
Coriolanus, Gnaeus Marcius 226, 1017
Cornette, Arthur H. 84, 96, 213, 297, 747, 748 x, 752, 760, 760 n, 864
Corse, De [?] 71
Cort, Frans de 568 n
Coster, Dirk 495 x, 500 n, 501 x, 501 n, 503 x, 504, 525, 571 x, 571 n, 573 x,
574 x, 591 x, 592 x, 595 x, 692, 697, 698, 780, 780 nx, 804 x, 805, 839 x, 839
n, 922, 946, 952 n, 974, 1051
Couperus, Louis 77, 518, 619, 891
Courouble, Léopold 777 n
Courteline, Georges 79, 755
Coussemaker, E. de 829 n
Couté, Gaston 1050
Couteele, Floris 791 x
Crahay, Albert 69
Crane, Walter 170, 246
Creixams, P. 588, 643, 646, 647, 655 x, 656, 657 x, 659, 675 x, 728 x, 844 x,
872 x, 962, 977 x, 978, 981 x, 982 x, 984
Crès, Georges 394
Creutz, Max 714, 715 x, 813, 814
Croin, Jos 643 n, 669 x
Croiza Mevr. [?] 915
Crom, de [?] 641
Csaky, J.A. 420
Curtius, Ernst Robert 310 n
Dacosse, Armande 841 n
Daeye, Hippoliet 986
Daenens, A. 263, 274, 279
Dalcroze, Emile Jaques-, zie: Jaques-Dalcroze, Emile
Dante 203, 431, 431 n, 753, 757, 936
Dario, Ruben 797
Darwin, C.R. 413
Däubler, Theodor 114, 164, 165, 173, 173 nx 179, 199, 201 n, 203 x, 218 x,
256, 258, 270, 271, 345, 401 x, 403 x, 560 x, 626, 627, 627 n, 630, 630 n
Daudet, Alphonse 742
Daudet, Léon 616, 755, 758
Daumier, Honoré 249
David, Eduard 164
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Debay, Georges 841 n
Debile, G., zie: Chennevière, Georges [ps.]
Debois, G.V.J. 1039
Debussy, Claude 850
Declerck, Richard 132 n
Decroos, J. 620, 623 x
Defoe, Daniel 892
Defoy-Georges, Ida 841 n, 1038
Dehmel, Richard 840, 840 n
Delacroix, E.F.V. 547
Delagarde [uitgever] 921
Delang [ps.] 446 x
Delaunay, Robert 134, 136, 418 n
Delaunay-Terk, Sonia 313, 419
Delaunois, Alfred 71
Delavigne, Casimir 928, 929
Delen, Ary 84, 96, 139 n, 147 x, 148 x, 148 n, 149 x, 165, 393
Delhez, Viktor 452
Delicado, Francisco 770
Delteil, Joseph 536
Demers, Dina 55 n
Demets, Jean 715, 780, 782 x, 908
Demosthenes 1054 x, 1055
Denhaene, Edgar 64 x, 64 n, 65, 74, 75, 78, 107, 113, 185, 185 nx, 480 x
Denucé, J. 149 x, 180, 720 x
Dequen[n]e, Jean Pierre 643
Dérain, André 136 x, 171
Derème, Tristan 120, 623
Dermée, Paul 194, 329
Deschreijer, G. 795
Destrée, Jules 72 x, 272, 274, 284
Deswarte, A. 101 x
Deuren, van [?] 165 x
Dexel, Walter 201, 230, 245 x, 248 x, 249 x, 302, 302 n, 729 x
Deyssel, Lodewijk van [ps.] 76, 446, 543
Diaghilew, Sergei P. 328 x
Didisheim, R. 652
Dietzenschmidt, A.F. 490 x
Dinger, W.N. 658, 715, 806, 885 x, 886 x,
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888-895, 900-913, 916 x, 917 x, 919, 922, 923, 928, 929, 931-933, 937 x, 942
x, 943 x, 945-948, 952, 954, 955 x, 959, 961-964, 969, 974 x, 987 x, 990, 993,
1001, 1004 x, 1008, 1009 x, 1011, 1012 x, 1017-1019, 1021-1026, 1028, 1034,
1037 x
Dinsart-Senden, A.M., zie: Senden, A.M. DinsartDirkx, H. 568 n
Dishoeck, C.A.J. van 855 n
Döblin, Alfred 276 x, 277 x
Dodd, G.J. 620
Doesburg, Theo van [ps.] 199, 243, 245, 248, 311, 312, 312 n, 328, 370 x, 374
x, 419, 444, 447 x, 447 nx, 448, 622, 904, 905, 907
Doff, Neel Serigiers- 438
Dohm, Hedwig 164
Domela Nieuwenhuis, F. 51
Domela Nieuwenhuis Nyegaard, J.D. 98, 216
Donas, Tour [ps.] 418 n, 419 x, 457 n, 678 x
Doncker, Maurits de 837 x
Dongen, Kees van 755
Donker, Anthonie [ps.] 886
Dood, C. de 888, 888 n, 889, 890 x, 906, 1024-1025 x, 1037
Doodica 614 nx
Doolaard, A. den [ps.] 1045
Dooren, Edmond van 452, 457 n
Doorne, Marie van 786 n
Dosfel, Lodewijk 101
Dostojevski, Fjodor 53, 176, 199, 227, 425, 431, 786, 926, 926 n, 928
Doyen [arts] 614 n
Doyle, Conan 907
Dranem [ps.] 755, 755 n
Dresden, S. 9 x, 9 n, 10 x, 11, 11 n
Droogenbroeck, Jan van 622, 837
Dryander, Dominee 193
Dubois, Hubert 707 x, 712, 721, 771-774, 781
Duboux, J.E.E.P. 858 n, 861
Duboux, Oscar 858 n, 861
Duchamp, Gaston 418 n, 419, 567
Duchamp, Marcel 136
Dujardin, Edouard 108, 109, 347
Dumas fils, Alexandre 128
Dumercy, Charles 896 x, 897 x
Dumont-Wilden, Louis 1004, 1025, 1025 n, 1028
Dunan, Renée 347
Dupont, René 642, 643, 658 x
Dupuis, Geo 136, 136 n, 317 x
Duyn, Gerard van 619 x, 687
Duysan, Jef 184
Duyse, Fl. van 829 n
Ebert, Friedrich 189 x
Eberz, Jozef 631
Ebneth, Lajos von 782
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Eckhardt, Meister 159, 266, 268, 287, 687
Eckeren, Gerard van [ps.] 857, 858, 888
Edschmid, Kasimir 139, 199 x, 199 n, 225, 225 n, 229, 256-258, 265
Eeckhout, Joris 874, 874 n, 875
Eeden, Frederik van 37, 38, 51, 52, 54, 55, 64, 176 n, 411, 904
Eekhout, Jan 452
Eemans, Marc. 678, 904, 905, 1034, 1034 n
Eggen, Jan 101
Ehrenstein, Albert 628
Einstein, Carl 193, 194 x, 203
Eisner, Kurt 321 x
Elburg, Jan G. 772 n
Elia[s] 329
Elias, H.J. 225 n, 755 n
Elisabeth, Koningin van België 321, 753
Elskamp, Max 67
Elslander, Emerance 896, 898
Elslander, J.F. 896
Eluard, Paul [ps.] 669, 671 x, 674 x, 714, 1047
Emants, Marcellus 64
Emmerick, Anna Catharina 287
Engelen, Hubertina 18 x, 19, 21, 21 n, 25, 42, 844, 845
Engelen, Jan 18 n
Engelen, Maria Antoinetta Berben- 55, 57, 58
Engelman, Jan 94 n, 312 n, 796, 802-803, 805, 908, 913, 917, 922 x, 947, 964
x, 965, 1008 x, 1010 x, 1045
Ensor, James 70 x, 71 x, 114, 136, 139, 153 x, 155, 156, 172-174, 176, 180
x, 198 x, 201 n, 675 x, 714, 714 nx, 715, 716 x, 728, 775, 814 x
Epaminondas 226
Epicurus 198, 279
Erasmus, Desiderius 770
Erens, Frans 39 x, 52, 54, 1044
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Erman, Adolf 110 x
Ernest, Victor 280, 284
Ernst, Max 244, 310, 440, 669 x, 671 x, 674 x, 675 x, 680 x, 714 n, 728, 764,
813 x
Es, W.J.L. van 123, 205
Esch, C. van, zie: Couteele, Floris
Esopus 40
Essche, Maurice van 272, 352, 353, 368 x, 382, 384 x
Essig, Hermann 199
Este, Kardinaal d' 936
Evola, Giulio 418 n, 419
Extergem, Jef van 341, 341 n
Eyck, Jan en Hubert van 938, 939
Eyck, P.N. van 957, 961
F., zie: Brunclair, Victor J.
Fabre, Gabriel 797
Fabre, Lucien, 535, 536, 539, 786 x, 786 n
Fairbanks, Douglas 755
Fargue, Léon-Paul 797, 798
Fasquelle [uitgever] 254
Fauconnier, Henri V.G. le 242, 245, 256, 257, 673 nx
Feininger, Lyonel 200-203, 207, 210, 211, 211 n, 218 x, 228, 243, 258, 259,
272 x, 275-277, 487 n, 626, 631, 641, 675 x, 764
Fernbach [?] 812
Fernhout-Toorop, Charley 673 n
Feuillade, Louis 315 n
Fichte, Johann Gottlieb 428, 430
Fijt, Jan 559
Filla, Emil 244
Fiorenzio, zie: Jespers, Floris
Figuière, Eugène 254, 254 n
Fischer, S. 422
Flake, Otto 463 x, 465, 610 n
Flaubert, Gustave 169 x, 176
Flechtheim [kunsthandelaar] 486
Flouquet, Pierre L. 538, 652, 655 x, 658, 661, 674, 674 n, 675 n, 706
Foch, Maarschalk Ferdinand 388, 616
Fontainas, André 883
Ford, Henry 602
France, Anatole 199, 755, 1021 x, 1022 x, 1024, 1025 x, 1027, 1028
Franciscus van Assisi, St. 136-138, 141, 207, 327, 784 x, 839
Franck, César 827
Franck, Frans 479
Franck, Louis 72, 99 x
Franck, Sebastiaan 770
Francke, Meister Nikolaus 414 x, 530
Francken, Alf. 457 n, 532 n
Francken, Fritz [ps.] 64 x, 64 n, 65 x, 67, 74, 76, 113, 386, 439, 439 n, 921 x
François, Lucien 987
Frank, Leonhard 199
Francqui, Emile 755
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Fredericq, Paul 351 x, 352
Freud, Sigmund 235
Friedländer, Salomo, zie Mynona [ps.]
Friedmann, Moos 78, 215, 221, 221 nx
Friesz, Emile-Othon 171
Gaboriau, Emile 906, 907 x, 941, 977, 977 n, 978 x, 979, 981
Gabriël [worstelaar] 132
Gabriëls, Juliane 541, 598, 607, 706, 713, 812 x, 813, 818, 819, 853 x, 854,
864, 864 n, 870, 896 x, 897 x, 899 x, 913, 914 x, 938, 939, 971, 976 x, 996,
997
Gaddi, Taddeo 530
Galileï 417
Gallimard [uitgever] 884 n
Gauguin, Jan 229
Gauguin, Paul 136, 139 n
Gavarni, Paul 315
Geertire, De [?] 71
Geest, Alfried de 619
Gelder, Frans van 385, 396 x, 398, 401
Genechten, Bob van 52, 59 x, 60 x, 72, 73 x, 75-79, 89, 148, 205, 208 n, 213,
217, 242, 243, 273, 598, 663 x, 664, 667, 986
Génestet, P.A. de 583, 583 n, 622
George, Stefan 51, 86, 121, 202 n
Gerstmans, Laurent 132, 925 x, 940
Gestel, Leo van 243
Gevaert, Lieven 143 x
Geynst, Robert de 931, 932
Gezelle, Caesar 1050
Gezelle, Guido 71, 555, 568-570, 621, 685 x, 733, 733 n, 734, 766 x, 769, 784,
786, 853, 967, 974, 1044 x, 1045 x, 1050
Ghelderode, Michel de 603, 641, 642, 719
Ghéon, Henri 762
Gide, André 677, 839, 840, 879, 880 x, 888, 891, 893, 913, 960, 967, 975, 988,
1037, 1046, 1047, 1084 x
Gijselynck, Gemeentesecr. Antwerpen 606
Gijsen, Marnix [ps.] 116, 245 n, 256 n, 296, 298, 301 x, 306 x, 320, 396, 398,
435 x, 436, 459 x, 466 x, 490 nx, 501, 507, 511 x,
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511 n, 527, 535, 600, 619, 631 x, 676, 677, 688 nx, 689 x, 698 x, 698 n,
721-723, 761, 765, 767, 768, 779, 785 x, 796 x, 804, 807, 809, 818 x, 837-840,
857, 886, 890, 908, 911 x, 918 x, 975, 1020, 1042, 1043, 1046 x, 1048
Gijssels, Willem 139
Gilliams, Maurice 48 n, 94, 311, 311 n, 318, 318 n, 321, 321 n, 324 x, 324 n,
662, 688 x, 689, 697, 712 n, 762 x, 784
Gilmont, Edg. 643, 654 x, 655, 728
Gils, René 90 n
Gilson, Paul 652, 720
Giotto di Bondone 414 x, 415, 526, 587
Giraud, Albert [ps.] 754
Gleichmann, Otto 528, 631
Gleizes, Albert 70, 114, 132, 134, 135 n, 136, 136 nx, 137, 139 x, 140, 141 n,
164, 170, 171, 173, 210, 210 nx, 250, 254 n, 276 n, 329, 330, 418 n, 419, 526,
764
Gluck, Christoph Willibald von 854
Gobineau, Joseph A. Comte de 1016, 1017
Godron, Hugo 912, 913
Goemaere [?] 653
Goemans, Camille 669, 671, 678 x, 719
Goerg, Edouard 729 x, 729 n
Goering, Hermann 203
Goethe, J.W. von 259, 277, 367, 556 n
Goethem, Fernand van 489
Goethem, Leo van 341 x, 341 n, 343, 351, 352, 359, 755
Gogh-Bonger, J. van 114 n
Gogh-Kaulbach, Anna van 786
Gogh, Vincent van 69 x, 70 x, 114 x, 114 nx, 133 x, 136, 139 x, 139 n, 152 x,
153, 156, 160, 170 x, 173, 174 x, 176, 179, 180 n, 209, 249, 563 x, 1043
Gogol, N.W. 129, 199, 425, 526
Goidsenhoven, Romain van 608 n
Goldmund [?] 187
Gomperts, H.A. 517 x, 517 n
Goncourt, Edmond en Jules de 676
Goossenaerts, J. 494 n
Goossens-Van Ostaijen, D.M. 16 nx, 17 nx, 18 n, 19 n, 21 n, 83, 83 n, 209 n
Goris, Henri 24 nx, 28 n, 55, 86 n, 140 n, 262, 437 n, 441, 473, 511 x, 511 nx,
534 x, 534 n, 667, 672, 705 n, 1041 n
Goris-Van Ostaijen, Hubertina, zie: Ostaijen, Hubertina Frederica van
Goris, Josephus 24, 25, 26, 28, 65, 667
Goris, René 116 nx
Gorki, Maxim 53, 131
Gorlé [toneelspeler] 130
Gorter, Herman 55, 107, 108 x, 112, 113, 331, 396, 397, 446, 772, 775 x, 784,
1044
Gos 673 n
Götz, Arthur 187 x, 188, 200, 201, 203, 218 x, 228
Götz, Bruno 187
Götz, Erica 188
Götz, Moeder van Arthur 188
Götz-Claeys, Bylo [Emmeke] 187, 188, 200, 201, 203, 218, 433
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Gounod, Charles-François 324
Gouraud, Henri 617 x
Goverts, Hendrik 202, 220
Goya 874
Graef, de [bloemist] 944
Grasset [uitgever] 693 n
Grauls, A.W. 479 x, 479 nx, 586, 621 x, 622 x, 667, 677, 721-723, 761, 784,
986
's-Gravesande, G.H., zie: Pannekoek, G.H.
Greco, El 874, 878
Greshoff, J. 116 n, 786, 786 n, 857 x, 859 x, 859 nx, 860, 862 x, 884, 885 x,
888 x, 891 x, 893, 893 n, 894, 895, 902, 917, 931, 932, 942, 945, 946, 972,
974, 975 x, 1017
Grete, zie: Vanderveken, Marguerite
Greve, H.L. 200 n, 201 n, 203 n
Griendhoven, Geo 132
Grietens, Juul 76, 76 n
Grillparzer, Franz 1052 n
Grimm, Jakob en Wilhelm 767
Grindel, Gala 669, 671
Gris, Juan 276, 669, 671 x, 714-716, 728, 729 x, 764
Groenevelt, Ernst 447, 557 x
Grolleau [vertaler van Omar Khayam] 975
Gropius, Walter 202, 258 x, 278 x, 626
Grosz, Georg 137, 193-196, 202, 218, 228 x, 270, 271 x, 290, 555, 728
Grote, K.W. 643, 655 x
Grub, Geert, zie: Pijnenburg, Geert
Gruyter, Oskar de 762
Gruyter, W. Jos de 243 n, 328, 328 n
Gurlitt, Fritz 257, 258, 265
Gusteraf [?] 71
Gutenberg, Johannes 196
Guyon, Jeanne Marie Bouvier de la Mothe 287, 376, 377, 687
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Haamstede, Witte van 856
Haans, Frits 608 n
Haar, Bernard ter 622, 905
Haase, Hugo 189, 190, 204
Hadermann, Paul 134 n, 140 nx, 157 n, 311, 311 n, 312, 425, 425 n
Hadewych 376, 377, 562, 629, 695, 718
Haese, Marcel d' 359, 376, 377
Haesaerts, Luc 796 n, 1006
Haesaerts, Paul 796 n
Hagenbeck, Karl 742
Halpérine-Kaminsky, E 37 n, 686 n
Hals, Frans 764 x
Hammenecker, Jan 622
Hammer [eigenaar modehuis] 187, 188, 433
Hanlet, Camille 1025 n
Hanlotte, Léonie 847, 847 n, 1124, 1125
Hans, A. 606 n
Harris, Frank 1005, 1022
Harry, Gerard 97
Hasenclever, Walter 225, 225 n, 229
Hauleville, Eric de 719
Hauptmann, Gerhart 127, 199, 1053
Hausdorff, J. 986
Hausenstein, Wilhelm 174, 179, 199, 256-258, 265
Hausmann, Raoul 192-195, 195 n, 309, 311
Haute, Delfien van 685, 685 n
Havelaar, Just 180 x
Haydn, Joseph 850, 998
Heartfield, John, zie: Herzfelde, Johann
Hecke, Firmin van 52, 297, 341, 857
Hecke, Honorine van 507, 510
Hecke, Paul Gustave van 52, 54, 55 n, 76, 297, 298, 335, 341-343, 351, 352,
358, 376 x, 377 x, 408-410, 419, 435, 436 x, 492 n, 507 x, 509, 540, 566, 589,
591, 617 x, 618 x, 651, 663, 685 n, 696, 1006
Heckel, Erich 201 n, 202, 207, 218, 275, 345, 350, 631
Heemskerck, Jacoba van 171, 230, 243, 244
Hegel, G.W.F. 431
Hegenscheidt, Alfred 864
Heijermans, Herman 75, 128, 129 x, 134, 978
Heine, Heinrich 736, 1052 n
Hellens, Franz 651 x, 652, 931 n, 988, 1024, 1025, 1028
Helleputte, Joris 283 x, 283 n
Helman, Albert [ps.] 904, 905, 908, 913, 917, 922, 944, 946 x, 947 x, 962, 964,
975, 1004, 1008, 1010
Hendrickx, Aldefons 145
Henriquez [boekhandelaar] 904, 906, 907
Henry, Daniel [Kahn] 139, 139 n
Henskens, Jos. 984, 1049
Hentze, Carl 499, 897 x, 899
Hermann, Georg, zie: Borchardt, Georg Hermann
Herodes, Koning 103
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Herreman, Raymond 525, 855-857, 863, 888-890, 907, 917 x, 922, 1008, 1009
Herzfelde, Johann 193 x, 194 x
Herzfelde, Wieland 192, 193 x, 194 x
Herzog, Wilhelm 184, 204, 204 n, 215, 330
Hiller, Kurt 121, 160, 164 x, 180, 199 x, 202
Hirsch, Karl Jakob 270 x, 271
Hirschfeld-Mack, Ludwig 641
Hirsekörn, Elli 276, 277
Hodler, Ferdinand 243, 243 n, 246
Hoek, Gerard van den 801 x, 809
Hoffmann, E.Th.A. 173, 594, 595, 597
Hofker, Jan, zie: Delang
Hofmannsthal, Hugo von 53, 84, 85 x, 85 n, 86 x, 103 x, 121
Hokusai 381
Hölderlin, Friedrich 805
Holvoet, R. 514, 514 n, 568 n, 986, 1006
Homerus 936
Hondius, J.M. 952, 954, 955, 962
Honegger, Arthur 998 x
Hoof, Guido van 408 n
Hoof, Jef van 64 x, 65, 69, 72, 76, 84, 107, 123, 454, 454 nx, 652
Hooft, P.C. 715-718, 878
Hoogenbemt, Albert van 296, 298, 507, 508 x, 547 n, 708, 864, 866 x
Hoogstraten, David van 1052
Hoogvliet, Arnold 1052
Hooreman, Paul 719
Hopka [? Kafka] 137
Hopman, Frits 861
Hoste, Hub. 457 n, 942
Hoste, Julius 101 x, 689 n
Houten, Arthur van 666-669
Houwink, Roel 556, 556 n, 559, 559 n, 574, 574 n, 575, 583, 595, 619, 620 x,
666 x, 696, 810, 889, 912, 913, 917, 926, 928, 952-954, 957, 958, 961 x, 962,
966 x, 975, 1009, 1010, 1020, 1050 x
Hubin, Georges 280 x, 281, 284
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Huebner, Friedrich Markus 225, 229
Huelsenbeck, Richard 192-195, 272 n, 308
Huidrobo, Vincente 194
Hullebroeck, Emiel 224, 226 x
Hunnekens, H. 306, 306 n, 307, 307 n, 309, 309 n, 551, 551 n, 824, 824 n,
1071, 1071 n, 1075, 1078
Husserl, Edmund 112, 179, 779, 1059 nx
Huygelen, Frans 69
Huysmans, Joris Karl 39, 52, 53, 431, 625 n, 911
Huysmans, Kamiel 72, 101, 272, 274, 279, 280 x, 282, 283, 332, 765, 864,
874, 877, 933 x, 941 x, 949 x, 984, 985, 1041
Huysmans, Sara 941 x
Ibsen, Henrik 52, 53, 124, 128, 129 x, 131 x, 431
Ide, René L. 837 x
Ingres, J.A.D. 328 x
Iper, René van 60, 141 n
Isabie, Reinier 144
Isaïas, A. 675 x, 728
Itten, Johannes 278
Ivans [ps] 907
Jacob, Antoon 51, 73 x, 101 x, 102 x, 118, 124, 125 n, 142-144, 180, 291, 291
n, 295, 296 x, 298 x, 302, 376, 401, 437, 490 x, 788 x, 790
Jacob, Max 530, 532, 555 x, 596, 601, 619, 732, 778, 1047
Jaeckel, Willy 137
Jaloux, Edmond 987 x
Jamar, Urbain 280, 282
Jammes, Francis 38 x, 39 x, 52, 64, 103, 120, 121, 131, 157 x, 157 n, 556,
685, 797
Jan I, Hertog 345
Janco, Marcel 310
Jans, Jan, zie: Adriaensen, Jan
Janssen, Dries 57 n, 58x
Janssens, Gust 110 x
Jaques-Dalcroze, Emile 431
Jarry, Alfred 888 x, 892, 894, 986, 986 nx, 988-990
Jaspar, Henri 933 x
Jatho [muziekuitgever] 227
Jefferys, Marcel 69
Jesaias 336, 379
Jespers, Floris 8, 78-80, 89 x, 107 x, 107 n, 114x, 115x, 115n, 131, 133-136,
139-141, 145, 147, 153, 158, 159, 172, 173x, 176-178, 181 x, 182 x, 185 x,
206-210, 212, 225, 229, 237-243, 245 x, 248, 251 n, 252-254, 259 x, 260,
271-275, 296, 297, 301-303, 305 x, 317 x, 334-338, 340 x, 343, 345-347,
350-358, 360-364, 366, 367 x, 369-371, 373-376, 378-381, 383 x, 386-389,
391, 399, 400, 403, 407 x, 412, 416-420, 423, 424, 431, 433, 434, 436, 440,
453, 453 n, 456, 460, 461, 475, 499, 539-541, 552 x, 553, 561 n, 562-565, 567
x, 567 nx, 574-576, 578-581, 589, 591, 599, 642, 646, 671, 672, 674 x, 675 x,
677, 705 x, 714, 715, 728 x, 747 n, 763, 770, 794, 797, 814 x, 842 x, 843, 853
x, 854, 868-870, 875, 876, 896 x, 898, 899 x, 913-915, 976, 977, 977 n, 985,
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996-1000, 1000 n, 1002, 1003, 1005-1008, 1015, 1016 x, 1020 x, 1023 x, 1026,
1032
Jespers, Hellen 475, 480 x, 506 n, 672, 876, 937, 938
Jespers, Henri Floris 234 n, 564 n, 565 nx, 567 n
Jespers, Marc 541, 542 x, 552, 672, 977
Jespers, Mia 153 n, 212, 271, 370, 371, 375, 417, 433 x, 475 x, 480, 876, 937,
938 x, 1029-1031, 1035, 1036
Jespers, Olympe 206 x, 207, 208 x, 212, 370, 371, 375, 387, 418, 853, 854,
870, 899 x
Jespers, Oscar 9, 78 x, 79, 79 n, 89 x, 89 n, 107, 114 x, 115, 131, 133-136,
139 x, 139 n, 140 n, 147, 153, 172-176, 181-184, 196, 206-212, 225, 229, 241
x, 245, 248, 249, 252 x, 271-273, 273 n, 275, 276 n, 296-298, 303, 306 x, 311,
312, 334 x, 335, 337, 338, 340 x, 343, 345 x, 349, 350, 352, 354 x, 355 x, 357
x, 363 x, 367, 370, 371, 375 x, 378, 379, 386, 386 n, 387 x, 391, 392, 395, 405,
407, 408 x, 412 x, 412 n, 417 x, 417 n, 419 n, 423, 426 x, 426 nx, 427 x, 427
n, 432, 433 x, 433 n, 436, 437x, 438 n, 440, 444, 448, 453, 453 n, 456, 457 x,
457 n, 459-461, 475 x, 479 x, 480x, 497, 499 x, 503, 506, 526, 538-540,
559-562, 564, 565, 574, 575 x, 578-581, 612, 626, 629, 631, 672, 677, 678,
728, 754, 763, 764, 875 x, 937, 938, 951 x, 1006, 1029-1033, 1035-1037, 1041,
1083 n
Jespers, Paul [‘Joppe’] 206-208, 357, 357 n, 371, 375, 389 x, 672
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Jessen, P. 522, 522 n
Jezus Christus 135, 153 x, 157, 160, 161, 193, 198 x, 240, 320 x, 321, 349,
491, 594, 745, 981 x
Jezus Sirach 336
Job 356, 981
Joël, Ernst 164
Joël, Karl 121
Johannes de Doper 830
Jolles, André 112, 112 n, 242
Jong, A.M. de 910
Jong, Martien J.G. de 1066 n
Jongkind, J.B. 1043
Joostens, Paul 9, 114 x, 114 n, 115, 115 n, 131-136, 139-141, 141 n, 172-174,
176 x, 177 x, 177 n, 181, 182, 196, 198 x, 206-212, 225, 229, 245, 248, 252-255,
263, 272 x, 273, 275 x, 288x, 289, 292, 295 x, 295 n, 296, 301-306, 317 x, 319
x, 319 n, 320, 327 x, 327 n, 328, 335-338, 340 x, 343-346, 346 n, 348, 350,
352 x, 354 x, 355 x, 355 n, 358 x, 360 x, 360 n, 363 x, 367 x, 373, 376, 376 n,
378, 407, 417, 418, 419nx, 423, 436, 439, 439 n, 440, 456, 456 n, 457 n, 480,
486, 487, 532 n, 567 x, 567 n, 574, 578, 641, 642, 728 x, 756, 843, 914, 915,
938, 939
Josson, Maurits 121
Jourdain, Francis 797
Jouve, Pierre Jean 120, 215 x, 218, 628, 631
Juan de la Cruz, San 687
Junes, J.J. 913, 914 x
Jung, Franz 193 x
Jushnij 425 n
Kafka, Franz 112, 137, 204, 539 x, 586, 614 x, 623, 746, 1024
Kahn, Gustave 972, 974
Kaiser, George 225
Kalf[f], Jan 431, 431 n
Kalisch, [?] 165
Kalkar, Jan Joest van 285, 285 n
Kampen, P.N. van 536, 913
Kandinsky, Wassilij 164 x, 170, 171 x, 173, 191, 201 x, 207, 211, 217, 237,
238 x, 258, 264 x, 267, 270, 275, 392, 641, 764
Kant, Immanuel 429, 430, 526, 529 x, 558 x, 615, 618 x, 777, 838
Kapp, Wolfgang 279
Kardorff, Konrad von 185 n
Kardorff, [broer van K. von] 185
Kassák, Lajos 528, 528 n
Kate, J.J.L. ten 556, 901, 904 x
Katki 302
Kautsky, Karl 199, 280, 284
Kayser, Rudolf 121
Keiser, H.W. 302 n
Kenis, Paul 52, 334 x, 334 n, 341, 342, 399, 400, 543 x, 547 x, 548 nx, 664 x,
708, 878, 1006
Kennis, Marcel 73
Kerenski, A.F. 272, 274, 284
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Keyserling, Hermann Graaf 589 n
Kipling, Rudyard 797
Kistemaeckers, Henri 128
Klabund [ps.] 109, 109 nx, 112 x, 622
Klee, Paul 177, 201, 225, 228, 229, 244, 258, 269, 462, 626, 631, 641, 729 x
Kloos Willem 33 x, 52, 55, 119, 910, 913, 917 x
Knoblauch, Adolf 200, 201, 203, 203 n, 220
Kochnitzky, Léon 987 x, 987 n, 988
Kock, Paul de 977, 978, 982
Kok, Antony 370
Kok, Sally 78, 215
Kokoschka, Oskar 228, 230, 258
Kollewijn, R.A. 880 x
Koninckx, Willy 272, 621
Koning, D. 673 n
Kornfeld, Paul 422 x
Kothar, Paul 201
Kouwenaar, Gerrit 772 nx
Kowarczik, Frau 486 x, 487, 488
Kramers, W.A. 148
Krauss, Ernst 984, 1050
Krimpen, J. van 893 n
Krinkels, L. 130
Kroner, Kurt 112
Kropotkin, Pjotr Vorst 203
Kuhn, Alfred 646
Kunnen, John [vrouw van] 875, 876
Kunnen, Louis 436
Kunnen, Maria C.L., zie: Ostaijen-Kunnen, Maria C.L. van
Küppers, Paul Erich 626
Kurth, Julius 199, 240 x, 566
Kuyle, Albert [ps.] 619, 631, 766 x, 768 x, 796, 814, 1010 x, 1015 x, 1045
Kuypers, Julien 1042
Lacour, Victor 296
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Lachèvre 948
Laenen, Jean 650 x, 653 n, 685
Laermans, Eug. 170
Laet, Johan Alfried de 296 x, 297
Laforgue, Jules 53, 54, 86, 103, 108, 113
Lagut, Irène 659 x, 673, 675 x, 728, 844, 872
Lallemand, Alexandre 660 x, 661, 675 x, 788
Lambert, Camille 55
Lamblot, A. 642
Lambrechts, Lambrecht 33, 58, 619 x
Lambrechts, M. 452
Lancken Wakenitz, Freiherr Oscar von der 748, 748 n
Landauer, Gustav 165
Landru, H.D. 456, 458 n, 459 n
Lannoy, Flora de 225, 227, 452
Lao-tse 292
Lapidoth, Frits 861
Larbaud, Valery 798, 960, 967
Lasker-Schüler, Else 39, 156 x, 157, 191, 193, 202, 216, 218, 219 n, 403, 496
x, 631, 741, 784, 824
Latzarus, L. 1004
Laurens, Henri 272, 274
Laurencin, Marie 133, 135 n, 136 x
Lautréamont, Comte de [ps.] 173, 279
Lazarus 157, 285 x
Lebrun, Georges 662, 663 x
Lecomte, Emile 706
Lecomte, Marcel 1007, 1066 n
Ledegouwer, M.B. 76 x
Leest, Van der [boekhandelaar] 975 x
Lefêvre, Frédéric 215, 215 n, 218, 839
Léger, Fernand 210, 210 n, 288, 290, 312, 394 x, 444, 447, 447 n, 764
Lehmbruck, Wilhelm 345, 350
Lehning, Arthur 1002
Lemaire-Dens, Edgard 984, 1049
Leman, G.M. 621, 621 n
Lemmens, Eugène 445, 489, 492, 494-496, 501 n
Lenain, P. 841 n, 1038 n
Lennep, Jacob van 119
Léonard, Edward 64
Léonard, Jos. 9, 22, 29, 31 x, 33 x, 34 n, 52 x, 53, 58 x, 64 x, 64 n, 67, 68 n,
72, 80, 83, 85, 90, 90 n, 111, 115 x, 115 n, 116 x, 116 n, 117 n, 132, 143, 208,
252 x, 252 n, 253 n, 313, 341, 407, 417, 417 n, 418, 435, 440, 448 x, 456 nx,
459 x, 460 x, 465 x, 466, 472, 474, 532 n, 540, 540 n, 562, 564, 565, 875
Leonard, Rudolf 528
Leonidas 226
Leopold III, Koning 321
Leplae, Charles 796 n
Leppin, Paul 620
Leroux, Gaston 758
Leroux, Karel 525, 857
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Le Sidaner, Henri E.A. 169
Leurs, Stan 598 x, 792 x, 812 x, 975, 976
Levet, Henry J.-M. 797-799
Leys, J.A. Hendrik baron 76, 76 n
Lhote, André 330, 500 x
Libbrecht, C. 48 x, 51, 74
Lichtenberg O.F.M., R. 598
Liebermann, Max 169
Liebknecht, Karl 188, 189 x, 190 x, 204, 321, 325 x, 349
Liebmann, Kurt 537 x, 555
Ligne, Charles-Joseph, Prince de 1005, 1007, 1024, 1025 x, 1025 n, 1028 x
Linder, Max 755
Linnig, Ben 84, 87, 96
Lipchitz, Jacques 272, 274, 420
Liszt, Franz 167, 224
Lloyd, Harold 851 x
Loon, Hendrik van 568 x, 722 x, 723, 723 n, 724 x
Loos, Ed. 74-77, 125 nx
Lopez, Laura 797
Loti, Pierre 837
Louis XIV 292
Louis XVI 765
Louijs, Pierre 861, 888, 892
Loveling, Virginie 1073
Lucas, Sint 304
Ludo [ps.] 364 n, 441 n
Lurçat, Jean-André 764
Lutgardis, Sinte 144, 145
Luther, Maarten 688
Luxemburg, Rosa 188, 190 x, 204
Machen, Arthur 928
Macke, August 229, 230 n, 483
Macke, Helmut 229
Mackworth, Cecily 310, 310 n
Mac-Orlan, Pierre [ps.] 532, 544 n, 554-555
Maegt, Joh. de 660, 661 x, 669 x, 983 x,
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1015, 1015 n, 1016, 1039 n
Maele, Fons van de 1049
Maes, Boudewijn 280 x, 284
Maes, Karel 437, 447, 457 n, 532 n, 538, 652
Maes, Sylvain 567 n
Maeterlinck, Maurice 173, 393, 431
Magdeburg, Mechtild von 159, 159 n, 629, 687, 695, 778
Magritte, René 664, 665 n, 672 nx, 675 x, 706, 709, 719 x, 1004
Maks, C.J. 673 n
Malgrétout, zie: Ter-Lasne [ps.]
Mallarmé, Stéphane 86, 238 x, 310, 311, 773 x
Malraux, André 862, 884, 885 x, 895, 920, 922, 1033, 1037 x
Mambour, Auguste 642, 678 x, 678 n, 707, 728 x, 844, 871
Mann, Thomas 433
Manolo 133, 133 n, 137, 173
Manteau [kunsthandelaar] 648, 649, 659, 795 x
Marc, Franz 135, 137, 164 x, 171, 173, 177, 200, 204 n, 211 x, 229 x, 230 x,
230 n, 256, 257 x, 266, 267, 300
Marc, Maria 300
Marcks, Gerhard 278
Marcoussis, Louis [ps.] 418 n, 419
Marcus, Ernst 260, 260 n, 530, 530 n
Maria 103, 286, 329, 530
Marie-Antoinette, Koningin 765
Marinetti, F.T. 111, 137, 138, 191, 310-312, 365, 405, 442 x, 442 n, 444
Maritain, Jacques 777, 778
Mark, zie: Smedt, Oskar de
Markous, Louis, zie: Marcoussis, Louis [ps.]
Marlier, Georges 272, 330, 352 x, 352 n, 353 x, 353 n, 382, 396, 398 x, 399 x,
418, 419 x, 419 n, 421, 427, 480 x, 513, 540, 548, 641 n, 661, 671, 680 x, 752
n
Marsman, H. 444 x, 445 x, 537-539, 559, 559 n, 600, 623, 630, 631 x, 768 x,
778, 780, 780 n, 803-805, 807-810, 825, 839, 839 n, 846, 870, 874, 877 x, 879
x, 881, 886 x, 886 n, 887, 889, 908, 912, 913 x, 917, 922, 949 x, 950, 960 x,
985, 989 x, 990, 1001-1004, 1008-1010, 1012, 1014, 1015 x, 1021 x, 1024,
1026, 1042, 1045-1049, 1071, 1072
Martin du Gard, Roger 120, 330
Martinet, Marcel 215, 218, 631
Marx, Karl 274, 431
Marx, Roger 164
Masereel, Frans 263, 626, 631
Matisse, Henri 136 x, 139, 171, 267, 764
Matsijs, Quinten 764
Mauriac, François 786
Maurik, Justus van 977, 977 n, 978 x
Maurras, Charles 616, 743 x, 755
Maximilla 287
Mayer [?] 487, 487 n
Mayer, Karl A. 52, 59 x, 73 x, 75, 204, 206, 216, 216 n, 221
Max, Adolphe 325 x, 326, 753, 754
Mayol, Felix 755 x
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Meert, Hippoliet 72
Mees, Fokko 626, 631
Meester, Johan de 689, 689 nx, 762 x
Mehring, Walter 193 x, 193 n, 194 x, 200 n, 202 x, 202 nx, 204, 220, 228 x,
244, 270, 271 x, 308, 433
Meiblom, P., zie: Baseleer jr., R.
Meidner, Ludwig 164 n, 256, 258, 628, 631
Meier-Gräfe, Julius 165, 180, 180 n
Meissonier, Ernest 769
Melis, Hubert 88
Melis, Jan 52, 58, 59, 73, 79, 88, 89 x, 99 x, 115, 149, 440, 866, 869, 881, 918,
967, 969 x, 970, 1002, 1003, 1009, 1026, 1039
Melsen, Marten 71, 131, 133 x
Ménard, Armand, zie: Dranem [ps.]
Mengelberg, Willem 854, 870
Mennekens, Jef 1049
Méral, Paul 490 x
Mercereau, Alexandre 136, 136 n
Mercier, Désiré Joseph, kardinaal 144-147, 164, 180, 185, 215, 273, 273 n,
291, 297, 298, 325 x, 326, 332, 339, 408, 437, 438 x, 440, 748, 748 n, 753 x,
754, 755 n
Merode, Willem de [ps.] 556 x
Mertens, Frits 141 n
Mesens, E.L.T. 447, 589, 591, 652, 653, 672 n, 680 x, 706, 719, 733
Metzinger, Jean 70, 114, 132, 134, 135 n, 136, 136 nx, 137, 139 x, 140, 141
n, 164, 170, 171, 173, 206, 210 x, 210 nx, 243, 250, 254 n, 276 n, 329, 418 n
Meulemeester, Daan de 52, 64, 64 n, 79 x, 371, 371 n, 375
Meulen, Paul van der 143 x, 144, 150
Meyboom, Willem, zie: Couteele, Floris
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Meyer, A.R. 319 n
Meyer, J. de 500 nx
Meyere, Victor de 67, 76, 84 x, 88, 96, 99-100 X, 105, 113, 148, 148 nx, 165,
253-255, 298, 388
Meylander, Johan, zie: Hecke, Paul Gustave van
Meyrink, Gustav 138, 173
Michel, Robert 258
Michelangelo 770
Michielsen, Germaine 490, 490 n
Milhaud, Darius 224, 914, 915 x
Minne, George 249, 249 n, 647, 675, 775
Minne, Joris 368, 675, 675 n
Minne, Richard 525, 761, 765, 766, 845, 846, 857, 878, 881, 883, 888-890,
907 x, 908 x, 917, 922, 951, 953 x, 954, 957, 958, 960, 963, 965, 966 x
Mirande, A.F. 857 x, 859 n
Mirbeau, Octave 199
Miro, Juan 675 x, 714, 715, 764
Mistinguett [ps.] 755
Modigliani, Amadeo 345, 394, 729 x, 764
Moens, Wies 95, 112 x, 225, 227, 296, 298, 306, 396, 398-401, 405 n, 444,
489-492, 494-496, 499-502, 509, 510, 512, 523-525, 527 x, 532, 543, 547, 548
n, 591, 603 n, 619 x, 623 n, 628, 631, 646 n, 661 n, 686, 689, 698, 698 n, 717,
717 n, 718 x, 761, 765, 767, 768, 779, 780, 782-785, 787, 804, 857, 868, 942,
943, 946, 947, 966, 972, 974 x, 978, 981
Moens, Marguerite 494 x, 500, 501, 512, 513
Moerkerken, P.H. van 801 n
Moja, Hella 337
Molter, Bertha 811, 813 x
Molzahn, Johannes 258, 277, 278, 729 x, 729 n
Mommaerts, H.D. 180
Mommen [kunsthandelaar] 806, 843, 844 x, 871 x
Monceau, Comtesse du 862
Mondriaan, Piet 137, 171 x, 242-244, 370, 374, 419
Monet, August H.A. 344 x, 346
Monet, Claude 169, 264 x
Monier, G 538, 652
Mont, Pol de 50, 149, 445, 454 n, 505, 548 n 565 x, 565 nx, 652, 761, 761 n,
763, 793, 794
Montanus 287, 556
Monteux, Pierre 854, 870
Monteyne, Lode 780, 784
Moor, Chris de 643 n, 654, 669 x
Moortgat, Antoon 50, 50 n, 84, 96
Moorthamers [antiquaar] 514, 566, 915
Morand, Paul 797-799, 853 x, 854, 868 x, 897 x
Morandi, Giorgio 764
Moreau, Luc-Albert 136, 136 n
Morgenstern, Christian 195
Moro, C. 675
Morris, W. 170
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Mortier, Firmin 77 x, 84, 95, 157 n, 184 x, 184 n, 204 x, 204 n, 205, 211, 216,
220 x, 387, 728
Mortier, R.V. 566, 567, 586, 620, 621 x, 684, 685
Moszkowsky, Moritz 851
Mucius, Scaevola 226
Muche, Georg 152, 156, 200, 244 x, 245, 245 n, 256, 258-260, 262 nx, 265,
266, 268-272, 274-278, 300, 308 x, 536, 564, 626
Müller, Felix 201, 528
Müller-Lehning, Arthur, zie: Lehning, Arthur
Muls, Jozef 9, 94 n, 154, 154 n, 183, 183 n, 230 n, 312 n, 475 x, 475 nx, 503
x, 503 n, 504 x, 505 n, 508, 509, 525, 535-538, 543 x, 546-548, 566, 568 x,
586, 598, 599 x, 622, 641 n, 644, 662 x, 663, 666, 708, 711-713, 721-725, 734,
741, 742, 746, 770, 781 x, 788 x, 791 x, 795 x, 796 x, 803-805, 817 x, 837,
842 x, 845, 848, 850, 852 x, 854, 864, 874, 877 x, 879, 880, 933, 941 x, 948,
949 x, 971, 979, 984 x, 991, 1041 n, 1042, 1042 n, 1050, 1051, 1057, 1067
Muls, Wed. Theophiel 713, 724 n, 746
Multatuli [ps.] 879 x, 886, 1044, 1051
Multhaupt, Paul 481 x, 483-485
Muschg, Walter 156 n, 310, 310 n, 365, 365 n
Mussche, Achilles J. 495 x, 495 nx, 501 x, 501 n, 502, 509, 524 x, 525, 525 n,
600, 619, 628, 631, 761, 785, 804, 837, 857, 864, 886, 888-890, 983 x, 984
Musset, Alfred de 677
Mussolini, Benito 809, 821
Mutsaers, G. 793 x, 816, 820 x, 900
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Mynona [ps.] 193, 202, 225 x, 228 n, 229 x, 235 nx, 254, 260 n, 403, 411, 418,
418 n, 428 n, 429 x, 530, 556, 752 n
Nagy, Moholy 258, 641
Nahon, Alice 452, 706, 764, 765, 878 x, 975, 1049
Napoleon 225
Narcisse, Edmond 642, 643, 658 x
Naudts, Henk 385 x, 386 x, 396, 398
Nauen, Heinrich 487 x
Naveau, Victor 76, 76 n
Nayral, Jacques 136, 136 n
Nepoty, L. 128
Neuhuys, Paul 75, 113 nx, 382 x, 480 x, 531, 553 x, 554
Neumann, Israel B. 272, 272 nx, 275 x, 303
Neuray, Fernand 124, 125 x, 754', 755 x
Nelson, Leonard 164
Neste, Rosane van 914
Neuville, Alphonse de 769
Nicolai, G.F. 216, 220
Nielsen, Asta 320 x, 327, 349, 440 x, 440 n
Niestlé, Jean Boé 230, 303
Nietzsche, Friedrich 124, 141, 203, 560, 615, 678
Nijhoff, M. 312, 312 nx, 447 n, 776 x, 776 n, 777, 804, 858, 861, 957, 961,
1042, 1042 n, 1047 n
Nijlen, Jan van 149, 784, 857, 1003-1004 x, 1037
Nikita van Montenegro, Koning 689, 689 n, 690, 745
Noailles-De Brancovan, Anna Elisabeth Comtesse de 754
Noeninckx, Achilles 168 n, 171 n, 440, 451, 541, 589, 591, 666, 811, 811 n,
816, 848, 851, 853, 863 x, 866, 869 x, 870, 915 x, 915 n, 934 x, 938-940, 970,
971, 976 x
Norge, Geo 719 x, 721, 778
Noske, Gustave 189, 190, 290 x
Nothomb, Pierre baron 743
Noto Soeroto, Raden Mas 952, 955
Nougé, Paul 719
Oboussier, Max 180
Oest, Van [uitgever] 756
Oever, Karel van den 445, 495, 495 n, 500, 501, 504, 505 n, 619, 667 x, 697
x, 698 x, 698 n, 700 x, 724 x, 725, 768, 778-780, 785, 788, 818 x, 857, 908,
975
Offel, Edmond van 52, 76
Ohnet, Georges 128, 1021, 1022
Okakura, Kakuzo 198, 260
Olafson, Per, zie: Dood, C. de
Omar Khayam 972, 975 x, 979
Onasky, Tour d', zie: Donas, Tour [ps.]
Opdebeek, Gabriël 341 x, 342 x, 351, 352, 359, 376 x, 377
Opdebeek, L. 492, 533
Ormeaux, Felicien des 530
Ostaeyen, A. van 143
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Ostaijen, Constantius [Stan] H.J. van 20, 25-27, 29 x, 32, 63 x, 82 x, 83 x, 83
n, 88, 94, 95, 143, 150 x, 161, 181, 206, 208 x, 210, 218, 220, 252, 253, 262
x, 296, 301, 320 x, 327, 353-358, 360 x, 362 x, 363, 369, 370, 373 x, 375, 379
x, 380 x, 385, 432 x, 436, 461-463, 472, 473 x, 477 x, 478 x, 481 x, 485-487,
497, 507, 511 x, 541, 542, 666, 667, 705, 717, 718, 733 n, 747, 782, 842, 875
Ostaijen, C.C. van 13 n, 17 n, 19 n, 22 n, 24 n
Ostaijen, Cornelis van 13
Ostaijen, Ferdinand Antonij van 16 n, 21 n, 83 x
Ostaijen, Hendrik Pieter van 13 x, 13 n, 16-20, 22-28, 37, 62, 65, 111, 143,
209, 260, 262, 320, 360, 448, 471, 472, 511 x, 533, 534 x, 654 n, 666 x, 667,
705, 706, 985 x, 991-997, 999 x, 1002, 1003 x, 1005, 1006, 1010, 1038 x, 1039
x, 1041
Ostaijen, Henricus M.J. van 19
Ostaijen, Hubertina F. Goris-Van 19, 24 n, 25, 26, 28, 42, 55, 56, 65, 441, 667
Ostaijen, Jan Hendrik van 20
Ostaijen, Josephus Franciscus van 19
Ostaijen, Kornelis Constantinus van 13 n, 22, 22 n,
Ostaijen, Louis van 22 x, 24 x
Ostaijen, Petrus Florentius [Pieter-Floris] W. van 19, 25-29, 42-44, 150 x
Ostaijen, Pieter Floris Jakob van 14, 17 x, 20 n, 22 x
Ostaijen, P.F.J.W. van 9, 17 n, 83, 83 n
Ostaijen, Virginia M.C. van 19
Ostaijen-Boets, Maria Catharina van 15, 16, 20
Ostaijen-Engelen, Maria Catharina van 18 x, 19 x, 21, 22, 24-29, 37, 46 x, 58,
62, 111, 143, 150, 154 x, 155, 161, 209, 260,
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320, 441, 441 n, 448, 463, 471, 472, 486, 487, 491, 511 x, 533, 534, 1065 n
Ostaijen-Kunnen, Maria C.L. van 511, 705
Ostaijen-Meeuwissen, Elisabeth van 21, 21 n
Ottmann, Henri 134, 136
Ouderaa, Pieter van der 69
Ouwater, Aelbert van 285, 285 nx
Oversteegen, J.J. 829, 829 n, 833-835, 957 n
Ozores y Saavedra, Markiezin de Guimarey, Maria 748
Paap, Wouter 827 x, 827 n
Paerels, Willem 729 x, 729 n
Painlevé, P.P. 709
Palestrina, Giovanni Pierluigi da 226
Pannekoek, Ant. 328, 331, 331 n
Pannekoek jr., G.H. 148, 698 n, 783 n, 857
Pansaers, Clément 447, 652
Papini, Giovanni 111, 137, 623
Pâquet, Ernest 841, 841 n, 1039
Parker, Dewitt H. 796 n
Pascal, Blaise 560, 617
Passel, Fr. van 252 n, 296, 296 n, 354, 354 n
Passen, Robert van 36, 36 n, 39 x, 44, 47, 132
Pater, Walter H. 561, 561 n, 1048
Paulus, Sint 373
Pauporté [arts] 993
Pauw, Jef de 641
Pecatra [?] 137
Pecher [?] 18 x
Pechstein, Max 136, 137, 345, 350, 628, 629, 631
Pedro II, Keizer van Brazilië 18 x
Peene, Hippoliet Jan van 357, 357 n, 742
Peetermans, Edgar 8 n, 607, 607 n, 788 x, 788 n, 793 x, 819, 820, 847, 883,
887, 919, 968, 1026, 1035, 1036 x, 1038 x, 1039, 1039 nx
Peeters, Godelieve 672, 673
Peeters, Jozef 9, 64, 64 n, 78, 79 x, 344, 354, 371, 375, 452-454, 456-460,
482 x, 505, 510, 516, 528 n, 531, 532, 532 n, 567, 570 x, 570 n, 571 x, 572 n,
573-575, 577-579, 581 x, 583, 588 x, 592, 596-599, 605, 641, 643 x, 660, 664,
666, 672 x, 717 x, 718 x, 733 n, 763, 858 n
Peij, Frans 220, 220 nx
Peiser, Kurt 68
Péladan, J. ‘Sâr’ 686 n
Pellens, Edward 344, 347
Pellico, Silvio 974, 974 n, 981 x
Penning, R.E. 135 n, 328 n
Pensierosa, Julia Eugénie Eucharis, zie: Duboux, J.E.E.P.
Péguy, Charles 52 x, 85 x, 85 n, 103, 120
Perikles 1054, 1055
Perk, Jacques 1050
Périer, Odilon-Jean 719, 931 x, 931 n, 932 x, 987 x, 987 n, 988
Permeke, Constant 335 x, 337, 342 x, 343 x, 499, 641 x, 643 x, 643 n, 650 x,
655, 763, 1038
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Permys, Martin, zie: Premsela, Martin
Perre, Alfons van de 225
Perron, C.E. du 717 x
Perron, E. du 94 n, 168, 183 n, 312 n, 453 n, 538, 566, 570 x, 570 n, 571 x,
571 nx, 573 x, 573 nx, 576 x, 576 n, 577, 577 n, 579 x, 581-584, 586, 588 x,
588 nx, 591-594, 596 x, 600 x, 604 x, 619, 620 x, 651, 654, 655 x, 657 x, 657
n, 658 x, 676 x, 677, 688 x, 690, 692 n, 708, 710 x, 710 nx, 714 n, 715 x, 717
x, 718 x, 731, 733, 733 nx, 761, 762 x, 782 x, 785-787, 796-802, 806-808, 810
nx, 815, 816, 821, 845 x, 853, 855-857, 859 x, 859 n, 864, 866 x, 868, 870,
872 x, 872 n, 879 x, 881 x, 882 x, 884, 885 x, 885 n, 887, 888 x, 888 n, 891 n,
892, 894 x, 900-908, 910-912, 915-920, 924, 926, 926 n, 928 x, 929, 931 x,
931 n, 932, 935 x, 940-942, 944 x, 945 n, 947, 948, 948 n, 950-953, 955-957,
962 x, 963 x, 965, 967-970, 972 x, 972 n, 977 x, 977 n, 978 x, 980-982, 986-990,
993, 995, 1000, 1003 x, 1007, 1008 x, 1011 x, 1012 x, 1014-1016, 1018-1024,
1026-1028, 1031-1034, 1037, 1039n 1049-1051, 1058, 1066, 1067, 1076, 1076
n, 1084
Perron-Bédier de Prairie, M.M.M. du 717 x
Persijn, Juul 724, 874, 874 n, 875
Pestalozzi, J.H. 386, 387
Peters, Gerlach 376, 377
Petit, Claude le 948 x
Pfeiffer, Günter 230 n
Pfemfert, Franz 179 x, 179 n, 191, 192 x, 203
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Philippe, Charles-Louis 52, 53
Pia, Pascal 858 n, 859, 862, 883, 891, 893
Picabia, Francis 194, 195, 310, 328, 418 n, 528
Picard, Leo 73 x, 73 n, 98 x, 98 n, 99, 118-120, 144 n, 147, 147 n, 225 n, 663
x
Picasso, Pablo 136, 137, 170, 191, 210 x, 211, 238, 249 x, 250 x, 257, 259,
266-268, 271, 328 x, 329 x, 349, 542, 642, 669, 671, 674 x, 764 x, 888, 986 n
Piérard, Louis 280-282
Pieters [?] 1026 x
Pijnenburg, Geert 92, 144 n, 145 x, 146, 241, 440 x, 440 nx, 445 x, 452, 505,
586, 621 x, 696, 761, 784, 924 x, 1003, 1045
Pinthus, Kurt 156 n, 201 n
Pipers [secretaris Atheneumprefect] 75-77
Pirenne, Henri 98 n, 562
Piron [?] 338-340
Pisdon [?] 386, 388 x
Pissarro, Camille 169
Plato 236, 237 x, 245, 248, 251, 265, 330, 418, 560, 561 nx, 770, 1043, 1070
Plato, Alice 997
Plotinus 529, 556, 779
Poe, Edgar Allen 53, 138, 172, 173, 221 n, 235, 279, 316, 431
Pols, André M. 724
Poncheville, André M. de 566 x
Ponson du Terrail, P.-A. 521
Poortere, A. de 405 n, 603 n, 646 n, 661 n
Poot, Hubert Kornelisz. 685, 685 n, 1044
Possemiers, Aug. 67
Porcenna, Koning 226
Porché, François 215, 218
Porten, Henny 765
Postma, Kor 1010, 1016, 1017, 1019-1021
Poulenc, Francis 561 x
Poussin, Nicolas 773 n
Praag, Rik van 64
Praetere, Julius de 249 n
Praxiteles 176
Premsela, Martin 9, 58, 59 x, 60 n, 556, 557 x
Prims, Floris 18 n, 19 n, 48 x, 76 n
Pringsheim, Peter 433, 511 x
Prins, Arij 446, 1044
Prop, Pater 36
Proust, Marcel 576
Prud'homme, Sully 582
Pulings, Gaston 655, 657, 659 x, 981, 982, 984 x, 987 x, 987 n
Putman, Willem 623 n, 762, 762 n, 766, 793, 878
Puvrez, Henri 276, 276 n, 499
Puyvelde, Leo van 351, 352
Pycke, François 71
Quincey, Thomas de 430 x, 519, 882, 883
Querido, Israël 569, 619, 804, 808, 810, 910, 913, 1047
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Raabe, Paul 179, 179 n, 192, 192 n, 199, 199 n, 200 n, 201 n, 202 n, 203 n
Rabelais, François 770, 1028
Radica 614 nx
Raet, Lodewijk de 72
Ramah [ps.] 341, 343, 499, 756 x
Raphael, Max 164, 173, 173 nx, 210 n, 626
Rathenau, Walter 617
Ratinckx, Frères 18 n
Ravenne, Henri de 145
Ravesteijn, W. van 328
Raynal, Maurice 530, 541, 541 n, 542
Read, Herbert 135 n, 328 n, 401, 403
Reddingius, Joannes 55
Reeck, Herman van den 165, 166 x, 306, 369, 412, 417, 441, 754, 761 n
Reinhardt, Max 270, 271, 422
Rembrandt 137, 562, 563, 764 x, 769, 1063
Reypens S.J., Leonce 36, 36 n
Renan, J.E. 806, 807
Renard, Jules 686, 893, 893 n
Renoir, Pierre-Auguste 169
Restif de la Bretonne, Nicolas Edmé 861, 1058, 1058 n
Ribemont-Dessaignes, Georges 195, 719, 719 n
Richter, Hans 190, 190 n, 192, 192 n, 194 x, 194 n, 195 x, 195 n, 202, 202 n,
300 n, 338 n
Rictus, Jehan 64, 322 n, 444
Ridder, André de 9, 52-54, 55 n, 70 n, 85 x, 101, 129, 297, 335 x, 337, 341-343,
359, 408, 409 x, 419, 420, 431, 492 x, 492 n, 493, 500, 507 x, 508, 514 x, 533
x, 564, 564 n, 641, 651, 655, 662, 674, 698, 754, 791 x, 793, 794, 934
Riemsdijk, Jhr. A.W.G. van 128 x, 130, 131 x
Rietjens, E.H. 101 n, 102 n
Rilke, Rainer Maria 39, 85 x, 558 x, 623,
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685, 837 x, 838 x, 891, 893
Rimbaud, Arthur 64, 78, 786, 805, 838, 947, 948, 961, 963, 965
Rip [ps.], zie: Monet, August H.A.
Ripke-Kühn, Lenore 112
Ritter jr., P.H. 861
Rivarol, Antoine 1005, 1007, 1012, 1017
Robert, Ernst 309 n
Roelants, Maurice 245 x, 248 x, 525, 527, 857, 878, 888-890, 907 x, 913, 917,
922, 988, 1006
Robespierre, M.M.I. de 292
Rodenbach, Albrecht 36
Roelofsz, Charles 1003, 1004, 1010, 1016, 1019-1021
Rodin, Auguste 775
Roemerswaal, Marinus Claesz. van 764
Roey, Johan de 440 n
Roey, J. van 24 n
Roland Holst, A. 805
Roland Holst, Henriëtte 328, 1044 x
Roland Holst, R.N. 170, 243, 243 n, 604, 605
Rolland, Romain 138, 191, 205, 205 n, 209 nx, 216, 220, 227, 786
Rollinat, Maurice 173
Romains, Jules 104, 105 x, 109, 136, 136 n, 138, 480 x
Rombaut, César 165, 165 n
Rombouts, W. 996
Romein, Jan 9-11
Ronner, Henriëtte 69
Roosbroeck, Gust van 52, 64, 85
Roosbroeck, Rob van 92, 144, 145, 184
Roose, George P.M. 123, 131 x
Roover, A. de 311, 311 n, 312, 312 n, 503, 503 n
Rops, Félicien 176 x
Rosegger, Peter 52, 63
Rosenberg, Léonce 272, 274, 541
Rosieu [uitgever] 227 x
Rosseeuw, Charles 642
Rossetti, Dante Gabriël 246, 431 n, 753
Rost, Nico 215, 891, 893
Rothe, Wolfgang 752 n
Rothenberg [organist] 224 x, 224 n, 228 x
Rouleau, Raymond 719 x
Rousseau, Henri 330, 392, 414 x
Rousseau, Jean-Jacques 981
Rousselt, Lode van, zie: Ludo [ps.]
Roy, Emile van 214
Roy, Jean 614 n
Rubens, Peter Paul 392, 394, 1050
Rubiner, Ludwig 120 n, 121, 199, 216, 225 x, 229, 528, 621, 628, 631, 794
Rudelsheim, Marten 72, 89, 102, 142-144, 164 x, 165, 180, 215
Ruest, Anselm 411
Runge, Wilhelm 528, 528 n
Ruquoy, P. 921
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Russolo, Luigi 134 n, 137, 140, 171
Ruusbroec, Jan van 159, 394, 769, 839
Rysselberghe, Theodore van 169
Ryswyck, Willem van 796 n
Sabbe, Maurits 108, 128, 224, 226, 724, 783, 784, 787
Sachs, Hans 277
Sade, D.A.F., markies de 797, 797 n, 861
Saedeleer, Valerius de 71, 249 n, 817, 818
Saint-Just, Antoine de 292
Saint-Pol-Roux [ps.] 173
Salmon, André 120, 623-625, 651, 732, 862
Salomé 103
Salomons, Annie 622, 622 n, 838, 838 n
Salus, Hugo 558
Sandeau, Jules 431
Sas, Henri 't 984, 1050
Satie, Erik 224
Scauflaire, Edgar 663, 678 x
Schagen, J.C. van 631, 855
Scharten, Carel 804, 808, 810, 1047
Schaukal, Richard von 53, 85, 103 x, 121, 558 x
Scheerbart, Paul 195, 200 x, 202, 217, 221, 225, 229, 262 x, 262 n, 300 n,
624, 624 n
Scheidemann, Philip 189
Scheler, Max 112, 179 x
Schelfhout, Lodewijk 137, 242-244, 257
Schendel, Arthur van 131, 888, 891 x, 1044, 1050
Schepper, Subst. procureur De 146
Schevenels, Walter 90 n
Schickele, René 121, 123, 138, 167, 225, 229
Schiebelhuth, Hans 319 n
Schirren, Ferdinand 263, 675, 678 x, 713 x, 728, 800 x, 800 n, 812, 842 x, 875,
876
Schlemmer, Oskar 641
Schmidt-Rottluff, Karl 275, 528
Schmidt Supprian, Reinhard 230 n, 275
Schmitz, Karel 452

Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen. Een documentatie

1187
Schneiders, A.J. 1080, 1080 n
Schollaert, Frans 48
Schönberg, Arnold 221 n, 224, 224 n
Schönberg, Maurice 221, 221 n, 589, 591
Schönherr, Karl 623
Schoor, Jan van 79 x
Schopenhauer, Arthur 237, 320, 348 x, 371
Schreyer, Lothar 191 x, 191 n, 203 n, 222, 222 n
Schrimpf, Georg 200
Schröder, Rudolf Alexander 558 x
Schubert, Franz 998
Schumacher, W. en M. 183 n
Schwartz, Lucienne 157
Schwarzenberg, Walter 813 x
Schwitters, Kurt 195, 310, 448, 926 n, 928
Schwob, Marcel 157 x, 157 n, 386, 892, 1079 n
Secelle, Edward 64, 67 x, 100
Segal, Arthur 229
Segovia, Andrès 938, 939
Seiffhart, Arthur 157
Seiwert, Franz W. 641
Sele, E. 534 x, 535, 548, 566
Senden, Anna Maria Dinsart- 18 n, 19 n, 21 n, 22 n, 25, 25 nx, 28 n, 42, 42 n,
511, 511 nx, 706, 841, 844, 847nx, 1041 n
Senden-Engelen, Hubertina, zie: Engelen, Hubertina
Senden, Jos. 21 n
Senden, Julien 844, 845
Serigiers, Georges 437, 438 x
Serre, Friedrich 489
Servaes, Albert 756, 1049
Servranckx, Victor 756
Seuphor, M. [ps.], zie: Berckelaers, Fernand
Severen, Joris van 501 n
Severini, Gino 134, 134 n, 137, 140, 171, 238
Sévigné, M. de Rabutin-Chantal, markiezin de 360
Shakespeare, William 431, 692
Shaw, G.B. 128, 129 x, 969
Sidaner, zie: Le Sidaner, Henri E.A.
Siena, Catherina van 376, 377
Siena, Ugolino da 530
Silesius, Angelus 629, 687, 695
Simon, Charles 128
Simons, Jozef 713, 771 x
Simons-Mees, Josine A. 131
Simonson, Raoul 596, 658, 858 n
Sirach, zie: Jezus Sirach
Sittig, Hans 201
Slauerhoff, J.J. 535-539, 558 x, 620, 1045
Sluyters, Jan 256, 258
Smeding, Alie 855, 857, 858 x, 860 x, 861, 863, 864 x, 866
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Smedt, Oskar de 49 n, 51 x, 51 n, 52, 52 n, 59 x, 60x, 65, 68 n, 72 n, 73-75,
77, 89 x, 90 x, 90 n, 103, 111 x, 112 x, 113 n, 118 x, 121 n, 122, 124, 125 n,
137 x, 144, 145, 164 x, 164 n, 165 x, 179, 225, 227, 1059 n
Smedt-Van Ostaijen, Mon de 63 n
Smet, Gustaaf de 245, 249 x, 335 x, 337, 342 x, 342 n, 343 x, 499, 673 n, 675
x, 680, 728, 763, 800, 801
Smet, Leo de 145
Smet, Léon de 71, 341
Smets, Noël 78
Smits, Frans 401, 402-403, 837
Smits, Jakob 69 x, 70 x, 641, 660 x, 661
Snijders, Frans 559
Soergel Albert 260 n
Soffici, Ardengo 171, 411, 530
Sokel, Walter H. 234, 234 n
Sombart, Werner 164, 179
Soupault, Philippe 195, 338, 340, 349, 367, 403, 528, 529, 618, 1047
Souris, André 719
Souvestre, Pierre 315 n
Specht, Gustav 188, 203, 203 n
Speth, Maurice 417
Stadler, Ernst 157
Steen, J. van der 1070-1075
Steinlen, Théophile A. 322, 322 n
Stemmer, Willem 73
Stendhal [ps.] 880, 880 n, 891, 893, 907, 936, 972, 975, 979, 981, 982, 1028
x
Stepanek, Fräulein 232
Stern, Arno 641, 643 x, 646, 647, 650, 651, 655
Sternheim, Carl 138, 179 x, 225
Stevenson, R.L. 883, 886, 892 x, 894, 902 x, 904, 906, 907, 916, 922
Steyaert, Mon 452 n, 453 nx
Stirner, Max 203, 411 x, 545, 546, 693
Stols, A.A.M. 658, 710, 710 n, 857, 880 n, 882 x, 885, 891 x, 891 n, 893-895,
909 n, 928 x, 930, 1003, 1005, 1008 x, 1008 nx, 1009 x, 1012, 1017, 1018
Stordiau, Piet 74, 83-84
Stramm, August 179, 191 x, 192, 200,
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222, 310 x, 316, 365, 367, 403, 442, 526-528, 631, 698 x, 699 n, 731, 772,
776
Strauss, Louis 306, 754
Strauss, Richard 229 x
Strindberg, August 131 x, 462, 476 x, 623
Stuckenberg, Fritz 200 x, 201 x, 203 x, 204 x, 218 x, 223, 224, 228 x, 229,
242-245, 259, 268-272, 274-276, 289, 298, 302, 303, 338, 340, 378, 380, 395,
436, 471 x, 492 x, 586 x, 587 n, 598, 605, 614, 629, 631, 632, 642, 642 n, 643,
675 x, 709 x, 728 x, 731, 732, 843
Stuckenberg, Sophie 614, 709, 710 x, 731
Stuyver, W. 1059 n
Straeten, Clemens van der 774 x, 775
Straten, Hans van 643 n
Strawinsky, Igor 224
Strelka, Joseph 752 n
Streuvels, Stijn [ps.] 33 x, 52, 568, 685, 723, 724, 864, 941
Suarès, André [ps.] 53, 167, 168 x, 218 x, 292, 338, 340, 387, 391
Suchtelen, Nico van 838, 838 n
Suleyman, Noer-ed-Din ibn 858 n, 861
Supervielle, Jules 1047
Suso, Heinrich 839
Swift, Jonathan 429, 430, 769 x
Tagore, Rabindranath 175, 396, 397, 786, 981
Tailhade, Laurent 860, 910 x, 1050
Tak, P.L. 431
Tamm, W. 180
Tappert, Georg 528, 631
Tauler, Johannes 687
Tavernier, De [veilinghouder] 514 x
Taxander [ps.] 396, 398
Tazelaar, C. 706 x, 765
Teirlinck, Herman 39, 199, 253, 278, 352 x, 543, 548 n, 568, 708, 709, 723,
762, 793
Terburg O.P., C.A. 676, 677, 840
Ter-Lasne [ps.] 619, 972, 975 x, 979 x
Tervoren, Mon 78 x, 79
Thans, Hilarion 774 x
Tharaud, Jean 786
Tharaud, Jérôme 786
Themistokles 1054 x
Theresia [ps.] 984, 1049
Théroulde 936
Theunisz, Johan 557 x, 559
Thys, Walter 431 n
Thorn Prikker, Johan 229, 246 x
Tichelen, Geo [Joris] van 9, 49 x, 49 n, 50, 54, 55, 65, 75, 78 x, 89 x, 90, 90 n,
110, 112 x, 150, 189, 209, 212-215, 221, 221 n, 224, 225 x, 232, 252, 255,
330, 338, 338 n, 422, 440, 448 n, 589, 724, 811, 817
Tichelen, Th. van 1049
Tiedemann [boekhandelaar] 486 x, 487 x, 487 n
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Tière, Nestor de 128
Tijtgat, Edgar 875, 876
Timmermans, Felix 301, 548 n, 562, 765, 769
Timmermans, Willy 533
Tindemans, C. 128 nx
Tingen, Frits 888-890
Tirpitz, A. von 279
Tissing, André 810, 810 n
Tissing, Bas 862
Tjeenk Willink, W.E.J. 857
Tollens, Hendrik 556, 622
Toller, Ernst 621, 794
Tolnai, Karl 711, 768-771
Tolstoi, Leo 37 x, 37 n, 51-53, 124, 686
Tommissen, Piet 602 n
Tony [ps.] 555
Toorop, Charley, zie: Fernhout-Toorop, Charley
Toorop, Jan 246, 264
Topp, Arnold 200, 201 x, 203, 218, 228, 243, 260 x, 261, 262 x, 268-276, 436,
492 x, 587, 595, 598 x, 643, 672, 728
Toulet, Paul Jean 623, 856, 856 n, 928, 929, 961, 967, 974
Toussaint van Boelaere, F.V. 55 n, 341-343, 351, 352, 359, 545 x, 546 x, 547
n, 568, 689, 689 n, 723, 723 n, 724, 866 x, 1006
Trakl, Georg 1046
Tralbaut, M.E. 64, 64 n, 65, 67 nx, 70 n, 71, 83, 83 n, 100 nx, 132 x, 132 n,
165, 241, 564, 564 n, 565 x, 565 nx, 593 n, 705, 705 n, 806 n, 812 n, 817, 817
n, 1039, 1039 n
Troyer, Hubert de 541 x, 602, 603
Troyer, Prosper de 9, 115, 115 n, 162 n, 163 n, 405, 457 n, 490, 499 x, 503,
507, 541 x, 601-603, 642, 643 x, 643 n, 646 x, 648 x, 650 x, 661-663, 673, 675
x, 677, 713, 729, 763
Troyer, Mevr. de 541
Tsjechof, A.P. 1017, 1019, 1050, 1054
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Turoldus, zie: Théroulde
Tzara, Tristan 310, 528, 680 x, 719
Uffelen, Van [uitgever] 921 x
Uhden, Maria 200
Umberto I, Koning 753, 753 n
Umberto II, Koning 753 n
Unruh, Fritz von 345
Utrillo, Maurice 655
Uytdewillegen, J.C.A. 16 n
Uyttersprot, Herman 235 n, 314 nx, 430, 430 n, 519, 519 n, 551 n, 614 n, 616
x, 616 n, 731 n, 735 x, 735 n, 736, 736 n, 742 nx, 882, 882 n
Uytvanck, Valentijn E. van 78, 457 n
Uzarski, Adolf 729 x
Vaes, Walter 69
Valentino, Rudolf 850, 854 x
Valéry, Paul 775, 891, 893, 1008 x, 1008 nx, 1009, 1012
Vandegans, André 884 n
Vandenhaute, Gerard 832, 834 x, 834 n, 835
Vanderborght, Paul 651 x
Vandercammen, Edm. 658
Vanderveken, Charlotte 106, 107 n
Vanderveken, Marguerite 107 x, 107 nx, 113, 234
Vandervelde, Emile 272, 274 x
Vantongerloo, Georges 447, 456
Vaucaire, Paul 567 n
Veidt, Conrad 894, 895, 902
Velásquez, Diego R. de Silva y 874
Velde, Anton van de 762 x, 762 n, 793, 1049
Velde, Henry van de 258, 274 x, 627, 627 n, 840 n
Verbert, J.L. 145
Verbois, R. 18 n
Verboom, René 651-653
Verbruggen, Georges 58-59, 151
Verbruggen, Paul 9, 59, 75 x, 89, 151, 165, 225, 229, 255, 334, 367, 435, 436,
492, 494, 527, 534 x, 534 x, 537-539, 557, 558 x, 623, 779
Verdegem, J. 341, 343 x, 352, 367 x, 392, 393
Vergilius 318, 936
Verhaeren, Emile 122, 137, 138 x, 556 x, 618, 685
Verhees, E. 216
Verheyden, Prosper 568 n
Verhulst, Raf 100 x, 111, 148 x, 148 n, 149, 183, 205
Verlaine, Paul 39, 53, 138, 582, 687, 732 x, 805
Verlooy, J.B.C. 124, 127
Vermast, Alfons 361, 361 n
Vermeulen, Frans 598
Vermeylen, August 50, 75-77, 98 x, 119, 217, 220, 224 x, 226, 341 x, 342, 352
x, 352 n, 392-394, 543-547, 548 n, 568, 657, 689 n, 723, 855, 874, 875, 1006
Vermeylen, P. 652
Verne, Jules 76
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Verriest, Hugo 685 n, 1050
Verschaeve, Cyriel 724, 768, 984, 1051
Verschoren, Frans 53
Verschueren, Jan 669 n, 673 x, 728, 844, 864, 868, 872
Verwey, Albert 396, 397, 619
Verworn, Max 171, 171 n, 199
Vesa [ps.] 263
Vessem, A.J. van 205
Vets, Anna M.W. 145 x
Vetter, Katherina 695
Victor Emanuel III, Koning 753 n
Victor, Frieda 275, 275 n, 801, 843, 844 x, 844 n, 924, 926 x, 1029-1031
Victor, René 52 x, 54, 54 n, 59 x, 60 x, 64 n, 65-68, 70 n, 71 x, 73 x, 74, 78-80,
85 n, 88-90, 92 x, 92 n, 95, 107 x, 107 n, 108, 110, 111 x, 113, 113 n, 122, 124
x, 131, 132, 148 nx, 159, 165 x, 165 nx, 183-185, 206, 209, 212 x, 213, 218,
220, 220 n, 225, 229, 233, 255 x, 273, 275 n, 408, 436, 437, 541 n, 598, 666
x, 668, 682, 794, 795, 801, 806, 810, 816, 817, 822 x, 843, 844 n, 871, 923 x,
925 x, 996, 1029-1031, 1037 x, 1067 n
Vigny, Alfred de 582
Vijvere, Aloïs van de 225
Vildrac, Charles [ps.] 445
Villalobar, Rodrigo de Saavedra y Vinent, markies de 748-750, 755
Villon, François 972, 975
Villon, Jacques [ps.] zie: Duchamp, Gaston
Vinçotte, Thomas baron 754
Vingerhoets, Piet 401, 404
Viot [?] 671
Virene, Jan [ps.], zie: Iper, René van
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Vlashagen, Justus 124
Vocht, L. de 914
Voet, Léon 431
Vogel, Albert 600, 685
Vollenhoven, Maurits W.R. 748 n
Voltaire [ps.] 87
Vondel, Joost van den 76, 396, 397
Voorde, Urbain van de 494, 495 x, 500 n, 501 x, 501 nx, 502, 509 x, 523, 523
n, 524 n, 525-529, 548 n, 577, 577 n, 598, 689, 785-786, 787, 857 x, 859, 862,
894, 894 n, 895, 900, 901, 913, 947
Vos, De [uitgever] 723, 724
Vos, Herman 51, 73, 89, 102, 142-144, 180, 255, 291, 291 n, 295, 296, 298,
302, 351 x, 376 x, 377, 435, 436, 438, 442, 490 x, 986
Vos, Jan de 213
Vos, Trijntje de 858 n, 862
Vree, Paul de 204 x, 234 n, 319, 319 nx, 405 n, 445 n, 453 n, 564 n, 565 nx,
571, 571 nx, 603 x, 603 nx, 732 x, 732 nx, 733
Vreese, W. de 180
Vriamont, Joris 1008 x, 1008 n, 1009 x, 1011, 1012, 1024, 1025, 1028
Vries, Hendrik de 556 x, 1045
Vries, Jan de 715, 782, 908
Vries, Theun de 1003, 1004
Vuillard, Edouard 68
Vuylsteke, Julius 97 n
Waelheijns, J. de 537, 539, 557
Wagenfeld, Karl 623
Wagenvoort, Maurits 159 nx
Wagner, Richard 218 x, 227, 229, 743 n, 851
Wagner [? kunsthandelaar] 461, 462
Waldberg, Patrick 567 n, 672 n, 719, 719 n
Walden, Herwarth 173, 173 nx, 179, 191, 191 nx, 199 x, 201-203, 205 n, 210
nx, 215, 218, 218 n, 222 n, 224, 226, 229, 230, 419, 531 x, 536, 573 x, 574 x,
710
Walden, Hugo van 52
Walden, Nell 191 n, 201 x, 203 n, 222 n
Waldoff, Claire 270, 271
Walgrave, Aloïs 724
Wallaert, G. 643, 655 x
Walschap, Gerard 586, 621, 622 x, 806, 806 n, 1015 x
Walravens, Jan 678
Wasch, Karel 623, 1051
Wattez, Omer 55, 55 n, 76, 76 n, 431
Weber, Max 179
Webern, Anton 224
Weisgerber, Jean 52 n, 53 n, 103, 103 n, 136 x, 297 n, 335 n, 791 n
Weltsch, Felix 164
Wely O.P., Jos. van 557, 685
Werfel, Franz 112, 121, 122 n, 137, 179, 191, 192, 225, 225 n, 229, 255, 365
x, 367 x, 403, 460, 628, 631
Werrie, Paul 653 x
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Werth, Léon 339, 340
Wessem, Constant van 447
Westerlinck, Albert [ps.] 608 n, 731, 731 n, 738, 738 n, 1068 n, 1077 x, 1077
n, 1082
Westheim, Paul 218 n, 345 x, 349, 350 x, 423 x, 424 x, 483 x
Weij, J.J. van der 803
Whitlock, Brand 748 n
Whitman, Walt 53, 121, 159, 159 n, 161, 175, 179, 227, 409, 767, 768, 838
Wichman[n], Erich 139, 173, 243 x, 244
Wielemans, F. 621
Wiethase, E. 935
Wijn, Egied 80
Wijnen, J.L.F.L. 407, 408
Wijngaerdt, Piet van 673, 673 nx, 674 x, 764
Wijngaert, Frank van den 364 x, 368, 385, 398, 399, 501, 619, 666, 761, 785,
837, 857
Wijnman, H.F. 797 n
Wilde, Frans de 836, 837 x
Wilde, Oscar 294, 369, 374, 961, 1009, 1017, 1022
Wildenbruch, Ernst von 127
Wildgans, Anton 623, 761
Wildiers, Emiel 145 x, 180
Wilhelm II, Keizer 359-361
Willaert, M.E. 157, 433 n
Willems, Jan Frans 124, 829 n
Willemsen, A.W. 97 n, 99, 137 n, 216 n, 225, 280, 280 n, 327 n, 748 n
Willink, A.C. 183 n, 581 x, 657 x, 657 n, 658, 658 n, 799, 806, 807, 809, 810,
810 n, 815 x, 821 x, 845, 846 x, 858 n, 860, 915, 922, 926 n, 928-930, 932,
947, 954, 990, 1004, 1010, 1016, 1017, 1020 x, 1026
Willy, zie: Colette, S.G.
Wilson, T.W. 325, 326
Winne, August de 336 x, 336 n
Winter, Karel de 514, 878 x, 909
Wirth, H. 99
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Wispelaere, Paul de 445 n, 495 n, 505 n
Woestijne, Gustaaf van de 249 n, 499
Woestijne, Karel van de 71, 104, 224, 226, 245, 249 n, 297, 298, 301 x, 341
x, 343 x, 351, 352 x, 527, 684-686, 697, 698 n, 721, 722, 724, 735 nx, 774-778,
785, 805 x, 805 n, 831, 1006, 1016-1018, 1044
Wolf, Charles de 668
Wolfenstein, Alfred 225, 229, 367, 528
Wolff, Kurt 122, 157
Wolfs, Hubert 603 x
Woolcott, Alexander 748 n
Wordsworth, William 582
Worringer, Wilhelm 164, 173, 173 nx, 180
Wouters, Rik 69 x, 114, 136, 172-174, 263
Wundt, Max 198
Wynants, Ernest 499
Wyneken, Gustav 164
Wyzewa, Teodor de 895
Yoors, Eugeen 864, 866
Zadkine, Ossip 423, 626, 631
Zarraga, Angel 394
Zech, Paul 628
Zee, Jan van der 643
Ziebeln, Fräulein 338, 340 x, 378, 381, 395
Zielens, Lode 452, 801
Zijlman [?] 209
Zingler [kunsthandelaar] 472 x, 473, 476 x, 481 x, 485
Zola, Emile 39, 52, 63, 119, 137, 168, 176
Zundert, Renaat van 851, 851 n
Zweig, Arnold 149, 150
Zweig, Stefan 85, 137
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