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Voor Hans
‘Waar twee Vlamingen in de naam der letterkunde vergaderd zijn, daar
is een nieuw tijdschrift in hun midden.’
GERARD WALSCHAP
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Inleiding
In de literatuurgeschiedenissen(1) over Vlaanderen kan men lezen dat een aantal
auteurs op het einde van de jaren twintig het proza grondig vernieuwden. Deze
verdienste wordt in de eerste plaats toegeschreven aan Maurice Roelants, die in 1927
Komen en Gaan publiceerde, aan Lode Zielens, die zijn verhalenbundel Het jonge
leven in 1928 liet verschijnen, en aan Gerard Walschap, wiens Adelaide in 1929 in
boekvorm werd gedrukt. R.F. Lissens oordeelde dat met deze drie auteurs de situatie
van de roman ‘in een oogwenk’ volkomen was veranderd (Lissens 1964:25). J.
Weisgerber noemde in zijn boek Aspecten van de Vlaamse roman het jaar 1927 het
begin ‘van een nieuw tijdperk’ in de Vlaamse letteren, en Komen en gaan vond hij
een ‘mijlpaal’, een boek dat ‘een revolutie’ had ontketend (Weisgerber 1976:40;62).
Om de juiste draagwijdte en het belang van deze vernieuwing te kunnen inschatten,
is het nodig te onderzoeken binnen welk systeem van literaire conventies en normen
deze ommekeer plaatsvond. Daarom heb ik in dit boek willen onderzoeken welke
literatuuropvattingen, met name welke ideeën over de aard (wat is literatuur?), functie
(waartoe dient literatuur?) en strategieën (met welke constructieprincipes werkt
literatuur?) van literair proza, in de periode tussen 1927 en het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog in Vlaamse tijdschriften en weekbladen leefden.
Wie literatuuropvattingen wil onderzoeken, beschouwt de literatuur als een systeem
van literaire fenomenen die afhankelijk zijn van veranderlijke esthetische waarden
en conventies. Deze wijzigingen in normen en opvattingen vormen een van de
hoekstenen van de literatuurgeschiedschrijving (Schmidt 1985:287). Dit boek, dat
niet is bedoeld als een literatuurgeschiedenis van het interbellum, is dus alleen een
poging om een dergelijke hoeksteen te plaatsen. Ik heb niet het hele gebouw willen
optrekken. Daarom worden hoofdzakelijk poëticale uitspraken en de receptie van
literaire werken behandeld en komen er bijvoorbeeld geen tekstanalyses in

(1) In Van Aken (1983), Kemp [Van Vlierden] (1964), Lissens (1967), Van Vlierden (1969),
Weisgerber (1976).
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voor en gebruik ik niet de impliciete literatuuropvattingen in het creatieve werk.
Hoewel mijn onderzoek beperkt blijft tot opvattingen over het proza - dit domein
wordt afgegrensd door de literatuuropvattingen van de behandelde auteurs en critici
zelf - hanteer ik de ruimere term literatuuropvatting naast prozaopvatting. Enerzijds
omdat ik op die manier aansluiting vind bij de optiek van J.J. Oversteegen, waarop
ik in het eerste hoofdstuk inga, anderzijds omdat het op die manier mogelijk is ook
algemenere uitspraken over (proza)literatuur als cultureel produkt en over schoonheid
(waar dan stricto sensu van een esthetica sprake zou moeten zijn) op te nemen.
Aan mijn onderzoeksvraag zijn nogal wat beperkingen verbonden, die ik eerst
even wil toelichten. De einddatum, mei 1940, lijkt mij afdoende verantwoord door
het feit dat een groot aantal van de besproken periodieken bij het begin van de oorlog
ophielden te verschijnen, of voor enkele maanden werden stilgelegd. Het publiceren
in bezettingstijd behoort mijns inziens tot een ander hoofdstuk van de geschiedenis.
1927 koos ik als begindatum, omdat dit het verschijningsjaar is van Maurice Roelants'
Komen en gaan, een roman die algemeen als vernieuwend wordt erkend, én omdat
het het jaar is waarin Hooger Leven begon te verschijnen, het weekblad waarin Gerard
Walschap de vernieuwing van de Vlaamse roman bepleitte. De focus van dit boek
is dus gericht op de romanvernieuwing aan het einde van de jaren twintig.
Een andere beperking, de begrenzing van het materiaal tot de Vlaamse tijdschriften
en weekbladen, houdt geenszins in dat ik van oordeel ben dat de ontwikkeling van
de Vlaamse en die van de Nederlandse literatuur als afzonderlijke entiteiten moeten
worden beschouwd. Integendeel, wie de studies over Nederlandse
literatuuropvattingen kent,(2) zal juist worden getroffen door de talrijke parallellen
en overeenkomsten, om niet te spreken van de redactionele samenwerkingen, hoe
problematisch die soms ook waren. Daarom heb ik af en toe dergelijke mogelijkheden
tot uitbreiding van het onderzoek aangegeven. Ik heb in feite weinig meer dan een
pragmatisch excuus voor deze beperking, namelijk de omvang van het corpus, dat
na selectie nog een kleine 2000 artikelen omvat. Besprekingen van buitenlandse
literatuur, van Noordnederlands, anderstalig en vertaald proza, heb ik alleen
onderzocht voor zover deze aansluiten bij de discussies en de problematiek die in
het discours over het Vlaamse proza aan bod komen.
Ten slotte is er nog de keuze van tijdschriften en weekbladen als basis voor de
reconstructie van prozaopvattingen. Afzonderlijk verschenen studies uit de
onderzochte periode behoren niet tot de kern van het corpus

(2) B.v. De Wispelaere, Facetten van het tijdschrift De Stem (1963); J.J. Oversteegen, Vorm of
vent (1969); H. Scholten, Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap (1978).
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omdat ze minder direct reageren op literaire gebeurtenissen. Tal van dergelijke
boekpublikaties zijn trouwens bundelingen van kritieken die eerder in kranten of
periodieken waren verschenen. Het excerperen van veertien jaargangen van diverse
kranten heb ik bij voorbaat als een onhaalbare opgave uitgesloten, hoewel de
wekelijkse ‘Boekuiltjes’ van R. Herreman in Vooruit, of de bijdragen van Zielens in
De Volksgazet ongetwijfeld nog interessant materiaal zouden opleveren en het
getoonde beeld zouden kunnen nuanceren. Op het belang van tijdschriftenonderzoek
voor de historische literatuurstudie werd reeds herhaaldelijk gewezen en de waarde
van dergelijke studies werd ook in de praktijk bevestigd.(3) Tijdschriften vormen
immers rijke bronnen van informatie, niet alleen omdat daarin nieuwe denkbeelden
over het wezen, het doel en de functie van de literatuur worden geventileerd, maar
ook omdat ze de actualiteit van het literaire leven op de voet kunnen volgen. Ze
bieden een bereikbaar forum voor jonge auteurs en nieuwe ideeën, en zijn door hun
periodiciteit geschikt voor openlijke discussies over actuele onderwerpen.
Het onderzochte corpus omvat, zoals gezegd, Vlaamse tijdschriften en weekbladen
tussen 1927 en 1940. Daartoe behoren literaire en culturele tijdschriften (b.v. Dietsche
Warande en Belfort, De Tijdstroom, Vlaamsche Arbeid, Volk, Vormen) en algemene
periodieken, voor zover deze laatste in een aparte rubriek aandacht besteedden aan
cultuur of literatuur (b.v. Elckerlyc, Hooger Leven, Jong Dietschland, Nieuw
Vlaanderen). Een volledige lijst van de periodieken en van de bewaarplaatsen waar
deze werden geraadpleegd, kan men vinden in de bibliografie.(4) Tot de geëxcerpeerde
bijdragen behoren algemeen beschouwende opstellen over literatuur in het algemeen,
over proza, literaire kritiek, het tijdschriftwezen, het literaire systeem en besprekingen
van Vlaamse romans, op voorwaarde dat ze uitgebreider zijn dan een aankondiging
of kritische notitie. Daarom is de

(3) Zie bijvoorbeeld Vervliet (1982), Anbeek (1984), Bakker (1985), Van Gorp (1985),
Vlasselaers (1985).
(4) Het corpus werd samengesteld op basis van: R. Roemans en H. van Assche, Bibliografie van
de Moderne Vlaamsche Literatuur 1893-1930. Eerste deel: De Vlaamsche tijdschriften.
Kortrijk, Steenlandt, 1931-1933; R. Roemans en H. van Assche, Bibliografie van de Vlaamse
Tijdschriften, afl.1, Dietsche Warande en Belfort. Hasselt, Heideland, 1960; R. Roemans en
H. van Assche, Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften, afl.2, De Vlaamse Gids. Hasselt,
Heideland, 1960; R. Roemans en H. van Assche, Bibliografie van de Vlaamse Tijdschriften,
afl.5, De tijdschriften opgericht voor 1940. Hasselt, Heideland, 1962; W.A. Hendriks, Aanzet
tot een repertorium van de registers op tijdschriften, in: Dokumentaal 1, 1, 1972, p.23-31;
W. Gobbers, Aanzet tot een repertorium van de registers op tijdschriften - Een belangrijk
vervolg, in: Dokumentaal 1, 2, 1972, p.22-32; B. van de Velde, Bijdrage tot een
tijdschriftenbibliografie, 1, in: Dokumentaal 1, 3, 1972, p.18-40; Luc Janssens, Repertorium
pers & periodieken 1848-1940. Gent, AMSAB, 1983 (met aanvulling 1985); Repertorium
van de periodieken van het KADOC. Leuven, Kadoc, 1990; steekkaartencatalogus algemene
en culturele tijdschriften van de Stadsbibliotheek; Antwerpen.
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bibliografie geen exhaustieve lijst van publikaties over de Vlaamse roman. Alleen
de bijdragen die interessante informatie boden voor mijn onderzoeksvragen en die
ik heb geraadpleegd, zijn erin opgenomen. Ook heb ik gebruik gemaakt van bronnen
buiten de strikte grenzen van het corpus (uitspraken over buitenlandse literatuur, uit
Nederlandse periodieken, uit verzamelbundels, uit naoorlogse essays) wanneer ze
als aanvulling of ter ondersteuning van bepaalde beweringen konden dienen.
Afhankelijkheid van theorie en subject kenmerkt alle aspecten van de literatuurstudie,
niet in het minst het onderzoek van literatuuropvattingen. Net zoals dit het geval is
voor literatuurgeschiedschrijving worden de waargenomen gegevens gekleurd en
mee geconstitueerd door de cognitieve schema's, theorieën en modellen die ik als
onderzoeker hanteer.
Dit heeft belangrijke implicaties voor de manier waarop dergelijk onderzoek moet
worden beoordeeld. De wetenschappelijke waarde kan niet worden getoetst aan
criteria als objectiviteit, waarheid en betrouwbaarheid, (5) maar moet worden gezocht
in ‘the procedural aspects of gaining experience and making experience accessible
to others, i.e. in the methods applied in historical research; in the explicitness of the
theories used; in the intersubjectivity of the language the historian speaks.’ (Schmidt
1985: 285). De gebruikte conceptuele systemen moeten efficiënt, systematisch en
expliciet zijn. Ook volledigheid of universaliteit vormt geen geldig criterium voor
het beoordelen van een doelgeoriënteerde literatuurstudie. ‘It has to stand the test of
whether the presentation of data is sufficient to serve the intended purpose.’ (Schmidt
1985:292).
Eisen die men wel kan stellen zijn een voldoende explicitering van de onderliggende
principes, wat een voorwaarde is voor intersubjectieve controle, en een kritische
reflectie op de positie van de onderzoeker en de presupposities van het
onderzoeksmodel. De onderzoeker moet er zich voortdurend van bewust zijn dat hij
theoretische constructies hanteert die niet zomaar over de werkelijke situatie heen
kunnen worden gelegd en hij moet er zich voor hoeden dat zijn theoretische
constructies de resultaten van het onderzoek van tevoren in zich dragen.
Wie literatuuropvattingen onderzoekt moet rekening houden met de complexiteit
ervan en moet kiezen voor een benadering die met de context, de veranderlijkheid
en de heterogeniteit van deze opvattingen rekening houdt.

(5) ‘We cannot test the validity of a historiographical report on something like its correspondence
with historical facts; we can test only whether a story is plausible, convincing and relevant
within the frameworks of models that provide for a consensus, on the basis of current
assumptions about history and historiography.’ (Rusch 1985:275).
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Het eerste aspect houdt in dat literatuuropvattingen worden geïnterpreteerd en
beschreven binnen hun historische en ideologische context. Daarom ben ik uitgegaan
van de mogelijke verbanden tussen levensbeschouwelijke, politieke of filosofische
posities van de tijdschriften of auteurs en de artistieke opvattingen die zij verdedigden.
Informatie Over de ideologische posities van de behandelde tijdschriften, waarvan
sommige met uitgesproken politieke strekking, krijgt de lezer in het tweede hoofdstuk.
Het tweede aspect, de veranderlijkheid van literatuuropvattingen, komt in de
verschuivingen binnen de ideeën van individuen of groepen, en in de wisselende
dominantie van literaire concepten aan bod.
Het derde aspect, de heterogeniteit van de literatuuropvattingen, kan op twee
manieren worden geïnterpreteerd. Enerzijds is er de gelijktijdige aanwezigheid van
diverse, mogelijk tegengestelde literaire visies en anderzijds kan eenzelfde
terminologische vlag de lading van twee uiteenlopende opvattingen dekken.
In de ‘algemene veld-theorie’ van de Franse cultuursocioloog Pierre Bourdieu heb
ik een kader gevonden dat met deze aspecten rekening kan houden. In de visie van
Bourdieu wordt het literaire systeem beschouwd als een gestructureerde ruimte van
posities die auteurs innemen. Binnen dat literaire systeem of ‘veld’ wordt een strijd
gevoerd om de legitieme definitie van literatuur. Men streeft ernaar om zijn eigen
voorstellingen en opvattingen (of die van een bepaalde groep) als waar en essentieel
te doen erkennen. Een monopoliepositie kan een groep immers in staat stellen haar
eigen normen en voorkeuren op te dringen. De interne spanningsverhoudingen, de
verschuivingen binnen de constellaties, het beeld dat een auteur of groep zich over
de andere vormt, kenmerken de strijd om de dominantie of om dit monopolie. Daarom
kunnen kritische oordelen en literaire credo's niet worden gezien als ‘controleerbare’
of al dan niet ‘correcte’ uitspraken, maar wel als handelingen van personen, die
volgens bepaalde strategieën hun opvatting over literatuur en hun literaire normen
erkenning proberen te doen vinden. In het eerste hoofdstuk van dit boek besteed ik
aandacht aan de ideeën van Bourdieu hierover. Om de legitimiteit van dit kader voor
de gekozen periode te illustreren laat ik even Dr. D. Bartling aan het woord, wanneer
hij het in zijn ambtsrede in 1935 over poëticale uitspraken van schrijvers had:
‘Wanneer literatoren over het wezen van de kunst schrijven beogen zij in de regel
niet een bijdrage tot de algemene kunstwetenschap te leveren [...] Het zijn andere
motieven die den literator prikkelen over de kunst te reflecteren. Daar zijn in de
eerste plaats zijn eigen kunstidealen en vervolgens is daar de situatie van de kunst,
die hij bij zijn optreden als literair kunstenaar aantreft en waarbinnen hij zijn eigen
kunst tot erkenning heeft te brengen. Zo is de kunstleer der literatoren gewoonlijk
in de eerste plaats een strijdwapen, een aanval op de autoriteit van de heersende
kunstrichting en een verdediging
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van de nieuwe kunst’ (Bartling 1935:3). In dit eerste hoofdstuk ga ik ook in op de
definitie, de explicitering en de beschrijving van literatuuropvattingen. Het onderzoek
van de school van J.J. Oversteegen vormt daarbij mijn uitgangspunt.
In het tweede hoofdstuk geef ik een schets van de interne structuur van het
politiek/ideologische en het literaire veld in Vlaanderen tussen 1927 en 1940, met
daarin de constellaties van periodieken, auteurs, auteursgroepen en periodieken.(6)
De hoofdstukken drie, vier en vijf brengen een beschrijving en analyse van de
opvattingen over het proza bij groepen en individuen. Zowel expliciet poëticale
uitspraken als impliciete normen en opvattingen die de kritische beoordeling bepalen,
worden bij die constructie betrokken. Zoals reeds vermeld pretendeert dit boek niet
een complete beschrijving te geven van de prozaopvattingen binnen de periode
1927-1940. Ik heb gekozen voor wat mij de meest relevante discussiepunten leken.
Uiteraard heb ik mij daarbij vooral gericht op kwesties die een verband met een
ideologische opvatting laten vermoeden. Een ander uitgangspunt zou andere accenten
kunnen leggen (b.v. op de verschillende interpretaties van de term nieuw-zakelijkheid,
op het genre van de vie romancée, etc.).
Er zijn weinig literatoren die een systematische en coherente uiteenzetting van
hun denkbeelden over literatuur presenteren. Dit geldt zeker voor het onderzochte
corpus. De onderzoeker staat bijgevolg voor de moeilijke taak uit diverse bijdragen
en uitspraken een beeld van die literatuuropvattingen te construeren. Daarom is het
resultaat niet een objectief en chronologisch verhaal. Als leidraad voor de presentatie
heb ik gekozen voor de belangrijkste discussiepunten die zich in het materiaal
aftekenden: de kwestie van de katholieke roman en van de rol van de katholieke
kritiek (hoofdstuk 3), de keuze tussen collectivisme en individualisme (hoofdstuk
4), en de keuze tussen kunst en leven (hoofdstuk 5). De onderzoeksresultaten zijn in
een soepele structuur geplaatst, waarbinnen ruimte is voor uitweidingen over centrale
discussies of conflicten, voor belangrijke bijdragen van auteurs, critici of tijdschriften,
voor evoluties, etc.
In de algemene conclusie komen de interne structurering van het literaire veld, de
ideologische conflictlijnen en de gebruikte strategieën aan bod. Van het ‘Europees
niveau’ dat de Vlaamse roman in 1927 zou hebben bereikt, was in de kritische
discussies over het proza in elk geval weinig te merken.
Tot slot nog enkele praktische opmerkingen over de tekstpresentatie. Omdat een
groot deel van het besproken materiaal niet voor iedereen binnen

(6) Op basis van bestaande algemeen-historische en literair-historische studies, aangevuld met
gegevens uit het corpus.

Lut Missinne, Kunst en leven, een wankel evenwicht

17
handbereik ligt - dat geldt zeker voor de weekbladen - heb ik uitvoerig uit de
besproken artikelen geciteerd. Evidente zetfouten uit het corpus - en dat zijn er nogal
wat - werden daarbij stilzwijgend gecorrigeerd. Cursiveringen binnen de citaten zijn,
tenzij anders wordt aangegeven, oorspronkelijk. Door mij toegevoegde informatie
staat tussen vierkante haken. De bibliografische referentie van de citaten wordt in
mijn tekst verkort weergegeven. Dit gebeurt door een letterafkorting voor het
tijdschrift - een lijst van deze afkortingen vindt men op p. 291, gevolgd door eventueel
het cijfer van de jaargang, het jaartal, het nummer van het tijdschrift en de paginering.
Bij tijdschriften met doorlopende paginering binnen een jaargang (b.v. DWB) wordt
het nummer van de aflevering van het tijdschrift in deze referentie niet aangegeven.
Het cijfer van de jaargang wordt alleen vermeld wanneer de periode van deze jaargang
niet samenvalt met een burgerlijk jaar (B.v. VOL 2,1936:345, omdat de tweede
jaargang over 1936 en 1937 loopt). Wanneer een tijdschriftnummer op een jaargrens
valt, wordt het jongste jaar aangegeven. Een voorbeeld: Streven, nr. 3, dec-jan.
1934-35 staat in de tekst als ST 1935,3. De volledige referentie van de artikelen staat,
alfabetisch gerangschikt op auteur, in de bibliografie.
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Hoofdstuk 1
Enkele theoretische en methodologische
aantekeningen bij de studie van
literatuuropvattingen
Het opzet van dit onderzoek is een beschrijving en analyse van opvattingen over
proza die in literair-beschouwelijke opstellen, in kritische besprekingen, in polemische
en programmatische artikelen voorkomen, hetzij in expliciete hetzij in impliciete
vorm. Literatuuropvattingen vormen slechts één deelaspect van het bijzonder
omvangrijke onderzoeksterrein dat de hedendaagse literatuurstudie bestrijkt. Zowel
norm- en waardensystemen, receptieprocessen, publieksgroepen, distributie-apparaten,
allerhande literaire instituties en organisatievormen van het literaire bedrijf, als
leesgezelschappen, het drukkers- en uitgeversbedrijf, boekhandels, leenbibliotheken,
genootschappen, academies etc. komen daarin aan bod. Dit houdt in dat het huidige
literatuuronderzoek het literaire gebeuren als een uitgebreid maar ook als een bijzonder
complex fenomeen beschouwt. Literaire processen worden bestudeerd op diverse
niveaus (produktie-, distributieen receptieniveau), in verschillende dimensies en
relaties (historische, sociale, culturele en economische context) en naar verschillende
aspecten (genres, canonisering, functies, waardensystemen).
Het fenomeen literatuur wordt in deze visie benaderd als een systeem met diverse
deelsystemen, dat naast en in interactie met andere maatschappelijke systemen
functioneert. Blikvangers in dergelijk onderzoek zijn de inter- en intrasystemische
relaties,(1) de evoluties en veranderingen,(2) en de norm- en waardensystemen.
Binnen een dergelijk kader dat de relativiteit van het begrip literatuur sterk
beklemtoont, vormt het onderzoek naar literatuuropvattingen een belangrijk
deelaspect. De concretiseringen van deze opvattingen in literair-beschouwelijke,
kritische en programmatische uitspraken kunnen worden beschouwd als ‘handelingen’,
uitgevoerd op basis van bewuste en onbe-

(1) J. Schönert (1985:307) noemt de functionele relaties hét object van de analyse.
(2) Veranderingen zijn het onderzoeksobject bij uitstek voor Ort: ‘change should rather be seen
as an integral part of the system, not just in terms of its effects on the establishment or
dissolution of particular structures, but as a phenomenon in its own right, with its own specific
structure.’ (Ort 1985:327-329).
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wuste motieven, van literaire en niet-literaire ideeën en normen. Deze handelingen
kunnen vervolgens naar diverse aspecten worden onderzocht. In de eerste plaats kan
men de achterliggende, al dan niet elders geëxpliciteerde opvatting over de aard en/of
de functie van literatuur trachten te reconstrueren. Daarna kan men vragen stellen
over de aanwezigheid van niet-literaire motieven achter de uitspraken, over de manier
waarop standpunten van andere literatoren en critici worden geïnterpreteerd en
weergegeven, over de positie van de criticus in het literaire circuit (aankomend of
gezaghebbend) of over de aanpassing van de woordvoerder aan zijn medium en het
publiek waarvoor hij schrijft. Ten slotte kan men op zoek gaan naar mogelijke
interferenties tussen de artistieke stellingnames en de ideologische, politieke,
religieuze opvattingen van de auteur of criticus, naar de mate waarin hij zich als
woordvoerder van een bepaalde levensbeschouwelijke overtuiging profileert. Het
blijkt immers niet zo te zijn dat esthetische waardeoordelen automatisch primeren
op ideologische opvattingen. Waarderingscriteria zijn vaak van extraliteraire aard
en esthetische criteria blijken niet zelden te dienen om een voorafgaand ideologisch
oordeel te staven (Jurt 1980).
In de jaren tachtig werd vooral in Nederland opmerkelijk veel aandacht besteed aan
het onderzoek van poëtica's en literatuuropvattingen.(3) Deze trend was vroeger al
ingezet met de studie van J.J. Oversteegen, Vorm of vent. Opvattingen over de aard
van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen. De
auteur formuleerde zijn vraagstelling als volgt: ‘welke denkbeelden omtrent de aard
van de literatuur treft men in ons land bij de literaire critici aan in de jaren tussen de
twee wereldoorlogen, en hoe worden deze opvattingen in verband gebracht - àls dat
gebeurt - met de kritische theorie en praktijk’ (1978(3):2). Het merendeel van de 28
hoofdstukken van Oversteegens boek was gewijd aan de belangrijkste tijdschriften
of aan hun voornaamste representanten; enkele ervan beschreven
levensbeschouwelijke richtingen of concentreerden zich op een belangrijke discussie,
namelijk die over de bloemlezing Prisma. Bij het verschijnen van de studie in 1969
werd door critici op verscheidene tekortkomingen gewezen. L. Mosheuvel (1970)
signaleerde dat Oversteegen het literair-historisch perspectief in de behandeling van
de Prisma-discussie had veronachtzaamd en hij vroeg tegelijk meer aandacht voor
strategische motieven van niet-literaire aard. Zo beweerde hij dat bij E. du Perron
praktische overwegingen (o.a. de publikatiemogelijkheden

(3) B.v. J.J. Oversteegen (1978; 1982), W. Van den Akker, Een dichter schreit niet; aspecten
van M. Nijhoffs versexterne poetica. Utrecht, 1985; S. Bakker (1985), G. Bork & N. Laan
(1986); N. Maas, Marcellus Emants' opvattingen over kunst en leven in de periode 1869-1877.
Nijmegen, 1988; H. Bekkering, Veroverde traditie. De poëticale opvattingen van S. Vestdijk.
Amsterdam, 1989; W. Glaudemans, De mythe van het tweede hoofd. De literatuuropvattingen
van W.F. Hermans, 1945-1964. Utrecht, 1990.
(3) B.v. J.J. Oversteegen (1978; 1982), W. Van den Akker, Een dichter schreit niet; aspecten
van M. Nijhoffs versexterne poetica. Utrecht, 1985; S. Bakker (1985), G. Bork & N. Laan
(1986); N. Maas, Marcellus Emants' opvattingen over kunst en leven in de periode 1869-1877.
Nijmegen, 1988; H. Bekkering, Veroverde traditie. De poëticale opvattingen van S. Vestdijk.
Amsterdam, 1989; W. Glaudemans, De mythe van het tweede hoofd. De literatuuropvattingen
van W.F. Hermans, 1945-1964. Utrecht, 1990.

Lut Missinne, Kunst en leven, een wankel evenwicht

21
voor zijn eigen werk) tot zeer onprincipiële beslissingen aanleiding hadden gegeven.
De kritiek van J.J.A. Mooij (1969) op Vorm of vent betrof vooral het gebrek aan
aandacht voor de discursieve context waaruit de uitspraken van de critici werden
gelicht, een kritiek die hij in gedetailleerde beschouwingen toelichtte. H. Scholten
(1989) toonde aan hoe een geïsoleerde bespreking van literaire denkbeelden (i.c. van
Jan Engelman) tot vertekeningen leidde.(4) Hij corrigeerde Oversteegens voorstelling
door onder meer de evolutie in Engelmans denken over literatuur, zijn positie in het
kritische debat en zijn betrokkenheid bij het tijdschrift waarin zijn uitspraken
verschenen, bij de analyse te betrekken. Zoals Scholten het formuleerde: ‘er zijn [...]
niet alleen “specifiek literaire” maar ook (literair)- historische, biografische en
psychologische factoren in het geding.’ (Scholten 1989:28).
In zijn studie Beperkingen (1982) koos Oversteegen opnieuw literatuuropvattingen
als centraal onderzoeksobject. Hij gaf daarin een grondige omschrijving van dit
begrip en onderscheidde daarin de drie componenten: aard, functie en strategieën.
Daarbij stelde hij vast dat de vraag ‘waarom op een bepaald moment de literatuur
een gepriviligieerde rol toebedeeld krijgt bij het effektueren van een bepaalde
(taalfunktie)’ onbeantwoord is gebleven.(5) Oversteegen beweerde wel dat vermoedelijk
‘de hele (buitenliteraire) situatie in de analyse [moet] betrokken worden om de
(tijdbepaalde) specifieke funktie(s) uit al de beschikbare mogelijkheden te lichten’,
maar hij liet die kwestie verder voor wat ze was (Oversteegen 1982:59-60). Onderzoek
naar de context bleef voorlopig een vrome wens.
Rond het midden van de jaren zestig voerde Pierre Bourdieu, van huize uit socioloog,
het begrip literair veld (als deelsysteem van het intellectuele veld) in, om de werken
en strategieën van auteurs mede vanuit hun omgeving te kunnen verklaren (Bourdieu
1966). Intussen zijn in Frankrijk een flink aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd die
zijn veldtheorie als theoretische basis hanteren.(6) Voor Jurt ligt het belang van
Bourdieus bijdrage tot de literatuursociologie hierin dat hij probeert ‘mittels dieses
Begriffs [veld] die horizontale Dimension der Positionen und Oppositionen der
einzelnen Schriftsteller untereinander zu erfassen, und nicht nur vertikale Homologien
zwischen Werk-, Bewusstseins- und Gesellschafsstrukturen auszumachen.’ (Jurt
1981:456).

(4) Het bedoelde opstel van Scholten, ‘Ambrosia, uw naam klinkt als een veelvoud’, verscheen
oorspronkelijk in 1975 in Studies voor Zaalberg, Leiden, p.176-186.
(5) Cf. de centrale vraagstelling van J. Jurt: ‘Welche soziale Gruppen ein bestimmtes Werk oder
bestimmte Werke gelesen haben (...), wie diese Texte konkretisiert wurden und (...) vor allem
(...) warum diese oder jene Rezipientengruppe diese oder jene Lesart vorgelegt hat.’ (Jurt
1979:217).
(6) Resultaten daarvan verschenen o.m. in Actes de la recherche en sciences sociales, en in
Lendemains.
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Bourdieus veldtheorie biedt voor het onderzoek van literatuuropvattingen twee
voordelen. Ten eerste besteedt ze, zoals Jurt aanhaalde, grondig aandacht aan de
interne (oppositionele) structurering en interacties tussen de fenomenen van het
literaire leven. Ten tweede houdt Bourdieu rekening met de mediëringen die binnen
het veld gebeuren. Door de introductie van een notie als habitus voert hij een niveau
in van waarnemingsschema's die de beeldvorming binnen het veld bepalen. De manier
waarop relaties tussen actoren of groepen binnen het veld worden waargenomen, is
bemiddeld door de positie van die actoren of groepen, bijvoorbeeld tegenover de
culturele legitimeringsinstanties. Voor de studie van poëticale opvattingen is dit een
belangrijke nuancering. Bourdieu probeert op die manier rekening te houden met
een interactie tussen de (objectieve) structuren van het veld, de posities die actoren
of groepen innemen én de (subjectieve) representaties en beeldvormingen binnen
dat veld.
In de volgende paragraaf geef ik een korte voorstelling van de veldtheorie van
Bourdieu, waarbij ik mij vooral concentreer op haar toepassingsmogelijkheden voor
het onderzoek van literatuuropvattingen.

1.1. Bourdieu
Veld - habitus(7)
De focus van Bourdieus sociologisch onderzoek is gericht op de relatie tussen
enerzijds de sociale, maatschappelijke en economische posities van sociale actoren,
en anderzijds hun symbolische praxis of cultureel handelen. De basisconcepten van
zijn onderzoeksmodel zijn veld en habitus.
In een opstel van 1980, ‘Quelques propriétés des champs’, definieert Bourdieu
velden als ‘des espaces structurés de positions (ou de postes) dont les propriétés
dépendent de leur position dans ces espaces et qui peuvent être analysées
indépendamment des caractéristiques de leurs occupants (en partie déterminées par
elles)’ (Bourdieu 1980:113). Binnen de sociale ruimte, die zelf een veld vormt,
onderscheidt hij diverse velden. Zo kan men spreken van het politieke, het
wetenschappelijke, het intellectuele of het artistieke veld. Vanuit de hypothese dat
er tussen verschillende velden structurele en functionele homologieën kunnen
optreden, probeert

(7) Bourdieu maakt geen scherp onderscheid tussen algemeen-theoretische uitspraken over
velden en uitspraken over specifieke velden zoals le champ littéraire, le champ culturel, etc.,
onder meer omdat het zijn bedoeling is algemene wetten vast te stellen (Bourdieu 1985:18).
Daarom worden in het volgende gesystematiseerde overzicht algemeen-theoretische stellingen
niet strikt onderscheiden van uitspraken over specifieke (in het bijzonder artistieke en literaire)
velden, en worden onder de hoofding veld - habitus ook uitspraken aangehaald die strictu
sensu betrekking hebben op het literaire veld.
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Bourdieu universele veldmechanismen te formuleren. Daarnaast moet men er wel
rekening mee houden dat elk veld ook beschikt over een relatieve autonomie, die
zowel in de praxis als in het bewustzijn van haar actoren is afgegrensd en die zich
manifesteert in een eigen specifieke veldlogica (Fischer 1987:166).
Een veld wordt beheerst door conflicten die de uiting zijn van een machtsstrijd,
waarvoor de metafoor van het spel wordt gebruikt. De implicaties van deze metafoor,
onder meer de suggestie van een ‘uitvinder van het spel’ en van spelregels als
expliciete normen, wijst Bourdieu echter van de hand. De term doelt op ‘une activité
qui, sans être nécessairement le produit de l'obéissance à des règles, obéit à certaines
régularités’ (Bourdieu 1987:81). De inzet van het spel is het monopolie over het
gezag, de legitimiteit binnen dat veld, en de strijd kan gericht zijn op ‘la conservation
ou la subversion de la structure de la distribution du capital spécifique’ (Bourdieu
1980:114). Wie een machtspositie inneemt, zal gebruik maken van conserverende
strategieën om de orthodoxie te verdedigen, terwijl nieuwkomers met subversieve
strategieën een breuk met de heersende legitimiteit (doxa) zullen proberen te forceren.
Het is de kritische breuk van de nieuwkomers met de doxa, die het zwijgen van de
heersende groep verbreekt en haar dwingt tot een verdediging van de orthodoxie
(Bourdieu 1980:114). Zo kan het gebeuren dat in een periode van literaire vernieuwing
de traditionele standpunten van diegenen die het veld domineren, opnieuw of zelfs
voor de eerste keer worden geëxpliciteerd en gelegitimeerd, op het moment dat en
precies omdat ze worden aangevallen.
Het is ondermeer de interne structuur van het veld, omschreven als ‘un état du
rapport de force entre les agents ou les institutions engagés dans la lutte’ (Bourdieu
1980:114), die de actoren met hun veranderingsstrategieën beogen te wijzigen. Deze
structuur vormt dus tegelijk de grondslag van de veranderingsstrategieën en hun
object. Maar ondanks alle tegenstellingen en conflicten delen de actoren van een
veld ‘une complicité objective qui est sous-jacente à tous les antagonismes’ (Bourdieu
1980:115). Dit houdt in dat alle partijen de waarde van het spel, zijn inzet en de
spelregels met een impliciete vanzelfsprekendheid aanvaarden. In produktievelden
van culturele goederen is het zelfs zo dat ‘la subversion hérétique se réclame du
retour aux sources, à l'origine, à l'esprit, à la vérité du jeu, contre la banalisation et
la dégradation dont il a fait l'objet’ (Bourdieu 1980:116). Men kan hierbij denken
aan André Gide die een terugkeer naar de ‘roman pur’ bepleitte.
Een begrip dat complementair is met dat van het veld, is dat van de habitus. De
habitus vormt een systeem van disposities, die het resultaat zijn van een onbewuste
interiorisatie van de objectieve veldstructuren. Het zijn dus principes, houdingen,
opvattingen, denkwijzen en normen die het
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produkt vormen van bepaalde levenscondities. ‘Als het begrip veld duidt op de
uitwendige, “dingmatige” en dwangmatige structuur van relaties tussen posities [...],
slaat het begrip habitus op de inwendige, “belichaamde” disposities’. Habitus is
echter niet louter een passief begrip. Het is ook ‘de oorsprong [...] van praktische
representatie- en zingevingsschema's en strategieën van praktisch handelen’ (Pels
1989:13-14).
Bourdieu benadrukt de tweezijdigheid van het begrip (het gedetermineerd -zijn-door
en het determineren van de objectieve posities) wanneer hij habitus omschrijft als
‘le système de dispositions acquises par l'apprentissage implicite ou explicite qui
fonctionne comme un système de schèmes générateurs’ (Bourdieu 1980:119). In
deze laatste hoedanigheid draagt de habitus bij tot het voortbestaan van het veld en
vervult hij een scharnierfunctie tussen het veld en de praxis.
Het is belangrijk op te merken dat de habitus niet alleen de handelingspraktijk
stuurt, maar ook de waarneming en de beoordeling van andermans handelen, de
voorstellingen of representaties. De disposities vormen ‘un système de schèmes de
perception et d'appréciation des pratiques’ (Bourdieu 1987:156). In beide gevallen
verschijnt de habitus als de uitdrukking van een sociale positie.
Twee vragen dringen zich intussen op: ten eerste, wordt Bourdieus model niet
bedreigd door een reductionistisch determinisme, en, ten tweede, in hoeverre bestaat
er in dit model, indien de habitus een verzameling van ‘onbewuste’ disposities is,
ruimte voor subjectieve intenties?
Op de eerste vraag antwoordt Bourdieu als volgt: de relatie tussen veld en habitus
mag niet worden opgevat als een mechanische causaliteit tussen omgeving (veld) en
bewustzijn (habitus, disposities), maar als een dialectische relatie, waarbij de habitus
datgene waardoor hij wordt bepaald, helpt bepalen (Bourdieu 1982:48). Aan de
disposities wordt een zekere autonomie toegekend, zodat de habitus nieuwe posities
kan creëren en nooit volledig op de veldlogica kan worden teruggevoerd (Bourdieu
1980:211). Men kan daar nog aan toevoegen dat de praxis niet resulteert uit de habitus
alleen, maar uit een samenspel van interne en externe factoren, van belangen en
mogelijkheden, van habitus en veld. De handelingspraktijk is steeds het resultaat van
een interactie tussen de sociaal geconstitueerde habitus van de actoren en de sociale
‘dwang’ tengevolge van hun positie in een produktieveld, met andere woorden van
de specifieke veldlogica. Gelijke disposities zouden in een andere veldstructuur tot
andere positiekeuzes kunnen leiden (Bourdieu 1984:17). In feite gaat het om een
gecontroleerde vrijheid: ‘L'habitus [...] permet de produire l'infinité des actes de jeu
qui sont inscrit dans le jeu à l'état de possibilités.’ (Bourdieu 1987:89).
Over subjectieve intenties bij het handelen spreekt Bourdieu weinig. Het handelen
waaraan de habitus ten grondslag ligt, is in elk geval geen be-
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wust, intentioneel handelen.(8) Buitenstaanders kunnen wel de indruk hebben dat
actoren volgens subjectieve intenties of bewuste strategieën optreden, maar vaak
gaat het voor de actoren zelf om een immanente motivatie, om vormen van onbewust
handelen (Laermans 1983:42). Strategieën van actoren die betrokken zijn in een
legitimiteitsstrijd binnen een veld, zijn afhankelijk van de positie die ze innemen in
dat veld en van het belang(9) dat ze er bij hebben die structuur te behouden of te
wijzigen (Bourdieu 1988:545). Hun handelen wordt dus gestuurd door objectieve en
subjectieve factoren. Bewuste strategieën worden in Bourdieus model niet uitgesloten,
maar allicht krijgen ze zo weinig aandacht omdat hij ze afhankelijk maakt van het
al of niet aanwezig zijn van een bewuste reflectie op de structurele posities in het
veld. Pas in discussies en expliciete positiebepalingen komen dergelijke reflecties
op het veld - en dan nog in fragmentarische vorm - in het bewustzijn van de actoren
voor (Bourdieu 1988:556). Het ligt voor de hand dat het belang en het aandeel van
bewuste strategieën sterk kan verschillen naargelang van het onderzochte veld.
De oppositie tussen orthodoxie en heterodoxie die elk veld kenmerkt, vormt de basis
voor dynamiek en veranderingen binnen dat veld. Het veranderingsproces krijgt zijn
impuls van de strijd tussen enerzijds actoren die naar conservatisme neigen, die voor
routine kiezen en anderzijds zij die aansturen op breuken, zij die de gevestigde vormen
bekritiseren en de courante modellen aanvallen (Bourdieu 1988:545).
Externe factoren die veranderingen beïnvloeden (economische crisissen,
technologische evoluties, politieke verschuivingen) oefenen hun invloed nooit op
een directe manier uit, maar veroorzaken een transformatie in de structuur van het
veld. ‘[Le] champ n'est jamais le reflet direct des contraintes ou des demandes
externes, mais une expression symbolique, réfractée par toute la logique propre du
champ’ (Bourdieu 1980:219).

Het literaire veld
Bourdieus eerste systematische uiteenzetting over het literaire veld verscheen als
theoretische inleiding bij een nummer van Lendemains, dat een bundeling bevat van
studies die zich op zijn veldtheorie baseren (Bourdieu 1984). Ook het literaire veld
wordt beschouwd als een ruimte van objectieve relaties tussen objectief gedefinieerde
posities (die bijvoorbeeld worden ingenomen door vertegenwoordigers van
vernieuwende en traditionele richtingen). Met deze structuur van posities (champ
des positions) verbindt Bourdieu nu een structuur van literaire manifestaties (champ
de

(8) Bourdieu wenst nadrukkelijk af te rekenen met elke vorm van ‘finalisme’, ‘interactionisme’
of ‘subjectfilosofie’ (Bourdieu 1985:13).
(9) Bourdieu gebruikt ‘intérêt’ bewust in de twee betekenissen, als ‘belang’ én ‘interesse’.
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prises de positions) die hij als volgt definieert: ‘l'ensemble structuré des manifestations
des agents sociaux engagés dans le champ, oeuvres littéraires ou artistiques
évidemment, mais aussi actes et discours politiques, manifestes ou polémiques’
(Bourdieu 1984:6). Beide, le champ des positions en le champ des prises de position,
zijn methodologisch niet van elkaar te scheiden. Grondige veranderingen in le champ
des prises de position (b.v. belangrijke literaire evoluties) kunnen immers slechts
resulteren uit veranderde krachtverhoudingen binnen le champ des positions. Wanneer
een nieuwe literaire groep een plaats inneemt in het veld (champ des positions), dan
verandert de hele constellatie en wordt ook het geheel van mogelijke opties (champ
des prises de positions) getransformeerd of herschikt (Bourdieu 1984:6).(10)
Twee kwesties zijn hierbij nog van belang: 1. Le champ des prises de position
heeft ook een autonome veldlogica. De relatie met le champ des positions is bijgevolg
niet een directe maar een homologe overeenkomst. 2. Elke prise de position wordt
gedefinieerd in haar relatie tot het geheel van prises de position én in haar relatie tot
de ruimte van mogelijkheden die worden aangeduid of gesuggereerd (Bourdieu
1984:7).
Bourdieu onderscheidt drie momenten in de analyse van een literair veld: ‘[1]
premièrement, une analyse de la position du champ littéraire ou du champ artistique
dans le champ du pouvoir; [2] deuxièmement, une analyse de la structure des relations
objectives entre les positions qu'occupent dans le champ de production culturelle des
individus ou des groupes placés en situation de concurrence pour la légitimité
intellectuelle ou artistique; [3] troisièmement, une analyse des habitus [...] auxquels
une position et une trajectoire déterminées à l'intérieur d'un champ de production
culturelle occupant une position déterminée dans la structure des classes dominantes
fournit une occasion plus ou moins favorable de s'actualiser.’ (Bourdieu 1984:5).(11)
Ad 1. De positie van het literaire en artistieke veld binnen het machtsveld is een
gedomineerde positie. Deze situering is belangrijk omdat hierdoor twee concurrerende
hiërarchiseringen worden ingesteld: een ‘hiérarchisation hétéronome’, die afhankelijk
is van niet-artistieke principes,

(10) Of een groep bij haar aantreden aanspraak kan maken op een constitutieve positie binnen
het veld, zal blijken uit het feit of haar verschijnen de andere actoren voor problemen stelt
en of de stellingen die ze verdedigt de inzet kunnen vormen voor een strijd binnen het veld
(Bourdieu 1980:216).
(11) Bourdieu is niet altijd even duidelijk omtrent de soorten van velden die hij onderscheidt en
omtrent de verhouding tussen bijvoorbeeld het literaire, het artistieke en het produktieveld.
Veel van de methodische principes uit Bourdieu (1984) gaan terug op een vroegere analyse
van ‘le champ de production des biens symboliques’ uit 1971. Dit produktieveld komt in
grote mate overeen met wat hij elders het artistieke veld noemt. In 1987 noemt hij het literaire
veld een specificering van ‘le champ de production culturelle’ (Bourdieu 1987:167).
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zoals verkoopsucces, literaire prijzen, succes bij het publiek,(12) en een ‘hiérarchisation
autonome’ op basis van het literaire of artistieke prestige (Bourdieu 1984:12).
Bourdieu voert de hypothese aan dat een versterking van de autonomie van het
literaire veld het belang van het heteronoom hiërarchiseringsprincipe doet afnemen.
Voor het autonoom hiërarchiseringsprincipe zou het omgekeerde gelden.
De relatie tussen het literaire veld en het machtsveld heeft ook nog belang voor
de interpretatie van de strijd binnen het literaire veld. Een gevolg van het feit dat er
belangrijke - hoewel meestal verborgen - structurele en functionele homologieën
tussen de velden kunnen worden vastgesteld, bijvoorbeeld tussen fundamentele
opposities binnen het culturele veld en die binnen andere velden, is dat ‘les luttes
qui se déroulent au sein du champ englobé sont toujours surdéterminées et tendent
toujours à fonctionner dans la logique du coup double ou du double jeu’ (mijn curs.,
Bourdieu 1984:14).(13)
De relatieve autonomie van het produktieveld(14) bestaat erin dat het een eigen
concurrerend legitimiteitsprincipe (de autonome hiërarchisering) produceert en oplegt,
‘ignorant les exigences externes d'une demande sociale subordonnée à des intérêts
religieux ou politiques’ en met zelfgeconstitueerde normen zijn eigen Produkten en
producenten beoordeelt (Bourdieu 1971:51).
Ad 2. De structuur van het produktieveld wordt gekenmerkt door de oppositie van
een champ de production restreinte en een champ de grande production. ‘L'opposition
principale s'établit entre les producteurs les plus autonomes (champ de production
restreinte), détenteurs d'un fort capital spécifique, mais à faible réussite auprès du
public (au moins dans la phase initiale de leur entreprise), et les producteurs les plus
hétéronomes et à forte réussite économique (champ de grande production).’ (Bourdieu
1984: 14-15). Constituerende verschillen(15) tussen beide velden liggen onder meer
in het beoogde publiek (enerzijds een breuk met het grote publiek(16) en een oriëntatie
naar een eigen publiek van producenten of ‘groupe des pairs’, anderzijds een breed
publiek, de niet-producenten), de produktienormen

(12) Zo wordt Braunschvig aangehaald die het succes van de roman in Frankrijk ondermeer
toeschrijft aan de grotere lucrativiteit van dit genre (Bourdieu 1985).
(13) Dergelijke ‘allianties’ zijn niet altijd vrij van misverstanden, zo bijvoorbeeld in het geval
van de structurele affiniteiten tussen de literaire en politieke avant-garde (Bourdieu 1984:14).
(14) De autonomisering van het produktiesysteem is een historisch proces, dat gepaard is gegaan
met de constituering van een (relatief) autonoom intellectueel en artistiek veld. Dit proces
heeft zich in zijn meest manifeste vorm voltrokken tijdens de tweede helft van de negentiende
eeuw. Over de beïnvloedingsfactoren en kenmerken van dit proces, zie Bourdieu (1971:49-54
en 1988).
(15) Voor een uitvoeriger typering van ‘le champ de production restreinte’ en ‘le champ de grande
production’, zie Bourdieu (1971:50-67).
(16) Direct publiek succes wordt hier veeleer beschouwd als een teken van intellectuele inferioriteit.
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en evaluatiecriteria(17) (enerzijds eigen literaire normen, die niet tot externe principes
kunnen worden herleid(18) en strijd om een ‘reconnaissance proprement culturelle’,
anderzijds ‘de wetten van de marktconcurrentie’).(19) De dynamiek die het literaire
veld bepaalt, is de interne concurrentiestrijd om de legitimiteit, die ook wordt
aangeduid als een strijd tussen de twee bovenvermelde hiërarchiseringsprincipes(20)
(Bourdieu 1984:13). Uit Bourdieus empirisch onderzoek wordt duidelijk dat men
deze niet hoeft te beschouwen als twee antinomische principes, maar als de twee
uiterste polen van een continuum waarbinnen tal van tussenposities mogelijk zijn.
Het mechanisme van deze dynamiek is de dialectiek van de distinction. Men zoekt
de cultureel pertinente distincties, die het scherpst de specificiteit en
onvervangbaarheid van de eigen praktijk uitdrukken. Daarom stelt Bourdieu dat ‘les
principes stylistiques et techniques sont prédisposés à devenir l'objet privilégié des
prises de position et des oppositions entre les producteurs (ou leurs interprètes).’
(Bourdieu 1971:58;60).
Ad 3. Pas nadat de structuur en de posities van het literaire veld beschreven zijn,
kunnen de individuele auteurs en hun habitus hiermee worden geconfronteerd
(Bourdieu 1988:553-554). Het eigenlijke object van een wetenschap van de kunst
omschrijft Bourdieu als ‘la relation entre deux structures, la structure de l'espace
des relations objectives entre les positions (ou leurs occupants) responsables de la
production des oeuvres et la structure de l'espace des prises de positions, c'est-à-dire,
des oeuvres ellesmêmes.’ (Bourdieu 1984:11). Hierbij wordt aan de habitus een
centrale, mediërende functie toegekend, want ‘les pratiques des écrivains et des
artistes [...] sont la résultante de la rencontre de deux histoires, l'histoire de la position,
du poste qu'ils occupent, et l'histoire de leurs dispositions.’

(17) Bourdieu voegt hieraan toe: ‘On n'a jamais dégagé complètement tout ce qui se trouve
impliqué dans le fait que l'écrivain, l'artiste ou le savant produit non seulement pour un public
mais pour un public de pairs qui sont aussi des concurrents.’ (Bourdieu 1971:58). De
‘kwaliteit’ van een auteur wordt grotendeels bepaald door de ‘reconnaissance réciproque
entre les pairs’, hoewel men er rekening mee moet houden dat de vorming van ‘le sens public’
over een werk een complex proces is waarbij niet alleen posities en representaties, maar ook
voorstellingen en interpretaties van representaties een rol spelen (Bourdieu 1971:63).
(18) Voor zover externe oppositieprincipes een rol spelen, worden ze miskend of
overgedetermineerd (Bourdieu 1971:56). Een dominante cultuur dankt juist haar symbolische
macht aan het feit dat ze wordt miskend in haar machtspositie en wordt erkend als puur
culturele legitimiteit (Bourdieu 1971:88).
(19) In zijn optiek verschijnen uitgevers, galeriehouders als ‘personnages “doubles”, toujours un
peu “louches”, ceux par qui la logique de l'“économie” pénètre jusqu'au coeur du sous-champ
de la production pour producteurs’ (Bourdieu 1984:19). Dit lijkt me een interpretatie die het
gevolg is van een te scherpe scheiding tussen de twee velden. Zo noemde Hugo Claus het
werk van elke kunstenaar een beetje ‘louche’, omdat hij toch steeds aansluiting zoekt bij het
publiek (De groene Amsterdammer, 4 mei 1990).
(20) Hier kunnen ook andere hiërarchiseringsprincipes een rol spelen, die bijvoorbeeld
levensbeschouwelijk of politiek worden bepaald.
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(Bourdieu 1984:15). Ook de relatie tussen de habitus en de andere velden komt hier
aan bod: wie zich naar de economisch meest riskante posities begeeft, kan dit maar
wanneer hij over voldoende economisch en sociaal kapitaal beschikt (Bourdieu
1984:16).(21)
In het literaire veld is de verhouding tussen posities en disposities extra
gecompliceerd. De perceptie van de veldposities en de waarde die eraan wordt
toegekend, zijn afhankelijk van de disposities van de actoren en die posities zijn
soms nauwelijks geïnstitutionaliseerd en dus erg wankel en makkelijk betwistbaar.
Bovendien wordt er verwarring gecreëerd door ‘la sur-impression de toutes les
structurations simultanément et successivement possibles [qui] tend à dissimuler les
classes de prises de position substituables’. Daardoor maakt het literaire veld de
indruk totaal structuurloos te zijn (Bourdieu 1971:60).

Het kritische discours en het literaire veld
Zoals uit wat voorafgaat is gebleken, is het begrippenapparaat bij Bourdieu niet altijd
even helder en eenduidig. Tegen aantijgingen die hem de flouheid van zijn
theoretische concepten verwijten, verweert de auteur zich met een beroep op
Wittgenstein die de heuristische waarde van open concepten verkoos boven ‘l'effet
de fermeture’ van een zorgvuldig geconstrueerd theoretisch instrumentarium
(Bourdieu 1987:54). Voor de onderzoeker die Bourdieus veldmodel wil hanteren
heeft dit echter tot gevolg dat het begrippenapparaat weliswaar kan functioneren als
‘un programme de recherches’ (Bourdieu 1987:54), maar dat het tevens naar zijn
bijzonder onderzoeksterrein toe moet worden gespecificeerd.
In deze studie beschouw ik het literaire veld als een gestructureerde ruimte van
posities die door auteurs en door critici kunnen worden ingenomen.(22) Auteurs zijn
niet alleen producenten van literaire werken, maar ook, net als critici, uitgevers en
juryleden van literaire prijzen producenten van normen en waardeoordelen. Daarom
maak ik geen principieel onderscheid tussen enerzijds kritische en poëticale uitspraken
van auteurs en anderzijds die van critici. Het ligt trouwens voor de hand dat de
wederzijdse erkenning die binnen het beperkte veld wordt nagestreefd, zowel door
auteurs als critici wordt verschaft. Binnen deze structuur van posities (champ de
positions) zetten (groepen) auteurs en critici zich in om de legitimiteit, de
gezagspositie te verwerven. Zij proberen hun literaire opvattingen als de meest
legitieme naar voren te schuiven. De manifestaties

(21) Cf. Weisgerber (1968) over de middelmatigheid van de Vlaamse literatuur in de jaren dertig
en de sociale positie van de auteurs.
(22) Voor de beschrijving van deze posities doe ik een beroep op literatuurhistorisch onderzoek
over de betreffende periode en op het materiaal zelf: ‘dans un univers aussi peu
institutionnalisé que le champ littéraire ou artistique, [le champ de positions] ne se laisse
appréhender qu 'à travers les propriétés de leurs occupants’ (Bourdieu 1984:6).
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binnen le champ de prises des positions die ik voor ogen heb, zijn de poëticale en
kritische uitspraken van de actoren of groepen actoren: recensies, literaire kritieken,
polemische artikelen e.d., kortom het kritisch discours. Deze manifestaties zijn het
resultaat van een praktijk die steunt op een dialectiek tussen enerzijds de veldpositie
van een auteur en/of criticus en de veldmogelijkheden en anderzijds zijn opvattingen
over literatuur. Stricto sensu zou ik hier van habitus moeten spreken. De habitus,
zoals Bourdieu die definieert, het systeem van onbewuste disposities, zou strikt
genomen de onbewuste (en dus niet-geëxpliciteerde) literatuuropvattingen en normen
omvatten die de kritische praktijk sturen. Omdat echter het kritisch handelen in sterke
mate ook door bewuste strategieën en ideeën wordt gestuurd (naast de onbewuste
disposities en strategieën) lijkt het begrip literatuuropvattingen, m.m. zoals dat door
Oversteegen (1982) wordt omschreven, hier een adequatere term.(23) Onder
literatuuropvattingen zal ik zowel expliciete als impliciete opvattingen over aard,
functie en strategieën van literatuur verstaan. Ik ga daar verder grondiger op in (zie
1.2).
Het kritische discours is zowel het resultaat van de handelingspraktijk binnen het
veld (waartoe vanzelfsprekend ook de creatieve produktie behoort) als een generator
ervan. Daarom is de strijd om het legitimatie-monopolie over de beoordelings- en
classificatiecategorieën zo belangrijk. Een monopoliepositie kan een groep immers
in staat stellen haar eigen perceptie- en waarderingsschema's op te dringen. Zoals
dat ook geldt voor het wetenschappelijke veld, wordt de inzet van deze strijd vaak
waarheid genoemd. Men voert strijd om zijn eigen representaties en opvattingen (of
die van een bepaalde groep) als waar en essentieel te doen erkennen.
Posities binnen het literaire veld kunnen functionele en structurele homologieën
vertonen met posities binnen andere velden. Mijn onderzoek is gericht op
‘homologieën’ tussen esthetische en ideologische posities, met andere woorden op
de ideologische structurering van het kritische discours. Ik ga uit van de hypothese
dat deze ideologische posities niet direct in de esthetische worden gereflecteerd, maar
dat ze worden getranslateerd en in hun transformatie herkenbaar zijn. Ze vormen een
van de surdeterminaties van het literaire veld. Uit dergelijke surdeterminaties kan
blijken hoe onmiddellijk zichtbare relaties tussen actoren de objectieve relaties tussen
posities die deze actoren innemen, kunnen verbergen (Bourdieu 1985:17). De
machtsposities in het kritische discours zijn vaak precies een gevolg van dissimulaties
van ideologische en ethische afhankelijkheden.

(23) In concreto brengt Bourdieu ook expliciete esthetische stellingnames (bijvoorbeeld Flauberts
positiekeuze binnen de toenmalige genreconstellatie) in het derde luik van zijn onderzoek
(de analyse van de habitus) onder, wat de verwarring alleen maar vergroot.
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In het volgende kapittel ga ik na hoe literatuuropvattingen kunnen worden beschreven.
Eerst worden enkele algemene problemen van de studie van literatuuropvattingen
besproken, daarna komen de definiëring en beschrijving ervan aan bod.

1.2. Studie van literatuuropvattingen
Het onderzoek van literatuuropvattingen wordt door enkele specifieke moeilijkheden
gekenmerkt. Het meest voor de hand liggende probleem is de noodzakelijke beperking
van het onderzoek. Het onderzochte materiaal (in dit geval kritische teksten, en dan
nog beperkt tot tijdschriften en weekbladen) zal immers maar een miniem deel van
het literaire systeem vormen. Belangrijke auteurs van wie geen of weinig poëticale
uitspraken in periodieken bewaard zijn (voor de behandelde periode in Vlaanderen
is Willem Elsschot daar een voorbeeld van), kunnen naar de achtergrond verschuiven
en vervagen ten gunste van (soms kwalitatief mindere) auteurs en critici. De accenten
komen dus elders te liggen dan bijvoorbeeld in een literatuurgeschiedenis. Een
pluspunt van de a-selectieve aanpak van studies van literatuuropvattingen is dat ze
correcties kunnen aanbrengen op de traditionele voorstellingen in
literatuurgeschiedenissen, omdat niet alleen de vernieuwende tendensen worden
beschreven, maar in het materiaal ook de doorwerking van en interactie met
traditionele richtingen aan bod komt.(24)
Ten tweede is de reconstructie van literatuuropvattingen op basis van
receptiedocumenten, poëticale stukken, polemieken en dergelijke eigenlijk een
hachelijke onderneming. ‘De zgn. “feiten” die men er leest zijn immers zelf
“interpretaties” die op hun beurt moeten worden geïnterpreteerd.’ (Van Gorp
1985:251). Bovendien zijn veel van de ideeën en formuleringen min of meer
polemische en reductionistische stereotypen (Bourdieu 1980:217-218) ‘[qui] ne
retrouvent, paradoxalement, leur nécessité que si on les replace dans la logique,
purement sociologique, du champ dans lequel ils se sont engendrés et ont fonctionné
en tant que stratégies symboliques dans les luttes pour la domination symbolique.’
(Bourdieu 1987: 171). Het gebruik van eenzelfde uitdrukking, b.v. ‘deze roman is
realistisch’, hoeft inderdaad niet noodzakelijk identieke of zelfs maar vergelijk-

(24) Dit is niet het geval in een studie als die van Bork/Laan (1986) die de doorwerking van
traditionele tendensen of contrasterende, perifere richtingen meestal buiten beschouwing laat
en zich dan ook in grote mate als een traditionele literatuurgeschiedenis presenteert.
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bare opvattingen te verwoorden.(25) Bourdieu klaagde tijdens zijn onderzoek over
‘des idées mal définies’(26) en vroeg zich af ‘si ce qui est commun à tous les producteurs
de biens culturels d'une époque, ce n'est pas cette sorte de vulgate distinguée, cet
ensemble de lieux communs chics que la cohorte des essayistes, des critiques, des
journalistes semi-intellectuels produit et colporte, et qui est inséparable d'un style et
d'une humeur.’(27)
Een derde probleem vormen het analysemodel en de presentatiewijze. Het model
moet functioneren als een analyse-instrument waarmee een schematische conceptuele
representatie van feiten en situaties mogelijk is (Ort 1985:323). Het model mag dus
niet louter dienst doen als een middel om feiten te verzamelen en te synthetiseren.
Enerzijds moet het voldoende open zijn, plaats bieden voor de dynamiek en de
relationele, conflictuele structuur van het literaire systeem, voor interacties met
extra-literaire systemen, voor mediëringen, instituties etc. Anderzijds moet het
voldoende verfijnd zijn zodat de verschillende, belangrijke componenten van het
onderzoeksobject kunnen worden onderscheiden. Een narratieve en chronologische
voorstelling lijkt voor de resultaten van dit soort onderzoek bruikbaar noch wenselijk.
De constellatie van tegenstrijdige, concurrerende en elkaar beïnvloedende
literatuuropvattingen is niet in een homogeen en chronologisch verslag te vatten.
Het onderzoek van literatuuropvattingen kan verschillende doelstellingen beogen.
In een wetenschapstheoretisch perspectief kan een dergelijke studie bijdragen tot
een vergroten van het inzicht in de (relatieve) verschillen tussen literatuurkritiek en
literatuurwetenschap (b.v. Verdaasdonk 1981). Een (historisch) descriptief onderzoek
naar literatuuropvattingen kan inzicht bieden in de esthetische stellingnames van
bepaalde auteurs(groepen) binnen een bepaalde periode (b.v. Oversteegen 1969).(28)
Of het onderzoek probeert uit te maken op welke manier literatuuropvattingen een
rol spelen in het leesproces (b.v. Verdaasdonk 1982). Ik beoog de tweede doelstelling:
het gaat om literatuuropvattingen die dienen om poëtica's van indi-

(25) Cf. G. de Jager: ‘Identieke frasen, bijv. wanneer een auteur wordt geprezen om zijn weergave
van een ervaringswerkelijkheid, kunnen in het ene geval een lofprijzing van het technische
vermogen behelzen en in het andere een beoordeling van de intenties’ (Jager 1990:8).
(26) B.v. ‘terugkeer van de kunst naar het leven’, ‘gemeenschapskunst’, ‘waarheidsgetrouwheid’,
‘de katholieke roman’, etc.
(27) Zo komt het ideaal van de perfecte vorm bij de parnassiens niet alleen voor als een teruggrijpen
naar het Griekse schoonheidsideaal, maar sluit het ook aan bij de harmonie-idee die men bij
sociale hervormers als Fourier vindt (Bourdieu 1980:217).
(28) Dit verschil in doelstelling kenmerkt de commentaar van Hollaar op Oversteegens invulling
van de aard van literatuur. Volgens deze laatste bestaat die vooral uit opvattingen over het
verschil tussen niet-literaire en literaire objecten/communicatie (Oversteegen 1982: 60).
Hollaar (1986) meent dat auteurs(groepen) minder geïnteresseerd zullen zijn in het verschil
met niet-literaire zaken, dan dat ze ‘datgene [willen] benadrukken wat hen van de literaire
voorgangers onderscheidt’ (Hollaar 1986:116).
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viduele auteurs/critici en groepen te beschrijven die geenszins een wetenschappelijk
statuut pretenderen.

Literatuuropvattingen, een definitie
In Beperkingen komt J.J. Oversteegen tot de volgende definitie van het begrip
literatuuropvatting: ‘Een LO is de beschrijving van de denkbeelden van een (groep)
auteur(s) of een (groep) lezer(s) omtrent aard en funktie van de literatuur, uitgebreid
met een beschrijving van de strategieën als deze een programmatisch karakter
hebben.’ (Oversteegen 1982: 66).(29) Deze definitie omvat drie verschillende
componenten - aard, functie en strategieën - die de auteur in deze studie kort preciseert
en later pragmatisch probeert in te vullen. Het meest fundamentele moment binnen
een LO(30) is defunctie: wat denkt men dat er met literatuur te bereiken valt? Daarvan
hangt immers af welke eigenschappen men aan literaire objecten wil koppelen (aard)
en welke de aard van de communicatieve situatie moet zijn waarbinnen ze fungeren.(31)
Ten slotte kan een LO ook denkbeelden bevatten omtrent de soort strategieën waarmee
men aan de gestelde doelen gestalte meent te kunnen geven. Strategieën vormen bij
Oversteegen de minst gemarkeerde categorie. Het zijn ‘constructieprincipes’ of
‘kunstgrepen’ die, wanneer ze van toepassing zijn bij heel verschillende denkbeelden
over aard en functie, voor de LO nauwelijks relevantie hebben.
Er bestaan onlosmakelijke, maar geen één-één relaties tussen de beweringen over
de aard en functie van literatuur. Bepaalde combinaties kunnen zelfs een voorkeur
voor bepaalde genres uitdrukken. Soms zijn er prohibitieve verbindingen te signaleren,
soms worden de denkbeelden in negatieve definities gevat (b.v. in polemische
discussies).

Explicitering
Auteurs en critici verwoorden hun denkbeelden over literatuur bijna nooit in een
expliciet en consistent betoog.(32) Niet zelden blijven hun opvattin-

(29) De uitwerking van het concept literatuuropvatting is te vinden in Oversteegen (1982:54-68).
(30) Ik neem vanaf nu in de voorstelling van Oversteegens model gemakkelijkheidshalve zijn
afkortende notering ‘LO’ over.
(31) De ‘aard-opvattingen’ zijn bepalend voor het onderscheid tussen literaire en nietliteraire
objecten.
(32) Zelfs indien een auteur zijn esthetica als dusdanig presenteert, vraagt G. Genette er rekening
mee te houden dat ‘la conscience esthétique d'un artiste, quand il est grand, n'est pour ainsi
dire jamais au niveau de sa pratique’ (gecit. in Jurt 1978:87). Jurt zelf beweert hierover: ‘On
peut douter que les réflexions critiques des écrivains constituent déjà une “théorie”, car il
n'est pas sûr que ceux-ci arrivent à saisir, avec l'arsenal critique qui est à leur disposition, les
innovations de leur production littéraire.’ (Jurt 1978:87).
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gen totaal ongereflecteerd en fungeren ze als een onbewust ‘richtsnoer voor “literair
optreden”’. Oversteegen reserveert hiervoor de term poëticale attitude (1982:65).(33)
Komt het echter tot een (gedeeltelijke) explicitering, dan spreekt hij van een
literatuuropvatting. De meeste van die LO's bevatten echter nog noties die niet kunnen
worden geëxpliciteerd.
Een LO bevat in feite altijd een interpretatief moment. Het is een
beschrijving/reconstructie (door de onderzoeker) van iemands denkbeelden over
literatuur. Deze worden altijd (alleen al door de ordening van de verschillende
componenten) gefilterd door het model.(34) Het is minder verwarrend om de term
impliciete LO te reserveren voor de onuitgesproken denkbeelden die aan de basis
liggen van iemands ‘literair optreden’ en die door de onderzoeker geëxpliciteerd
worden.(35) Expliciete LO's zijn literatuuropvattingen die als dusdanig door de
auteur/criticus zijn geformuleerd.
Impliciete literatuuropvattingen liggen dicht in de buurt van Bourdieus habitus.
Het zijn (onuitgesproken, bewuste of onbewuste) ideeën die de kritische praktijk
sturen, en die deels gevormd worden op basis van de posities van werken en auteurs,
zowel in het literaire als in het ideologische/sociale veld. Ze bepalen ook hoe actoren
de praktijk van anderen waarnemen en beoordelen. Ze bepalen dus de representaties
die bij de actoren zelf worden opgebouwd (cf. supra, Bourdieu 1987:156). Expliciete
literatuuropvattingen komen eerder overeen met deze representaties. Het zijn
voorstellingen die auteurs hebben over literatuur, over (de praktijk van) zichzelf en
anderen, en die gestuurd worden door de habitus en door de veldposities.

Beschrijving van literatuuropvattingen
Wie het concrete onderzoek van literatuuropvattingen in kritische en poëticale teksten
aanvat, wordt onmiddellijk geconfronteerd met het probleem van de keuze van een
analyseschema. Een analytisch model op basis van theoretische, geconstrueerde
categorieën (zoals Boonstra (1979)) heeft onvermijdelijk een grondige vertekening
tot gevolg door de projectie van de theoretische categorieën op het materiaal. Het
extreme alternatief, een reconstructie op basis van de poëticale categorieën van de
auteurs zelf, is

(33) Oversteegen geeft de voorkeur aan de term LO boven poëtica, omdat de eerste geen associaties
oproept met poëzie en de aandacht sterk richt op de vooronderstellingen omtrent het begrip
literatuur (Oversteegen 1982:66).
(34) Het heeft dus weinig zin om zoals Hollaar (1986:114) zich de vraag te stellen of Oversteegen
impliciete ‘ongefilterde’ LO's bedoelt.
(35) Voor de manier waarop deze explicitering moet gebeuren sluit ik me aan bij Oversteegen.
‘Algemene opmerkingen zijn daarover niet te maken, bij iedere criticus verloopt de omzetting
van poëtica in oordeel op een persoonlijke wijze, en dus moet de explicitering ook aan het
bijzondere geval aangepast worden.’ (Oversteegen 1978:11). Vaak is alleen al de manier
waarop kritiek wordt beoefend een aanwijzing voor de poëtica.
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evenmin een bevredigende oplossing. Neemt men deze categorieën zonder meer
over, dan loopt men het gevaar van ‘Ie simple enregistrement des normes explicites’
(Bourdieu 1987:81).(36) Poëticale uitspraken zijn zoals gezegd niet zelden polemische,
stereotiepe of reductionistische formuleringen. Ze maken deel uit van een complexe
context en vragen een nauwkeurige interpretatie. Die moet er rekening mee houden
dat literatuuropvattingen wortelen in een alledaagse realiteit waarin ook praktische,
ideologische, politieke verhoudingen en machtsverhoudingen een rol spelen.
Blijft nog steeds de vraag op welke manier men tot een analytische beschrijving
van literatuuropvattingen kan komen. Oversteegen zoekt naar een descriptief model
met een vast (en beperkt) repertoire van termen, die in bepaalde variante combinaties
worden gebruikt (Oversteegen 1982:54). Dit leidt tot een thematische analyse. Andere
voorstellen plaatsen eerder de argumentatiestrategieën centraal (b.v. Verdaasdonk
1981) of combineren beide (Schmitz 1984). Zonder uit te sluiten dat ook bepaalde
argumentatiestrategieën karakteristiek kunnen zijn voor bepaalde ideologische
richtingen, lijkt het mij aangewezen om het onderzoek in eerste instantie voornamelijk
op de inhoudelijke aspecten van de literatuuropvattingen toe te spitsen.(37) Dit belet
niet dat ik af en toe ook zal wijzen op markante argumentatiestrategieën.
Een thematische analyse kan worden uitgevoerd volgens een vooraf opgesteld
typologisch classificatieschema of op basis van thema's die uit het materiaal zelf
worden gedistilleerd. Deze laatste aanpak kan in een extreme vorm leiden tot een
pure reproduktie van disparate standpunten, die geen onderlinge vergelijking toelaat.
De eerste methode kan een beveiliging bieden tegen de vaak dubbelzinnige en vage
terminologie van de auteurs. Daar staat tegenover dat dergelijke classificatiemodellen
(b.v. volgens Abrams of Jakobson) wel een mooiere systematische typologie kunnen
opleveren, maar verder weinig bijbrengen. Een te verfijnde categorisering kan
bovendien leiden tot een geïsoleerde en dus vertekenende interpretatie van
afzonderlijke elementen. Omdat de classificatievoorstellen doorgaans uitgaan van
kritische argumenten en waardeoordelen, ga ik eerst na welke plaats waardeoordelen
innemen binnen Oversteegens descriptief model.

(36) ‘Gemeenschapskunst’ bijvoorbeeld is een begrip dat sterk uiteenlopende invullingen krijgt
bij diverse auteurs en critici.
(37) Verdaasdonk motiveert zijn gebrek aan belangstelling voor de inhoudelijke aard van de
ingenomen standpunten met het argument dat het onmogelijk is om uit te maken wie van de
strijdende partijen in een ‘literatuuropvattelijk’ meningsverschil gelijk heeft en wie ongelijk
(Verdaasdonk 1989:195). Vanuit een historisch standpunt is een dergelijk argument irrelevant.
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LO en waardeoordelen
Een analyse van literaire kritieken is doorgaans gericht op een reconstructie van de
literatuuropvattingen die de beoordeling sturen.(38) Een aantal voorstellen voor een
dergelijke analyse put zich uit in het ontwerpen van classificatiemodellen voor literaire
argumenten of kritische uitspraken. Daarbij duiken telkens opnieuw dezelfde twee
problemen op: de onzekerheid of met het model alle mogelijke criteria worden
bestreken en de problemen met heterogene indelingscriteria, waardoor argumenten
in verschillende categorieën kunnen worden geplaatst. Mooij gaf in 1973 een eerste
aanzet met een inventarisatie van zes types van argumenten.(39) Boonstra (1979)
formuleerde een classificeringsvoorstel, dat Mooij corrigeerde. Volgens haar ontbrak
bij Mooij een theoretisch kader dat een richting kon aangeven voor uitbreiding tot
volledigheid en dat beslissingskracht had bij twijfel over het toewijzen van argumenten
in een bepaalde categorie.(40)
Los van het feit dat met haar kader geen van beide problemen wordt oplost,(41)
rijzen nog tal van bezwaren tegen haar aanpak. In het model is geen plaats voor
opvattingen over de functie van literatuur, voor de combinaties en relaties tussen
verschillende argumenten, noch voor metakritische uitspraken. Bovendien hanteert
zij a-historische categorieën zodat de omzetting van elementen los van hun
onmiddellijke context vertekenende abstracties oplevert. Boonstra pretendeert
eenduidige beschrijvingscategorieën ter beschikking te hebben, maar ziet over het
hoofd dat een uitspraak als ‘een roman moet waarheidsgetrouw zijn’ totaal
verschillende inhouden kan dekken. Ten slotte is ze niet in staat om ‘conclusies te
trekken ten aanzien van de kritische normen van dat tijdvak’ (Boonstra 1979:252),
zolang ze in het kader waarbinnen ze de argumenten bekijkt niet de sociaal-historische
context in acht neemt.
Praamstra, die de meeste van deze bezwaren onderkent, zoekt een uitweg in de
categorisering van de verschillende types van uitspraken die men in literaire kritieken
aantreft. Waartoe deze classificatie moet leiden preciseert hij echter niet. Het is niet
alleen de vraag of dergelijke (volledige en zo eenduidig mogelijke) theoretische
classificatiemodellen moge-

(38) Cf. Mooij (1973), Boonstra (1979), Oversteegen (1982), Praamstra (1984).
(39) Hij onderscheidde realistische, emotivistische, morele, structurele, intentionele en
vernieuwingsargumenten (Mooij 1973:462-463).
(40) Het voorstel werd gebaseerd op Abrams typologie van esthetische theorieën in Abrams, The
Mirror and the Lamp (1973). Het schema daarvan komt in feite overeen met het traditionele
communicatieschema (met de vier polen: auteur, lezer, werk, werkelijkheid).
(41) Praamstra merkt terecht op dat de toevoeging van haar vijfde categorie - ‘argumenten waarbij
het literaire werk wordt beoordeeld in relatie tot andere literaire werken’ - niet op basis van
het model Abrams, maar op empirische basis is gebeurd (Praamstra 1984:263).
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lijk zijn, maar ook of ze wenselijk zijn. In strikte en zeer verfijnde rasters worden
argumenten te vaak in minieme analyse-eenheden uit elkaar gerukt en verliezen ze
hun contextueel belang en betekenis.
Daarom kies ik voor een meer empirische aanpak, waarbij vanuit het materiaal
zelf de voornaamste topoi, thema's, discussiepunten of hoe men die ook noemen wil,
worden opgespoord. Daarbij worden ook signaalwoorden(42) geselecteerd. Op basis
van de context, andere min of meer gelijktijdige artikelen van dezelfde auteur en
confrontatie tussen zijn literatuur- en literair-kritische opvattingen en die van anderen,
probeer ik deze thema's en signaalwoorden te expliciteren en te specificeren. In
concreto leidt dit, wat de opvattingen over de aard van literatuur betreft, tot drie grote
thematische lijnen: de verhouding tussen literaire en ethische categorieën
(signaalwoorden: estheticisme, autonomie, kunst en zedelijkheid, morele taak van
de romancier, engagement...), collectivisme of subjectivisme (signaalwoorden:
volksverbonden kunst, gemeenschapskunst, individualisme, persoonlijkheid...), de
verhouding literatuur-werkelijkheid (signaalwoorden: kunst en leven, realisme,
echtheid, authenticiteit, rol van de verbeelding...).
De driedeling die Oversteegen aanbracht voor literatuuropvattingen - denkbeelden
over de aard, functie en strategieën van literatuur - kan men ook projecteren op de
verschillende onderzoeksaspecten die hij in Vorm of vent (1969) onderscheidde: de
esthetica of literatuuropvattingen, de kritische doelstellingen of kritische theorie en
de kritische praktijk. Men kan ook metakritische uitspraken onderzoeken, expliciete
uitlatingen over hoe literaire kritiek er uit moet zien (aard), tot welk publiek ze zich
richt (welke functie zij te vervullen heeft) en op welke manier zij dit moet doen
(strategieën). Dergelijke reflecties over de literaire kritiek zal ik in aansluiting bij de
literatuuropvattingen behandelen.(43)

1.3. Werkwijze
De schets van de interne structuur van het politiek/ideologische en het literaire veld
in Vlaanderen tussen 1927 en 1940 in het tweede hoofdstuk toont de constellaties
van periodieken, auteurs en auteursgroepen. Vragen

(42) Ik ontleen de term van Oversteegen (1982:58), het zijn niet meer dan globale aanwijzingen,
vaak gebruikte termen in verband met een bepaald thema. Hier moet wel aan toegevoegd
dat ze diverse invullingen kunnen krijgen.
(43) Oversteegen (1978) besteedt in zijn studie afzonderlijke aandacht aan de confrontatie van
de kritische praktijk en de theoretische opvattingen van een criticus. In mijn corpus zijn
theoretische uitgangspunten in onvoldoende mate geëxpliciteerd voor een dergelijke
confrontatie. Waar zich opvallende discrepanties voordoen zal ik deze vermelden.
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die daarbij worden gesteld zijn: Welke complementaire of concurrerende
verhoudingen bestaan er tussen de (groepen) actoren? Welke auteurs of types roman
nemen dominante plaatsen in? In het derde tot vijfde hoofdstuk worden de
literatuuropvattingen (in de verruimde betekenis die ik eraan heb gegeven) van de
verschillende groepen gedetailleerd onderzocht. Welke denkbeelden bevatten ze over
de aard, functie en strategieën van literatuur en literaire kritiek? Op welke manier
worden ze (wel of niet) bepaald door de ideologie die de auteurs of critici aanhangen?
Hoe proberen de actoren het beeld van zichzelf te bevestigen en hun opvattingen te
legitimeren? Met welke strategieën trachten vernieuwers hun standpunten te
verdedigen?
De poëticale en kritische artikelen worden geanalyseerd naar denkbeelden over
aard, functie en strategieën van literatuur en van literaire kritiek. Occasioneel wijs
ik hierbij op markante methodologische eigenheden van een bepaald auteur of criticus.
In een eerste fase werd de analyse per auteur uitgevoerd. Op die manier was het
mogelijk om vast te stellen of iemand zich in verschillende periodieken anders gedroeg
en of zijn denkbeelden een evolutie vertoonden. In een volgende fase werden de
gegevens per tijdschrift en per ideologische richting, volgens de structuur van het
veld, ondergebracht. Uiteindelijk werden ze thematisch geordend.
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Hoofdstuk 2
Het politiek-ideologische en het literaire veld in
Vlaanderen tussen 1927 en 1940
2.1. Verzuiling tijdens het interbellum
Tijdens het interbellum ontwikkelde het maatschappelijk, sociaal en cultureel leven
in Vlaanderen zich volgens een grondpatroon dat algemeen met de term verzuiling
wordt aangeduid.(1) Sommigen spreken zelfs van ‘de bloeitijd van de verzuiling’
(Righart 1986:26). In ons dagelijks taalgebruik krijgt verzuiling doorgaans de
negatieve bijklank van ongeoorloofde blokvorming binnen het sociaal-cultureel
leven. De wetenschappelijke literatuur daarentegen heeft diverse pogingen
ondernomen tot een neutralere omschrijving. Daarbinnen vallen twee principieel
verschillende richtingen te onderscheiden. Een eerste, de meest strikte, ziet als de
essentie van verzuiling ‘het op religieus-levensbeschouwelijke basis organiseren van
primair profaan geachte maatschappelijke functies’ (Righart 1984:543). Volgens dit
confessioneel verzuilingsconcept zou er in een land als België slechts sprake zijn
van één zuil, de katholieke, en men kan zelfs betwisten of de term verzuiling hier
dan wel van toepassing is. Een tweede omschrijving wordt meer gebruikt en is ruimer.
Daarin is verzuiling ‘een speciale klasse van een ruimer begrip, namelijk van het
begrip maatschappelijke scheidingslijnen of conflictlijnen die de burgers van een
staat verdelen’ (Righart 1984:543).(2) Wanneer deze breuklijnen geïnstitutionaliseerd
zijn tot gesegmenteerde structuren die ook het verenigingsleven omvatten, dan spreekt
men van verzuiling. Op die manier wordt het zuilbegrip losgekoppeld van zijn
religieuze of levensbeschouwelijke

(1) Het zou adequater zijn om binnen deze periode van verzuildheid te spreken en de term
verzuiling te reserveren voor het ontstaansproces van de verschillende zuilen. Het is echter
niet mijn bedoeling om de verschillende aspecten van de verzuiling in het interbellum te
belichten, ik gebruik dit fenomeen alleen als uitgangspunt voor een beschrijving van de
constellatie van posities binnen het ideologische veld.
(2) Voor deze twee benaderingen, een sociologische en politicologische, verwijst Righart naar
J.P. Kruyt, Verzuiling, Zaandijk, 1957 en J.M.G. Thurlings, De wankele zuil, Deventer, 1978
voor de structureel-sociologische visie; naar S. Lipset en S. Rokkan, Party systems and Voter
Alignments, New York, 1967 voor de politicologische invalshoek.
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connotatie, en wordt het ook in ideologische of etnische zin bruikbaar. S. Hellemans
stelde in een ontwerp voor een algemene theorie van de verzuiling twee voorwaarden
opdat er sprake zou zijn van een zuil: er is ‘een eigen aparte leefwereld, een subcultuur
van eigen interacties en samenlevingsvormen’ én er bestaat een netwerk van
organisaties in verschillende domeinen, die ideologisch overkoepeld zijn (1985:241).(3)
De Nederlandse historicus E.H. Kossmann geeft een ideaaltypische voorstelling
van het verschijnsel: ‘Verzuiling betekent dat de staat het de grote, in hun
levensbeschouwing onderscheiden groepen van de bevolking mogelijk maakt om
hun dagelijkse leven geheel volgens eigen inzicht en behoefte te organiseren, in eigen
scholen, jeugdbewegingen, universiteiten, huizen, sportclubs, vak- en
werkgeversbonden, met eigen instellingen voor de sociale verzekeringen en voor de
culturele verzorging van de volksmassa door theaters, weekbladen, zangverenigingen,
leesportefeuilles enz.’ (Kossmann 1984:436-437). In de praktijk stoot men echter op
talrijke gradaties en variaties van dit zuilbegrip. De mate waarin de zuilorganisaties
ontwikkeld zijn, en de sectoren die de zuil bestrijkt, kunnen sterk verschillen.(4) Deze
zuilorganisaties hoeven ook niet steeds in gepolariseerde verhoudingen voor te komen
en kunnen bijvoorbeeld coalities vormen tegen andere organisaties.
Welke zijn in Vlaanderen tijdens het interbellum de scheidingslijnen die de sociale
en culturele activiteiten in deelvelden opsplitsen? Een eerste en meest diepgaande
tegenstelling is die tussen katholieken en vrijzinnigen. De polarisatie confessioneel
versus niet-confessioneel was in ons land al van bij het ontstaan van de Belgische
staat aanwezig. Bleek tijdens de eerste twee decennia het unionisme een relatief
geslaagde samenwerkingsformule, vanaf 1850 verscherpte zich de antithese en
evolueerde ze tot een openlijke strijd. Een groep katholieke opponenten, de
ultramontanen, die zich in hun opvattingen sterk naar de antiliberale pauselijke
maatschappijleer richtten, streefde ernaar om macht en levensbeschouwing aan elkaar
te koppelen (Lamberts 1988).(5) Na een escalatie van de tegenstellingen in de
schoolstrijd van 1879-1884 bleek men niet langer voor de antithese te kiezen, maar
werd een nieuwe strategie ingezet, ‘met name maximaal gebruik maken van de
geboden vrijheden om een soort katholieke staat binnen de Staat uit te bouwen’
(Billiet 1983:432). De politieke en levensbeschouwelijke basisattitudes werden in
de daaropvolgende periode

(3) Zie ook Hellemans (1990:23-27).
(4) Dit is het fenomeen van de ‘differentiële verzuiling’. Dierickx (1988) geeft het voorbeeld
van de katholieke zuil die sterk aanwezig is in de onderwijssector, maar niet in de economische
of militaire sector, waar respectievelijk de socialistische en Vlaamse zuil wel belangstelling
voor hebben.
(5) Zie ook Kossmann (1984:435)
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vastgelegd. De polariteit rechts - links viel samen met de oppositie klerikal anti-klerikaal. Na de oorlog bleef veel van de sfeer van voor 1914, hoewel minder
heftig, doorwerken. Eén keer dook een oud conflict weer op In 1932 werd andermaal
strijd gevoerd ‘voor de schone ziel van het kind’, maar de overheersende problemen
tijdens het interbellum waren van een andere aard: het economisch herstel, de
taalkwestie, de parlementaire crisis, de buitenlandse politiek.
De scheiding katholiek - vrijzinnig werd daarna doorkruist door een (voornamelijk)
sociaal-economische grenslijn, die echter het katholieke blok zelf niet verdeelde.
‘Van katholieke zijde bleek men in staat om de bedreiging (b.v. christendemocratie)
op te vangen en de eenheid te bewaren’ (Billiet 1983:434). Bij de vrijzinnigen
scheidden de rangen zich in een liberale en een werkliedenpartij. In zoverre ze berustte
op een gemeenschappelijke grondslag van vrijzinnigheid, was de maatschappelijke
sfeer van beide groepen gelijklopend.
Op basis van de ontwikkelingen tijdens de jaren dertig, met name de radicalisering
van de Vlaamse Beweging, beschouw ik de Vlaamse kwestie als een derde breuklijn.
Ik sluit daarmee aan bij S. Hellemans (1985), die opmerkte dat ook etnisch-culturele
bewegingen tot verzuiling kunnen leiden.(6) De Vlaamse Beweging valt weliswaar
niet samen met een specifieke partijvorming - haar grenslijnen lopen door de partijen
heen -, maar haar eisen zijn tijdens het interbellum (en in het bijzonder na 1932)
constant een belangrijke factor geweest in het maatschappelijke en politieke leven.
Bovendien heeft een deel van de beweging in die periode politiek vorm aangenomen
in de Vlaams-nationalistische partijen (Frontpartij, VNV, Verdinaso).
In mijn optiek hoeft een filosofische, levensbeschouwelijke, sociale of culturele
problematiek die de basis van een blok vormt, niet met de politieke partijvorming
samen te vallen. De verschillende problematieken kunnen juist de inzet vormen van
conflicten en van een machtsstrijd binnen de partijen. Een belangrijk conflictpunt
binnen de katholieke groep, dat in de verkiezingsstrijd en in de politieke activiteit
tot uiting komt, zal precies bestaan in de vraag of er aan de katholieke ideologie dan
wel aan de Vlaamse kwestie prioriteit moet worden gegeven.
Het sociaal-cultureel klimaat in deze periode werd sterk beïnvloed door de
maatschappelijke veranderingen. ‘Door de beperking van de arbeids-

(6) S. Hellemans vermeldt in dit verband trouwens het Vlaams-nationalisme tussen de twee
wereldoorlogen. De stellingname van Billiet (1983), die de politieke institutionalisering van
de scheidingslijnen als criterium voor verzuiling hanteert en volgens wie dus de
communautaire tegenstelling helemaal niet geïnstitutionaliseerd is, berust op de na-oorlogse
situatie. Tijdens het interbellum heeft het politiek nationalisme wel haar vertegenwoordiging
gekregen in aparte partijen (De Vroede 1985). Bovendien is juist de vertaling van deze
tegenstelling in een specifieke partijvorming steeds een twistpunt geweest binnen de Vlaamse
Beweging. Ook Wils gewaagt van de nationalistische zuil (Wils 1985:190).
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duur (achtenveertigurenweek in 1921 en veertigurenweek in 1936, een week betaalde
vakantie in 1936) nam de vrije tijd toe. Die kon worden opgevuld met sport en
ontspanning, waarvan het aanbod verruimde, maar ook met sociaal-culturele
initiatieven. De groeiende scolariteit, leerplicht tot 14 jaar vanaf 1921, vormde daartoe
de mogelijkheidsvoorwaarde. Film en radio waren in volle expansie. Zij wonnen aan
belang precies door de toename van vrije tijd en door het machtige
beïnvloedingskanaal dat zij vormden in de massademocratie’ (Gerard 1988:162).(7)
De nieuwe media confronteerden de mens met diverse denkbeelden. Daardoor
versnelde het proces van waardenrelativering en laïcisering dat in de tweede helft
van de vorige eeuw was ingezet. De katholieke wereld zag met lede ogen hoe de
secularisatie op allerlei maatschappelijke terreinen voortschreed: film, radio, dans,
sport beschouwde zij als gevaren voor de zedelijke orde en als oorzaken van
ontkerkelijking. De kerkelijkheid, waarmee hoofdzakelijk het bijwonen van de
zondagsmis is bedoeld, ging in deze periode inderdaad sterk achteruit. Als bijkomende
factor hiervoor wordt doorgaans de verstedelijking aangegeven. In de steden lag de
kerkelijkheid bijzonder laag, onder meer doordat de sociale controle verminderde of
compleet wegviel. Daar kan nog worden aan toegevoegd dat de manier waarop het
katholiek geloof naar vorm en inhoud was geïnstitutionaliseerd, aan de noden van
de plattelandsbevolking was aangepast en slechts moeizaam de moderne
veranderingen volgde (Gaus 1979:261-262).
In katholieke kringen bestond er grote bezorgdheid om de gelovigen tegen
verderfelijke invloeden te beschermen en om de kwalijke kanten van het
maatschappelijk moderniseringsproces onder controle te houden. Bovendien achtte
men ongetwijfeld een vorm van sociale controle ook noodzakelijk om de electorale
posities veilig te stellen. Beide motieven, defensie en politieke mobilisering, worden
door Rlghart (1986) als verklaring voor het verzuilingsfenomeen aangehaald. In de
lijn van het eerste verklaringsmotief spreekt Billiet van verzuiling als een poging om
door een complex van organisaties ‘bij feitelijke secularisatie langs deelstructuren
zoveel mogelijk te recupereren’ (Billiet 1976:247-248). Dat zich daarbij
totaliteitsaanspraken manifesteren ligt haast voor de hand. Men moet deze dan wel
opvatten als een streven naar een totale en niet naar een totalitaire beheersing van
het individuele leven bij elke maatschappelijke activiteit.(8) Een typevoorbeeld hiervan
is de Katholieke Actie in Vlaan-

(7) Niet alleen van katholieke, maar ook van socialistische zijde toonde men zich bezorgd over
het gebruik van vrije tijd. De socialisten dienden in 1922 vanuit de oppositie een wetsvoorstel
in tot oprichting van een ‘Nationaal Werk voor den vrijen Tijd van den Arbeider’ (Vermeulen
1985:l86).
(8) Righart noemt deze autarkische tendens, in navolging van Steininger, algemeen kenmerkend
voor verzuiling: ‘streven naar totale (let wel: niet totalitaire) beheersing van het individuele
leven’ van iedere maatschappelijke activiteit (Righart 1986:16).
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deren die zowel opvoeding, cultuur, sociale organisatie, kortom zoveel mogelijk
aspecten van het leven trachtte te domineren (zie infra).
Zuilen ontstaan en functioneren niet in het niets, maar ze zijn in een bredere
maatschappelijke context ingebed. Hun ontwikkeling wordt doorgaans gesitueerd in
de tweede helft van de negentiende eeuw en wordt in verband gebracht met het
moderniseringsproces dat de Westerse maatschappijen op dat moment hebben
doorgemaakt, in systeemtheoretische termen het proces van functionele differentiatie
(Hellemans 1985:236).(9) De ontwikkeling van gespecialiseerde, maatschappelijke
subsystemen binnen de maatschappij (politiek, economie, wetenschap, godsdienst,
cultuur...), die hun aandacht concentreren op de eigen specifieke aspecten van hun
domein en andere dimensies naar de achtergrond verschuiven, betekent een bedreiging
voor de grote sociale bewegingen. Deze differentiëring belemmert immers hun
werking omdat hun personen, organisaties en belangen over verschillende terreinen
verspreid worden en de superviserende controle bemoeilijkt wordt. Verzuiling kan
in een dergelijke situatie het wapen zijn waarmee belangengroepen de
middelpuntvliedende krachten onder controle proberen te houden. Wanneer blijkt
dat deze belangengroepen het differentiatieproces niet kunnen terugdringen, dan kan
een oplossing er voor hen in bestaan binnen de eigen beweging domeinspecifieke
organisaties te laten ontstaan. Hellemans haalt het voorbeeld aan van de christelijke
arbeidersbeweging, waarvan uiteindelijk aanvaard wordt dat ze in de eerste plaats
een arbeidersbeweging is en ‘niet een religieuze vereniging van arbeiders (de
domeinspecificiteit!), indien ze christelijk geïnspireerd blijft en, minstens even
belangrijk, binnen de katholieke koepel blijft.’ (Hellemans 1985:246). Een ander
voorbeeld is hoe de katholieken op politiek vlak hun activiteiten in handen van
‘professionelen’ hebben moeten laten overgaan. Art signaleert het feit dat na de
invoering van het algemeen meervoudig stemrecht het partijsecretariaat van de
katholieken door voltijds vrijwilligen werd waargenomen, wat symptomatisch is
voor de autonomisering van het politieke veld (Art 1982:17).

(9) Hellemans baseert zich op N. Luhmann. Ook Art koppelt het ontstaan van zuilen aan de
aanwezigheid van een ‘typisch modern bewustzijn’ (Art 1982:4).
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2.2. Het politiek-ideologische veld en de positie van algemene
periodieken tijdens het interbellum in Vlaanderen(10)
‘De aanblik van de cultuur in het interbellum is in hoge mate bepaald door de
fundamentele verandering van het politieke machtsverwervingsproces veroorzaakt
door het invoeren van het algemeen enkelvoudig stemrecht, dat enigszins was
voorbereid door het invoeren van het algemeen meervoudig stemrecht in 1894’ (Gaus
1979:256). Na 1918 werd het politieke veld nog in grote mate bepaald door de drie
traditionele partijen, zoals dat voor de oorlog het geval was geweest: katholieken,
socialisten en liberalen. In de eerste naoorlogse jaren doken wel heel wat kleine
partijtjes op, maar zonder veel succes. Slechts de Frontpartij, ontstaan uit de
ontevredenheid van Vlaamse oudstrijderskringen na de oorlog, en vanaf 1921 de
Communistische partij, wisten als duurzame nieuwkomers een eigen plaats te bezetten.
Ik bekijk eerst de belangrijkste blokken afzonderlijk.

2.2.1. Het katholieke blok
Politieke differentiatie bij de katholieken
De verkiezingen van 1919 brachten een belangrijke wijziging in de
machtsverhoudingen, voor zoverre ze aan de monopoliepositie van het katholieke
blok een einde maakten. Door de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht
voor mannen verloren de katholieken immers hun absolute meerderheid en werd een
sinds 1884 ononderbroken periode van katholieke meerderheidsregeringen afgesloten.
Niettemin bleef de katholieke partij in de regering tijdens alle kabinetten van het
interbellum. Binnen de katholieke wereld werden naast de aantasting van haar positie
in het globale politieke veld ook interne verschuivingen en groeiende tegenstellingen
merkbaar. Aparte groepen, arbeiders, boeren, en in bescheidener mate kleine burgers,
begonnen hun zelfstandigheid op te eisen. Daarom werd in 1921 de Belgisch
Katholieke Unie opgericht (tot 1932 officieel Katholiek Verbond genoemd), een
alliantie van vertegenwoordigers van de drie standen - middenstand, arbeiders en
boeren (Landsbond van de Middenstand, A.C.W. en de Boerenbond) - en van de
conservatieve Federatie van Kringen (die tevoren met de katholieke partij te
vereenzelvigen was).

(10) Gebaseerd op Balthasar (1978), Gaus (1979), Van Haver (1983), Witte (1983), Luyckx
(1985), Gerard (1988) en Haegendoren (1989).
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Deze stichting betekende niet zozeer de oprichting van een eenheidspartij, maar wel
een belangrijke machtsverschuiving in sociaal-progressieve richting: de oude
partij-elite, die voor een groot deel Franstalig en bijzonder conservatief was, moest,
zeer tegen haar zin, een deel van haar macht afstaan. Door de uitbouw van het A.C.W.
en de Boerenbond werd in feite het sociale emancipatieproces dat sinds de jaren
negentig de katholieke wereld in beweging bracht, voortgezet.
Deze standenstructuur wijst er al op dat de katholieke wereld geenszins een
monolitisch blok vormde, er was sprake van ‘de gedifferentieerde wereld van de
katholieken’ (Gerard 1988:141). Niettemin bestond er één consensus bij de Belgische
katholieken en dat was de noodzaak van een confessioneel partijblok (Balthazar
1979:173). Het werd de taak van de katholieke zuilorganisaties om de
middelpuntvliedende krachten tegen te gaan.

Katholieke zuil
Een stevig netwerk van organisaties en dienstverlening, aanwezig in talrijke
maatschappelijke sectoren, droeg in de jaren twintig en dertig het katholieke
gedachtengoed. Daarmee verweerden de katholieken zich tegen de seculariseringsen moderniseringstendensen in de maatschappij. In de eerste plaats bouwden ze een
stevig katholiek onderwijsnet (met staatssubsidies), waarvan het lager onderwijs in
1937 nationaal voor het eerst meer leerlingen telde dan het officiële lager onderwijs
(Gaus 1979:271). Op het vlak van de sociale organisaties werd naast de Boerenbond
(met vrouwen- en jeugdafdelingen) en de Landsbond van de Middenstand (opgericht
in 1919) een imposant A.C.W.-netwerk ontwikkeld, dat op verschillende terreinen
actief was: politieke actie, economische werken en volksontwikkeling. Op het domein
van jeugd- en studentenwerking was er eveneens een sterke katholieke aanwezigheid
door onder andere de Boerenen Boerinnenjeugdbond (het latere K.L.J.), het Algemeen
Katholiek Vlaams Studentenverbond (A.K.V.S.) en de Katholieke Arbeidersjeugd
(K.A.J.) onder leiding van J. Cardijn. Er was een katholieke gezondheidszorg,
mutualiteit, spaarinrichtingen, hulpbetoon (geconcentreerd in Caritas Catholica), etc.
Ook op het domein van de vrije tijd en de moderne communicatiemedia breidde de
verzuiling zich uit (Gerard 1988). Op elk vlak van het sociaal-cultureel aanbod werd
een katholiek alternatief aangeboden: het Algemeen Verbond der Katholieke
Toneelkringen, de Katholieke Vlaamse Radio-Omroep, de Katholieke Filmactie, het
Algemeen Secretariaat der Katholieke Boekerijen, de Katholieke Vlaamse
Hogeschooluitbreiding, die in 1920 leidde tot de stichting van de Katholieke Vlaamse
Volkshogeschool. Zelfs voor het privéleven werden voorschriften voor een katholieke
gedragscode gegeven, vooral via de vrouwen (Maeyer 1988:195-197).
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De voornaamste katholieke cultuurvereniging, het Davidsfonds, in 1875 opgericht
als tegenhanger van het liberale Willemsfonds, streefde twee objectieven na: de
ontwikkeling van het Vlaamse volk door sociaal-culturele werking en de verdediging
van de Vlaamse belangen. De vereniging had tijdens de Eerste Wereldoorlog zo goed
als op non-actief gestaan, maar herpakte zich in het midden van de jaren twintig. Het
Davidsfonds werd toen geleid door Kan. Arthur Boon (algemeen voorzitter
1925-1938) en Edward Amter (secretaris-penningmeester 1924-1963). Dank zij een
militante campagne voor ledenwerving groeide het aantal leden tussen 1923 en 1932
van 10.000 tot meer dan 75.000, terwijl het aantal plaatselijke verenigingen tijdens
diezelfde periode meer dan verviervoudigd was (EVB(11) 11:99; Wils 1985:251). Ook
de uitgaven kenden in deze periode een grote expansie. In 1929 werd naast de
‘Volksreeks’ met de ‘Keurboekenreeks’ gestart, waarin per jaar twee vulgariserende
wetenschappelijke studies werden aangeboden en in 1930 ontstond de
Jeugdboekenreeks. Veel van die uitgaven kwamen echter in verkeerde handen terecht.
Het publiek voor wie de betere Keurreeks bestemd was, was verplicht ook de
Volksreeks er bij te nemen. Verschillende ingrepen van het bestuur bewezen dat men
er zich wel rekenschap van gaf dat het peil van het aanbod moest worden verhoogd
(Wils 1985:267). De Belleman was het ledenblad van het Davidsfonds. Het was
ontstaan uit een informatief inlegblaadje dat vanaf 1927 gratis werd verspreid.
Aanvankelijk bood het vooral informatie over Davidsfondsboeken, later werd de
informatie uitgebreid naar het culturele leven in Vlaanderen met, in het bijzonder
vanaf 1934, grote aandacht voor de Vlaamse problemen. Het Davidsfonds
organiseerde ook voordrachten en lezingen en werkte daarbij regelmatig samen met
de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding. Er werden toneelopvoeringen
georganiseerd van het Vlaams Volkstoneel, filmvoorstellingen, muziekfeesten, etc.
Gedurende een jaar associeerde het Davidsfonds met de uitgeverij van Antoon Thiry,
Die Poorte, om een ‘Boekengilde’ te leiden. Het voornemen om maandelijks een
boek uit te brengen (ook vertaald werk) dat ‘boeit en spant en den lezer gevangen
houdt, en tevens zijn geestelijke en moreele waarden ontwikkelt’ leverde slechts zes
uitgaven op (Simons 1987:112). Het fonds omvatte zeer veel volks- en
heimatverhalen, stichtelijke biografieën, reisverhalen, en vertalingen van buitenlandse
(vaak heimat) schrijvers.
Deze opsomming van katholieke initiatieven beoogt geen volledigheid, maar wil
voornamelijk de doelstellingen van het opzet illustreren: een zo compleet mogelijke
subcultuur aanbieden zodat de katholieke wereld in alle maatschappelijke geledingen
haar positie veilig kon stellen.

(11) Voortaan gebruikt als afkorting voor Encyclopedie van de Vlaamse Beweging.
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Katholieke Actie
Naast de politieke compromisstructuur en de sterke katholieke belangenzuilen, was
er ook nog een geïntensiveerde strategische inbreng vanwege de kerk zelf om de
dreigende verbrokkeling van de katholieke wereld te helpen tegengaan: de Katholieke
Actie van de jaren '20 en '30. ‘Men kan de Katholieke Actie in Europa, althans in
haar eerste fase, beschouwen als een herstelbeweging, aangepast aan het tijdperk
van de massa. Het was een poging om de effecten van de secularisering en de
democratie - voor velen waren dit twee kanten van dezelfde medaille - terug te
dringen.’ (Gerard 1988:151). Anders dan de activiteiten van de zuilorganisaties, die
op een relatief autonome manier opereerden, stonden de werken van de Katholieke
Actie onder het overkoepelend gezag van de kerk. De aanzet tot deze
christelijk-sociale beweging kwam van Paus Pius XI (1918-1939). Hij wou rond
1922 in Italië de deelname van de leken en vooral van de jeugd aan het
apostolaatswerk van de hiërarchie stimuleren. Het was de oorspronkelijke bedoeling
om de katholieke werken in Italië tegen het fascisme te beschermen door ze onder
kerkelijke jurisdictie te plaatsen en ze op die manier een a-politiek karakter te geven.
Niet alleen wou men de gelovigen tegen de seculariseringsgolf beschermen, maar
men wilde ook het verloren terrein terugwinnen. De kerk hoopte om haar controle
op de maatschappij, die ze sinds het afbrokkelen van het Ancien Régime en de
voortschrijdende secularisatie steeds meer had moeten prijsgeven, terug te winnen
door gebruik te maken van een modern middel: de massaorganisatie (Vos 1985:30-31).
De mentaliteit en toon van de beweging waren overwegend offensief, niet het minst
door haar totaliteitsaanspraken over opvoeding en kultuur. Doordat de werken van
de Katholieke Actie onder directe leiding van de bisschoppen moesten gebeuren en
een strikt kerkelijk en a-politiek karakter moesten hebben, kwam het meer dan eens
tot botsingen met bestaande initiatieven die godsdienstige doelstellingen combineerden
met sociaal-vormende (b.v. de K.A.J.) of met de strijd voor het Vlaamse ideaal (b.v.
het A.K.V.S.). Een voorbeeld daarvan vormen de perikelen met de K.A.-concentratie
inzake jeugdwerking. Wallonië ging vrij vlot van start met het A.C.J.B., maar in
Vlaanderen kwam het tot botsingen met de gevestigde Vlaamse Studentenbonden.
Die beschouwden het godsdienstige en Vlaamse ideaal als een ondeelbare taak en
vreesden dat de katholieke concentratie de bedoeling had om hen van een
Vlaams-nationalistische oriëntering weg te houden. Na heel wat strubbelingen met
bestaande organisaties werd in 1928 het J.V.K.A. (Jeugdverbond voor Katholieke
Actie) opgericht (Vos 1985). In de volwassenensector heeft de Katholieke Actie
eigenlijk maar twee organisaties opgeleverd die onder haar direct gezag ressorteerden:
de Vrouwenbond voor Katholieke Actie in 1922 en de Katholieke Filmactie in 1930
(Vermeulen 1985).
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Een initiatief tot lectuurcontrole dat werd genomen binnen het kader van de Katholieke
Actie, was de oprichting van Boekengids, een bibliografisch tijdschrift met een
uitgesproken orthodox katholieke stempel. In 1921 was de wet J. Destrée op de
volksbibliotheken gestemd, die voorzag in de oprichting van gemeentelijke
bibliotheken of in de aanneming van vrije bibliotheken. Het aantal door de staat
erkende bibliotheken groeide in de daaropvolgende jaren aanzienlijk: in 1922 waren
er dat 1380, in 1929 reeds 2174 (Vermeulen 1985:184). Het hoofdbestuur van het
Davidsfonds werd er door deze wet toe aangespoord om haar afdelingen te stimuleren
tot de oprichting van meer bibliotheken. Op verzoek van kardinaal Mercier werd in
1922 door priester Joris Baers het Algemeen Secretariaat voor Katholieke Boekerijen
(A.S.K.B.) opgericht. Het moest een organisatie worden die de katholieke openbare
bibliotheken zou centraliseren en voorlichten.(12) Als modelbibliotheek van de
organisatie diende vanaf 1922 de katholieke hoofdbibliotheek Sint-Michiel aan de
Amerikalei te Antwerpen, door Baers zelf ingericht. Een jaar later, op 25 april 1923,
werd besloten een algemeen Nederlands bibliografisch tijdschrift, Boekengids, uit
te geven.(13) Het blad bood recensies die de werken met een moreel-ideologisch
kwalificatiecijfer beoordeelden, en daarnaast ook korte informatieve artikelen over
auteurs. Het stelde zich als taak een voorlichtingsorgaan te zijn en aldus een
hulpinstrument voor de bibliothecaris bij zijn ‘opvoedende taak’, maar het richtte
zich ook tot anderen die ‘over de zedelijke waarde van de tekoop gestelde lectuur
dienen ingelicht’ (BG 1923:1-3). Het decimaal stelsel waarmee het zedelijk gehalte
van de werken werd aangegeven kwam grotendeels overeen met dat van E.H.L.
Bethléem in zijn Revue des Lectures (BG 1923:2).(14) Priester Baers nam de leiding
van Boekengids op zich. Ernest van der Hallen, die sinds augustus 1922 als vaste
bediende werkte voor het A.S.K.B., werd in 1923 secretaris van het tijdschrift. Er
werden ook andere activiteiten ondernomen op het

(12) De oorspronkelijke organisatie heette het Algemeen Verbond van Katholieke Boekerijen
(A.V.K.B.), een overkoepelende vereniging van de vijf bestaande provinciale gouwbonden,
met Joris Baers als voorzitter. Ter ondersteuning werd hiervoor een secretariaat opgericht,
het A.S.K.B. (brochure bij het 60-jarig bestaan van het K.C.L.B.).
(13) Het Davidsfonds speelde een niet onbelangrijke rol in de oprichting van het A.S.K.B. Toen
Baers van kardinaal Mercier zijn opdracht kreeg, kon hij voor de uitvoering ervan rekenen
op de instemming van het Katholiek Vlaams Congres, met name van de algemene vergadering
van de gouwbond Oost-Vlaanderen van het Davidsfonds, die uitsluitend aan bibliotheken
was gewijd. De circulaire die aan de katholieke bibliothecarissen werd verstuurd voor de
stichting van een Algemeen Secretariaat was gesteld in naam van J. Baers, samen met J.
Helleputte (namens de Boerenbond) en F. Maertens (namens het Davidsfonds). In 1923
besloot het hoofdbestuur van het Davidsfonds dat al haar afdelingsbibliotheken zouden
aansluiten bij het A.S.K.B. en dus het tijdschrift Boekengids zouden ontvangen (Wils
1985:267).
(14) De categorieën gaan van I (Verboden Lectuur) tot V (Lectuur voor iedereen). Onder het
cijfer VI werd kinderlectuur gerangschikt.
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vlak van lectuurvoorziening in de marge van het A.S.K.B. In 1922 stichtte Baers in
samenwerking met een groep Antwerpse katholieken de uitgeverij Leeslust N.V.,
die katholiek proza- en toneelwerk uitgaf, o.m. Waldo van G. Walschap, Stilleven
van S. Claes-Vetter, toneelstukken van A. Van de Velde en D. Vansina en stichtelijke
jeugdboeken. In het begin van de jaren dertig werd Leeslust opgevolgd door de
‘Vlaamsche Boekcentrale’, die niet alleen als uitgeverij maar ook als boekhandel
van het A.S.K.B. functioneerde (Simons 1987:132).(15)
Andere initiatieven en instellingen werkten tijdens het interbellum weliswaar ook
vanuit een christelijke inspiratie en deden in ruimere zin aan katholieke actie, maar
niet onder de rechtstreekse leiding van de kerkelijke hiërarchie. Over het algemeen
kan men tijdens de crisisjaren een versterking van de katholieke controlemechanismen
op de gedragspatronen waarnemen.
Een vrij extreme exponent van het katholieke crisisdenken en de daarmee gepaard
gaande hervormingsdrang was de Offensiefbeweging.(16) Hoewel haar activiteiten niet
onder rechtstreeks kerkelijk gezag stonden, sloten ze volledig aan bij de doelstellingen
van de Katholieke Actie. De bezieler van de beweging was pater Felix Morlion van
het Antwerpse dominicanerklooster, die ook het officiële blad De Waarheid leidde.
Binnen de Offensiefbeweging bestonden er specifieke organen voor pers-, film- en
radiowerking. Naast activiteiten op deze drie terreinen speelde de Offensiefbeweging
nog een actieve rol in de anticommunistische propaganda en de zedenbescherming
(in 1933 werd een Bond voor Openbare Zedelijkheid opgericht). Het orgaan voor
perswerking, de Katholieke Perscentrale (KPC),(17) fungeerde als een technisch
documentatie- en informatiecentrum voor de verschillende K.A.-verenigingen en
Offensiefbrigades. De KPC centraliseerde de gegevens en morele beoordelingen van
bladen, stelde

(15) De Geest (1989:127) merkt op hoe vorming, produktie, kritische receptie en verkoop op die
manier gedeeltelijk in een en dezelfde organisatie werden verenigd. Het A.V.K.B. richtte
namelijk ook bibliotheekcursussen in en beschikte over een eigen boekhandel, met name de
‘Vlaamsche Boekcentrale’, waar de katholieke bibliotheken konden inkopen. In het verslag
van het Katholiek Congres voor Bibliothecarissen van 1929 (BG 1929,7) werden de
verschillende diensten van het A.S.K.B. voorgesteld: een dienst die informatie leverde over
subsidieaanvragen, de technische dienst die de leergangen voor bibliothecarissen organiseerde,
een documentatiedienst die beschikte over 60.000 boekbesprekingen en die keurlijsten van
boeken verzorgde, de uitgave van ‘Bibliotheekkundige brochuren’, waaronder o.m. van J.
Baers, De Bibliothecaris als opvoeder (1927).
(16) Een goed gestoffeerd artikel over deze beweging, haar structuur en verschillende initiatieven
vindt men bij L. Dhaene (1986).
(17) De Katholieke Perscentrale werd als een zelfstandige organisatie in 1936 opgericht en was
de uitbouw van de vroegere Persdienst Credo. De KPC beschikte over een documentatiedienst
(DOCEP, Documentatiecentrale der Pers), een Katholieke Perskeurraad en een Redactieraad.
Vanaf 1938 werd de naam veranderd in Documentatie- en Persdienst (DP) (Dhaene 1986).
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boeken-, radio- en persrubrieken op en verspreidde deze bij de katholieke dag- en
weekbladen. Het was de bedoeling dat parochieleiders en priesters zo op de hoogte
konden blijven van de in hun streek verschijnende publikaties en van de
‘toelaatbaarheid’ ervan (Dhaene 1986:236). Ook persplakaten met lijsten van
toegelaten en verboden literatuur werden door de Katholieke Perscentrale verspreid.(18)
De tijdschriften en het propagandamateriaal van de Offensiefactie werden uitgegeven
door Geloofsverdediging, tegelijk de boekhandel, uitgeverij en officiële dienst voor
apologetiek van de Antwerpse dominicanen. Deze dienst publiceerde echter ook
periodieken die een veel beperkter publiek beoogden. Vanaf 1930 gaf
Geloofsverdediging het Thomistisch Tijdschrift voor katholiek Kultnurleven(19) uit,
dat schreef vanuit een ruime katholieke opvatting, en dat met ingang van 1934 kortweg
Kultuurleven heette. Kultuurleven, dat voor een ruimer publiek was bedoeld, verzorgde
regelmatig grondige en wetenschappelijke bijdragen over brandend actuele problemen.
Zo verschenen er themanummers over het corporatisme, over het communisme en
over het nationaal-socialisme.
In het kader van het crisisdenken werd in katholieke conservatieve kringen de
economische terugval op het eind van de jaren twintig en in het daaropvolgende
decennium automatisch gelieerd aan een morele recessie, een periode van geloofsafval
en zedenverwildering. Enerzijds werden daarvoor de moderne communicatiemedia,
pers; film en radio verantwoordelijk gesteld, maar anderzijds zocht men de wortels
van de neergang ook veel verder in de geschiedenis, in ‘kerkvijandige’
levensbeschouwingen, zoals liberalisme, rationalisme, socialisme. Daarbij constateerde
men dat het verval onmiddellijk na de christelijke Middeleeuwen was ingezet. Via
het empirisme en rationalisme, met een cumulatiepunt in de Franse Revolutie, via
de negentiende-eeuwse burgerlijke, liberale maatschappij met haar materialistische
en individualistische levensbeschouwing had de moderne samenleving zich in hun
ogen ontpopt tot een voedingsbodem van atheïsme en zedenloosheid.(20) Vooral naar
het einde van de jaren dertig toe vorm-

(18) B.v. een brochure Met of tegen Mij, met een Lees-wel en Lees-niet lijst van ‘voor de echte
katholiek’ toegelaten en verboden kranten en periodieken.
(19) Het Thomistisch Tijdschrift, dat vooral algemeen beschouwende artikelen over thomistische
wijsbegeerte, het katholieke geestesleven en over esthetica bracht, valt buiten het corpus. In
zijn opvolger, Kultuurleven, werd regelmatig over prozaliteratuur gepubliceerd. Dit tijdschrift
werd wel in het corpus opgenomen. In 1938 werd naast Kultuurleven het Tijdschrift voor
Philosophie opgericht waarin de meer gespecialiseerde bijdragen een plaats konden vinden.
(20) Aan deze stamboom wijdde o.m. De Waarheid uitvoerige beschouwingen. Zie hierover ook
Van Haver (1983) en Dhaene (1986). Andere publikaties in deze geest, die ruime aandacht
kregen, zijn o.m. Geloofsafval in Vlaanderen (1933) door Pater Dominicaan L.J. Callewaert;
De krisis van het Westersch menschdom van de Keulse filosoof Peter Wust, vertaald en
ingeleid door Victor Leemans (1930), uitgegeven bij Excelsior te Brugge; en de neochristelijke
spiritualistische beschouwingen van de Rus N. Berdjajev.
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de ook een scherp anticommunisme een vaste component in dit gedachtengoed.(21)
De enige oplossing voor de crisis zag men in een grootscheeps beschavingsoffensief
dat moest leiden tot een totale herkerstening en tot de morele heropbouw van de
maatschappij. Dit programma moest worden gerealiseerd door een actieve strijd
tegen voornoemde vijanden en door een militante propaganda-actie voor de
stimulering van een intens, godsdienstig leven als de pijler van een vernieuwde
maatschappij. Een dergelijke militante en fundamenteel katholieke houding werd
aangenomen door de Pelgrimbeweging. Dit was een Initiatief dat op verschillende
artistieke domeinen een bijdrage wou leveren tot de herkersteningsbeweging.(22) De
groepering werd in 1924 gesticht door Felix Timmermans, Ernest van der Hallen en
Flor van Reeth en beoogde ‘door het bevorderen van een geest van christene
solidariteit onder de katholieke kunstenaars en door het steunen van elkanders werk,
de katholieke Vlaamsche kunst hooger op te voeren en ze in het kultureel leven de
plaats te geven die haar rechtens toekomt.’(23) Het christelijk en humanitair renouveau
dat de Pelgrimgroep voor ogen had, kan men zien in het verlengde van de zoektocht
naar spirituele en religieuze vernieuwing op het eind van de vorige eeuw. De Pelgrim
organiseerde twee tentoonstellingen over religieuze kunst.(24) Een driemaandelijks
tijdschrift met dezelfde naam werd geleid door pater Léonce Reypens s.j., de stichter
van het Ruusbroecgenootschap, en door Dirk Vansina. In ‘Wat wij willen’,
ondertekend door de redactie, werd de grondslag van het blad als volgt geformuleerd:
‘de katholieke levensvisie en de daaruit geboren katholieke levensdrang, tot
schoonheidsvisioen en schoonheidsrythme geheven, en in klank en kleur, woord en
muziek, beeld en ruimteschepping vastgelegd’ (PE 1929,3:3). Vooral in de rubriek
‘Kantteekeningen’ van Vansina werden militant-katholieke

(21) Zo werd de landdag van de Offensiefbeweging in augustus 1937 georganiseerd rond het
thema ‘het goddeloos kommunisme in ons land’ (Dhaene 1986:246).
(22) De twaalf leden waren: Felix Timmermans, Ernest van der Hallen, Herman Deckers, Flor
van Reeth, Renaat Veremans, Eugeen Yoors, Gerard Walschap, Frans Delbeke, dom.
Gregorius de Wit, Dirk Vansina, Anton van de Velde en Jan van Puyenbroeck (zie ook het
bijzonder Pelgrimnummer van het tijdschrift Vlaanderen (1970)). Gregorius de Wit werd na
korte tijd vervangen door Pater Reypens, die al snel als geestelijk leider werd beschouwd
(Vansina in: Florquin (1968:26 e.v.)).
(23) Uit het bericht over de stichting in Het Vlaamsche Land, 6-12-1925.
(24) De eerste expositie van 1927 kende een groot succes. Het letterkundig werk dat op de expositie
aan bod kwam, was behalve van pelgrimleden afkomstig van L. Bloy, K. van den Oever,
M.E. Belpaire, M. Coomans, F. Delbeke, M. Gijsen, J. Hammenecker, Z.M. Jozefa, H. Thans,
A. van Cauwelaert, M. van Hoeck, Th. van Tichelen, C. Verschaeve. Voor de verschillende
kunsttakken (muziek, plastische kunst, literatuur, toneel) werden aparte dagen voorbehouden.
Walschap leidde de letterkundedag op 11 september 1927. De tweede tentoonstelling vond
in 1930 plaats, de letterkundige dag (9 februari 1930) werd toen geleid door Demedts. De
tweede uitgave van de expositie werd door de gebrekkige organisatie een flop en viel samen
met het einde van de beweging (zie ook Van Remoortere 1970:146). Kunst gaf als
commentaar: ‘Voor het ogenblik draagt de pelgrim-expositie in de Harmonie te Antwerpen,
meer een Antwerpsch dan een internationaal karakter.’ (KU 1930,2:51).
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beschouwingen over kunst en kunstenaars afgedrukt. Toch wou Vansina het blad
nadrukkelijk buiten de Katholieke Actie houden met volgende argumentatie: kunst
kan enkel leven in vrijheid, elke vooropgezette these in een kunstwerk is een onzuiver
bestanddeel en de kunstenaar moet even objectief zijn als de geleerde (PE
1929,1:88).((25))

Katholiek en Vlaams
Niet alleen de toenemende laïcisering van de maatschappij, die men door een
herwaardering van de katholieke waarden poogde in te dijken, maar ook de zich
steeds sterker opdringende Vlaamse kwestie vormde een bedreiging voor de eenheid
van het katholieke blok. Velen bevonden zich met hun sympathieën op de grens
tussen de katholieke en nationalistische partij. Voor de eerste kozen ze uit traditie,
geloofsovertuiging, zuillidmaatschap en afkeer van antiklerikalisme. Tot het
nationalisme voelden ze zich aangetrokken, omdat ze vonden dat de katholieke partij
in de regering de Vlaamse zaak niet krachtdadig genoeg verdedigde (Wils 1985:259).
Reeds van bij het begin bleek dat de Frontpartij, hoewel ze aanvankelijk helemaal
niet uitgesproken katholiek was, bijna uitsluitend onder katholieke kiezers recruteerde
(Gaus 1979:265). Daarom was het een niet aflatende bekommernis van de
flamingantische katholieken (bij uitstek van de Katholieke Vlaamse Landsbond(26)
om de katholiciteit van de Vlaamse Beweging veilig te stellen en zo te verhinderen
dat de frontpartij er het monopolie van op kon eisen. Ook het episcopaat was uitermate
bezorgd over de verzwakking van de katholieke partij, wat de bisschoppen er in 1925
toe leidde het Vlaams-nationalisme scherp te veroordelen.(27) Bij veel katholieke
kiezers wekte dit de indruk dat het kerkelijk gezag de kant van de Franstalige
bovenlaag koos (Gaus 1979:266). Op die manier werkte de Vlaamse Beweging
binnen de katholieke gemeenschap spanningen in de hand. Wanneer de contrasterende
partijen daarenboven ook over andere kwesties uiteenlopende meningen hadden,
werd de kloof nog dieper. Zo viel in Vlaanderen de tegenstelling conservatief christen-democraat hoofdzakelijk samen met de oppositie conservatief - flamingant
(Gerard 1988:141). De

((25)) Dit laatste argument ontleende men aan J. Maritain, voor wie de leden van het tijdschrift
grote bewondering hadden.
(26) De K.V.L. fungeerde als pressiegroep van katholieke Vlaamse verenigingen buiten de
standenpartij. Aanvankelijk was ze minimalistisch gezind, strekking-Van Cauwelaert, maar
ze evolueerde vanaf 1935 naar een federalistische houding.
(27) De brief van de Brugse bisschop, Mgr. Waffelaert, werd op 11 oktober 1925 door alle
bisschoppen ondertekend. Daarin werd de clerus gewaarschuwd dat elke steun aan de
nationalistische politiek betekende ‘zich in een zwaarzondige materie schuldig maken aan
ongehoorzaamheid en opstandigheid tegen het wettige, zelfs kerkelijke gezag’ (Wils
1985:253).
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meningsverschillen van de katholieke hiërarchie pasten daarin. Het episcopaat, dat
over het algemeen inzake politieke kwesties een conservatieve lijn volgde (tegen de
christen-democratie), stond argwanend tegenover de Vlaamse eisen. Een deel van
de lagere clerus daarentegen, vooral in West-Vlaanderen, engageerde zich openlijk
of verdekt in de Vlaamse Beweging. In hun idealisme waren Vlaamse en katholieke
waarden, Kerk en volk onverbrekelijk verbonden.
Een direct gevolg van de bezwaren die het bisdom tegen het Vlaamsnationalisme
koesterde, was het opdoeken van Het Vlaamsche Land(28) in 1926, een algemeen
weekblad van een groep Antwerpse katholieken, dat onder de leiding stond van A.
van Cauwelaert. De bisschoppen hadden alle priesters verplicht hun abonnement op
te zeggen. Na de dood van Dosfel, die in een vrije tribune de sterkste verdediger was
van de Vlaamsnationalistische tendens in het blad, werd het opgesplitst. In januari
1927 verschenen twee nieuwe weekbladen, Hooger Leven en Jong Dietschland. De
politieke opstelling van het eerste was gematigd flamingantisch, terwijl Jong
Dietschland de radicale Vlaamse richting vertegenwoordigde.
Gerard Walschap, die na het stopzetten van zijn priesterstudies in 1923
redactiesecretaris was geworden van Het Vlaamsche Land, had in 1926(29) een ontwerp
voor een algemeen cultureel weekblad gepubliceerd in Averbode's Weekblad, het
orgaan van Pater Emiel Valvekens. Zijn voorstel vond gehoor bij de hoofdredacteur,(30)
en in 1927 ging Hooger Leven (januari 1927 - december 1938) van start onder de
hoofdredactie van Valvekens. Walschap werd redactie-secretaris. Van in het begin
had hij uitdrukkelijk gesteld dat hij een ‘a-politiek’ blad wou, omdat dit voor hem
de enige vorm was waarin een cultureel Vlaams weekblad zou kunnen standhouden(31)
(Westerlinck 1969:28). In zijn ontwerp schetste hij de

(28) ‘Het Vlaamsche Land’ was tegelijk een uitgeverij, boekhandel en weekblad. Het blad was
gesticht door enkele Antwerpse katholieken, onder wie Juul Grietens en August van
Cauwelaert. Priester Joris Eeckhout fungeerde min of meer als ‘officiële’ criticus van het
blad. Alfons Jeurissen en Jan Albert Goris (M. Gijsen) waren voor 1923 achtereenvolgens
redactiesecretaris geweest. Tot de medewerkers behoorden onder andere Jules Persyn, Gerard
Walschap, Frans Delbeke en via deze laatste werd ook Lodewijk Dosfel in de redactie
binnengehaald. De versterkte Vlaams-nationalistische tendens die vooral in de vrije tribune
van Dosfel tot uiting kwam, wekte de bezwaren en uiteindelijk het verbod van het bisdom
Mechelen (zie ook Wils 1985:171).
(29) In de rubriek ‘Op den uitkijk’, in: Averbode's Weekblad, Jg.16, 10 okt. 1926, p.592.
(30) Pater Valvekens liep al enige tijd met plannen rond om Averbode's Weekblad, dat als een
volkseditie was opgericht, op een hoger cultureel peil te brengen. Hooger Leven zou nu deze
functie vervullen zodat Averbode's Weekblad zich tot een breed volkspubliek kon blijven
richten.
(31) Medewerking aan Hooger Leven werd (o.a. in Jong Dietschland) beschouwd als een ‘lauw
Vlaams standpunt’. Walschap vermeldde later dat het ontstaan van Hooger Leven hem ‘als
verloochening van de Vlaamse zaak zeer kwalijk genomen’ werd (Westerlinck 1969:15)
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katholieke opdracht van het tijdschrift nadrukkelijk als een a-politieke zaak: ‘Voor
ons, katholiek Vlaanderen, bestaan uw onderlinge politieke geschillen niet; wij sluiten
er de oogen voor, wij zien maar dat eene: katholiek en niet anders en in dat
katholicisme voorbeeldig, eendrachtig.’ Daarnaast zou het blad ook een culturele
functie vervullen en een bijdrage leveren tot de culturele heropbloei: ‘Ons Vlaamsche
volk kan weer worden het schoon kultuurvolk van vroeger met zijn bloeiende kunsten,
zijn wetenschap en welvaart van weleer.’ (Van de Heuvel 1972:2-3). Op het einde
van de derde jaargang kondigde de redactie dan ook aan dat vanaf nieuwjaar 1930
de overzichten van binnenlandse politiek achterwege zouden worden gelaten: ‘Wij
meenen dat best is ze niet te hernemen: Hooger Leven moet blijven buiten de
twistpunten, welke katholieke Vlamingen in twee politieke kampen verdeden, en uit
ondervinding is het volstrekt klaar dat die overzichten steeds een of ander kitteloorige
uit beide kampen ontstemden.’ (HL 1929:1481). Niettemin was het haast onmogelijk
om in de rubrieken over recht, sociale arbeid, opvoeding, wetenschap, buitenlandse
politiek(32) etc. een ‘a-politiek’ standpunt vol te houden. Het tijdschrift stelde zich op
een katholiek en gematigd flamingantisch standpunt. Toen de concentratie van
katholieke krachten, die uiteindelijk tot het K.V.V.-V.N.V. akkoord had geleid, niet
slaagde, zou Hooger Leven de zijde van de K.V.V.-leden kiezen (zie ook Van Haver
1983:196).
Naast Hooger Leven werd bij het verdwijnen van Het Vlaamsche Land ook Jong
Dietschland(33) opgericht. Het werd vanaf het begin tot 1931 geleid door Victor
Leemans, doctor in de sociale wetenschappen en een centrumfiguur in het
Vlaams-nationalisme. Het blad was niet partijgebonden en gold als spreekbuis van
en vormingsorgaan voor een jonge generatie van katholieke en
radicaal-nationalistische intellectuelen. De bedoeling was het culturele vormingswerk
van Het Vlaamsche Land voort te zetten, maar Jong Dietschland was veel duidelijker
politiek en wel radicaal Vlaams-nationalistisch georiënteerd. In de geest van de
Westvlaamse school werden Groot-Nederlandse, antibelgicistische ideeën en een
vurig katholicisme verdedigd. De maatschappelijke denkbeelden van het blad waren
(vanaf 1931 uitsluitend) antidemocratisch en solidaristisch. In 1933 sloeg Jong
Dietschland volledig de extreme richting in en bepleitte het samengaan van
katholicisme en nationaal-socialisme. In januari 1934 fusioneerde het met Vlaanderen,
zijn vroegere geduchte concurrent, dat eveneens een radicaal-nationalistische koers
voer. In het fusieblad, dat de spreekbuis was van het radicale V.N.V., kwamen het
antidemocratisch ge-

(32) In Gesprekken met Westerlinck (1969) vertelde Walschap dat het niet bedoeld was als een
literair weekblad, maar dat Hooger Leven ook veel beschouwingen wou geven over actuele
politieke vraagstukken, over religieuze, kerkelijke en morele problemen.
(33) Over Jong Dietschland, zie Van Haver (1983:37-40); Willemsen (1969:307 e.v.). De
prospectus van 25 december 1926 werd ingeleid door C. Verschaeve.
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dachtengoed en sympathieën voor het Duitse nationaal-socialisme op de eerste plaats.

Polarisering in de jaren dertig
Volgens Gaus heeft een belangrijk aandeel van de clerus en de katholieken aan de
Vlaamse Beweging een romantisch-utopisch stempel gegeven. Een van de
voornaamste kenmerken daarvan ziet hij in ‘de kloof tussen manifeste motieven en
doelstellingen zoals die in slogans, op affiches en in toespraken werden verkondigd,
en de werkelijke belangen, die uiterst zelden ter sprake kwamen’ (1979:268). Bij het
begin van de jaren dertig - de uitwerking van de taalwetten bleef op sommige vlakken
onbevredigend - achtte een belangrijke groep katholieke flaminganten het nodig om
haar belangen ook politiek en electoraal te verdedigen in een soort frontvorming
voor een katholiek Vlaanderen. Onder druk van de Vlaamsnationalisten groeide
binnen de katholieke partij het aantal aanhangers van een federatieve staatsinrichting
voor België. Om de integriteit van Vlaanderen en Wallonië te waarborgen wilden
zij een concentratie van de Vlaamse krachten tot stand brengen. Te Leuven vond
daartoe op 19 juli 1936 het eerste Kongres der Vlaamse Concentratie plaats. Op dit
Kongres werden de volgende wensen geformuleerd: ‘het ontstaan, boven partijen en
groeperingen, van een machtskoncentratie tot de gemeenschappelijke verdediging
van het Vlaamse volksbestaan en het opbouwen van een kristelijke en volkse orde
in Vlaanderen; - een maatschappelijke orde op kristelijke, solidaristische grondslag;
- het fnuiken van de overheersende macht van de financiële en ekonomische machten;
- een politiek van vrijwillige neutraliteit op buitenlands gebied.’ (Elias 1972:14).
Enthousiaste voorvechters van een concentratie van de Vlaamse katholieke krachten
waren de Katholieke Vlaamse Landsbond, De Standaard (o.l.v. Gustaaf Sap) en het
nieuw opgerichte weekblad Nieuw Vlaanderen. Dit laatste verenigde een groep
Leuvense hoogleraren en stond onder hoofdredactie van Hendrik J. van de Wijer,
hoogleraar Germanistiek te Leuven. Nieuw Vlaanderen nam een uitgesproken
katholiek standpunt in, maar wou niet partijgebonden zijn. Door zijn positie tegenover
het federalisme vormde het wel een verbinding met de gematigde V.N.V.-ers en nam
het blad afstand van het minimalisme van Frans van Cauwelaert, dat in het weekblad
Elckerlyc zijn spreekbuis had.
Elckerlyc stond wel gunstig tegenover deze bundeling van krachten, maar koos
voor het behoud van de Belgische staat. Het diende zich aan als het orgaan van al
wie meende ‘dat de federalistische gedachte zich niet had meester gemaakt van de
Katholieke Vlaamse Beweging’. Hoewel het in zijn redactionele verantwoording
uitdrukkelijk stelde dat het ‘tégen niemand, maar vóór Vlaanderen’ was, werd het
opgericht als tegengewicht
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voor de radicale koers die de katholieke flaminganten met Nieuw Vlaanderen
insloegen. Haar enige dienstbaarheid, zo luidde verder de verantwoording, gold de
katholieke, Vlaamse volksgemeenschap, met de sterkste nadruk op het eerste adjectief:
‘In de rangorde der waarden staat onze Katholieke overtuiging, met al wat ze
meebrengt aan verstandelijke en zedelijke eischen voorop, en wij zullen niets
verwaarlozen om de Katholieke gedachte, die den veiligsten grondslag van ons
volkswelzijn uitmaakt, te behouden en waar mogelijk, te verbreiden’, met openheid
voor andersdenkenden. Het Vlaams probleem zou worden behandeld in ‘den geest
van toewijding aan ons volksbelang’. Men zou politieke hervormingen die de Vlaamse
culturele ontwikkeling ondersteunden, verdedigen, als deze zich situeerden binnen
het behoud van de Belgische staat (EL 1935,1:1-2). Qua strekking leunde Elckerlyc
dicht aan bij Hooger Leven. Het blad leek qua lay-out en rubriekindeling trouwens
sterk op dit laatste. Hoewel het als ondertitel ‘Het Weekblad voor Ieder’ droeg, richtte
het zich vooral tot een katholiek en intellectueel publiek. Het kreeg de steun en
medewerking van een groot aantal prominente Vlamingen: Edgar de Bruyne,
hoogleraar filosofie aan de Gentse universiteit en vooraanstaand katholiek politicus,
startte als hoofdredacteur en werd later afgelost door Jan Valvekens. Na het Congres
der Vlaamse Concentratie in juni 1936 te Leuven werd de redactieraad van Elckerlyc
gedeeltelijk bekendgemaakt. Daartoe behoorden naast voorzitter E. de Bruyne ook
Kan. A. Boon, voorzitter van het Davidsfonds, en J.A. Goris (Elias 1972:15).

Verrechtsing
‘De economische crisis heeft in België het ontstaan en de groei bevorderd van
verscheidene uiterst rechtse, min of meer door het Italiaans fascisme en het Duits
nazisme beïnvloede partijen. Gemeenschappelijk waren zij voorstander van een sterk
uitgesproken overwicht van de uitvoerende macht en van een grotere doeltreffendheid
van de parlementaire democratie.’ (Witte 1983:231-240). De meest schokkende
uiting van deze tendens was de uitslag van de Belgische parlementsverkiezingen van
24 mei 1936: de Vlaams-nationalisten verdubbelden hun aantal zetels, de rexisten
hadden meteen 21 vertegenwoordigers in de kamer. Vooral de katholieke partij was
daarbij de grote verliezer en verloor haar relatieve meerderheid. De verschuivingen
van de verkiezingsuitslagen toonden de ernst aan van de crisis van het parlementair
regime en bewezen meteen hoe sterk de antidemocratische reflex bij de middenklasse
was geworden. De twee nieuwe partijen, V.N.V. en Rex,(34) waren in het bijzonder
voor de burgerlijke krin-

(34) De Frontpartij was op 7 oktober 1933 omgevormd tot het Vlaams Nationaal Verbond, onder
leiding van Staf de Clercq. Rex ontstond als politieke beweging in 1935 en werd geleid door
Léon Degrelle.
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gen van de katholieke zuil aantrekkelijk omdat ze beide ook katholiek geinspireerd
waren. Het V.N.V. was een vrij complex fenomeen met grote tegenstrijdigheden
binnen het eigen programma. Naast een rechtse autoritaire stroming telde het ook
verdedigers van een meer parlementaire tendens onder zijn rangen. Maar het was
duidelijk dat het Vlaamse radicalisme zijn sterkste voedingsbodem had gevonden in
de katholieke jeugden studentenverenigingen (Balthazar 1979:193).
Rex incarneerde in feite in verdichte vorm de ideeën van de reformistische
katholieke kringen. De partij was gegroeid uit de reactionair katholieke aktiebeweging,
Action Catholique de Jeunesse Belge. Initiatieven als de Katholieke Actie
beantwoordden precies aan de verlangens van veel jongeren die een principiële
katholieke politiek voorstonden. Ook in West-Vlaanderen konden extreme
Vlaams-nationalistische strekkingen gemakkelijk aansluiten bij een traditioneel,
integraal katholicisme. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het verder weinig invloedrijke
Verdinaso van J. van Severen.

Reorganisatie en concentratie
De katholieke partij besloot tot een reorganisatie over te gaan, waarbij niet alleen de
oppositie tussen conservatieven en democraten, maar ook het antagonisme
francofonen-flaminganten de nieuwe partijstructuur zou bepalen (Witte 1983:238).
De Katholieke Unie werd begin 1937 hervormd tot het Blok der Katholieken van
België, dat voortaan bestond uit een (nog op standen gebaseerde) Katholieke Vlaamse
Volkspartij (K.V.V.) en de Parti Catholique Social (P.C.S.). Voor de structuur van
de partij betekende dit een evolutie naar een grotere centralisering. Het Blok was in
sterkere mate een eenheidspartij dan de Unie. Ook werd er voor het eerst een
uitgewerkt politiek programma aangeboden (Gerard 1988:161).
Op 8 december 1936 had de Vlaamse vleugel van de katholieke partij, de K.V.V.,
zelfs een beginselakkoord met het V.N.V. gesloten, enkele maanden nadat er een
formeel akkoord tot stand was gekomen tussen deze partij en Rex. Het
K.W.-V.N.V.-akkoord, dat in vage termen over het federalistische principe en een
corporatieve inrichting van de maatschappij -sprak, heeft in de nationale politiek
echter weinig voorgesteld. Veel zwaarder dan het federalisme woog waarschijnlijk
de bekommernis om een antilinks katholiek volksfront te vormen (De Vroede
1970:343). De katholieken vreesden immers dat de evolutie in Spanje en Frankrijk,
waar een volksfront werd gevormd, in Vlaanderen navolging zou krijgen. De golf
van werkstakingen leek hen daarvan een eerste voorbode.
Na het verkiezingsduel van april 1937 tussen Rex-leider Degrelle en de katholieke
premier Van Zeeland, waarbij de eerste zo goed als uitgeschakeld werd, was de
grootste dreiging van de rechtse bewegingen ingedamd. Bij de laatste vooroorlogse
verkiezingen van april 1939 bleken de oude partijverhoudingen zich in grote mate
te hebben hersteld (Luyckx 1985:357).
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2.2.2. De Vlaamse kwestie
Moeizame start
Vlak voor de Eerste Wereldoorlog waren er een aantal wetsvoorstellen geformuleerd
die de uitbouw van een homogene Nederlandstalige cultuur- gemeenschap in
Vlaanderen moesten helpen realiseren.(35) Onmiddellijk na de oorlog werd het Vlaamse
probleem echter nagenoeg genegeerd. Koning Albert had in zijn troonrede van 22
november wel een Nederlandstalige universiteit te Gent beloofd, maar op de
realisering ervan moesten de Vlamingen nog twaalf jaar wachten. Dat de Vlaamse
belangen met grote terughoudendheid benaderd werden, had verscheidene redenen.
Ten eerste wou de Frontpartij de Vlaamse kwestie wel oplossen, maar had ze eigenlijk
geen duidelijk antwoord voorhanden. Ten tweede leverden de ervaringen met het
activisme voor de fransgezinden hét bewijs van het verraderlijke karakter van de
Vlaamse Beweging in haar geheel. Bijgevolg heerste er een sterke anti-Vlaamse
sfeer, die soms in een hetze uitliep.(36) Ten slotte bestond er onenigheid tussen radicale
(Fronters) en gematigde vlaamsgezinden (minimalisten) over de manier waarop de
doeleinden moesten worden bereikt. Voor de eersten moest dit gebeuren via de weg
van het federalisme, voor de laatsten via de grote nationale partijen en binnen het
kader van de Belgische staat. Intussen werden Vlaamse oplossingen voortdurend
uitgesteld. De realisaties die in de loop van de jaren twintig tot stand kwamen, waren
niet veel meer dan kreupele taalwetgevingen: inzake het taalgebruik in het bestuur
(1921), het compromis over een Vlaamse universiteit, de Nolf-barak (1923) en de
wet op het taalgebruik in het leger (1928). Tegen het einde van de jaren twintig stelde
zich het Vlaamse probleem bijzonder scherp. De Bormsverkiezing(37) in 1928, het
‘Compromis des Belges’(38) in 1929, de opgang van de Vlaamsnationalisten bij de
parlementsverkiezingen van 26 mei van datzelfde jaar brachten de uitvoering van
het Vlaamse minimumprogramma in een stroomversnelling en leidden ertoe dat de
Vlaamse eisen een regeringszaak werden.

(35) O.m. het voorstel Franck-Van Cauwelaert (1911) voor een geleidelijke vernederlandsing
van de Rijksuniversiteit van Gent en een voorstel voor invoering van het
territorialiteitsprincipe in het lager onderwijs (onderwijstaal = streektaal) als amendement
bij de or- ganieke wet van 1914 (Luyckx 1970:37).
(36) Zo bijvoorbeeld het verbod van de Minister van Spoorwegen, Renkin, om boeken van
Rodenbach, Streuvels, Vermeylen e.a. via de post in België te versturen (Luyckx 1985:294).
(37) August Borms, een ter dood veroordeelde activist, die bij tussentijdse verkiezingen in
Antwerpen door de Frontpartij als tegenkandidaat voor een liberaal werd voorgedragen, werd
met een meerderheid van stemmen verkozen.
(38) Een socialistisch voorstel van C. Huysmans en J. Destrée, dat eentaligheid van beide
landgedeelten verdedigde.
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Radicalisering in de jaren dertig
Met de wet van 5 april 1930 werd de vervlaamsing van de Gentse universiteit na de
nepoplossing van de Nolf-universiteit (1923) een feit. De taalwetten voor het lager
en middelbaar onderwijs werden van kracht op 14 juli 1932 en in datzelfde jaar (op
28 juli) werd het taalgebruik in de administratie geregeld volgens het principe van
de streektaal.(39) Tegen 1932 was het Vlaamse minimumprogramma deels gerealiseerd,
maar de moeizaamheid waarmee dit proces verlopen was, had geleid tot een sterkere
wens naar federalisering in plaats van tot pacificatie. Het Vlaamse radicalisme ging
nu in versnelde mate een nieuwe weg op. Zelfs toen de economische crisis ook in
België sterk begon door te wegen, werd het politieke leven nog sterk beroerd door
de taalproblemen. Men kan zelfs stellen dat de discussie over het Vlaamse vraagstuk
toen pas goed op gang kwam, de diverse meningen over mogelijke oplossingen
profileerden zich en resulteerden in hergroeperingen als het V.N.V., het Verdinaso
(Verbond van Dietse Nationaal-Solidaristen), de K.V.V. De traditionele partijen
leken vooral op culturele autonomie aan te sturen (Balthazar 1979:150).
De ontwikkeling van bepaalde Vlaams-nationalistische strekkingen naar het
fascisme toe, ligt in Vlaanderen bijzonder complex. In een veel mindere mate dan
bijvoorbeeld in Wallonië speelden de sociale en maatschappelijke hervormingen hier
een rol. De primaire eis was steeds een vorm van Vlaamse zelfstandigheid. In
vergelijking met het vorige decennium lijkt de wending die het Vlaams-nationalisme
in de jaren dertig doormaakt op een zwenking van 180 graden: van democratisch en
antimilitaristisch naar rechts en autoritair. Witte merkt bij deze ontwikkeling op dat
bij velen de latere evolutie naar rechts reeds in de kiem aanwezig was (Witte
1983:201).(40) Wils (1985:302) wijst op de aantrekkingskracht van de buitenlandse
voorbeelden en op de concurrentiepositie van de nationalisten die tegenover de
christen-democratische standsorganisaties een eigen ideologie wilden ontwikkelen.
De klerikale vijandigheid tegen liberalisme en socialisme hielp mee de deur naar
rechts openhouden.
Een van de meest uitgesproken voorbeelden van ‘permeabiliteit voor nazi-ideologie
in katholiek Vlaanderen’ (Haver 1983:101) was Dietbrand. Als

(39) Het taalgebruik in de rechtszaken werd pas bij wet geregeld op 15 juni 1935.
(40) Ook Kossmann verklaart deze radicale ommekeer door de democratische vooruitstrevendheid
van de Frontpartij sterk te relativeren: zij schijnt eerder een emotie geweest te zijn, een
algemene afkeer van de Frans sprekende hogere standen en een eerlijk verlangen naar een
rechtvaardiger maatschappij dan een programma.... De ideologie van het Vlaamsche Front
was zo onrijp en onvast dat sommige leiders ervan blijkbaar zonder innerlijke spanningen
hun democratische overtuigingen in de loop van de jaren konden opgeven en hun als links
voorgestelde progressiviteit ontwikkelden tot allerlei vormen van min of meer fascistisch
‘autoritair solidarisme’ (Kossmann 1984:495).
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geestelijke erfgenaam van Lodewijk Dosfel en Cyriel Verschaeve was het maandblad
Dietbrand onder leiding van Wies Moens van start gegaan. Dietbrand sloot tijdens
het eerste jaar qua ideeën aan bij Joris van Severen en het Verdinaso. Toen Van
Severen echter in 1934 zijn Nieuwe Marsrichting verkondigde - Van Severen liet
het Groot-Nederlandse ideaal varen voor de ‘Bourgondische staatsgedachte’ - trok
Moens zich uit het Verdinaso terug en koos voor een onafhankelijke ‘volks-dietsche’
oriëntering, met Duitse sympathieën. Dietbrand bracht voornamelijk politieke
bijdragen (o.a. discussies over het rassenvraagstuk), maar ook nationalistische poëzie
en ruime informatie over Duitse cultuur en literatuur met bijzonder enthousiasme
voor een pangermaanse herleving en voor het Duitse nationalisme. Vanaf het vijfde
nummer van 1933 kreeg men in een aparte rubriek ‘Boekbeschouwing’ informatie
over Nederduitse literatuur. Het tijdschrift fusioneerde in 1940 kort met het
nationalistische culturele Volk. Volk zou zich alleen op het artistieke terrein begeven,
Dietbrand zou zorgen voor de nationalistisch-politieke en geestelijke opvoeding van
het volk.
Volk liet over zijn ideologische positie weinig twijfel bestaan. Als ‘Maandschrift
voor Dietsche kunst en kultuur’ schaarde het zich achter de katholieke idealen, maar
het toonde zich tegelijk voorstander van een uitgesproken volksverbondenheid in
het culturele leven. In ‘Wat nu?’ (VOL 1,1935:5-6), een positie- en opdrachtbepaling
van het tijdschrift door Vansina, werd de katholieke levensbeschouwing met nadruk
als het bindend element van zijn activiteiten voorgesteld. Het eerste nummer opende
trouwens met het Credo uit de katholieke liturgie. In zijn streven naar ‘geestelijke
reconstructie van het jonge Dietschland in katholieke zin’ sloot Volk sterk aan bij de
idealen van de Pelgrimbeweging (zie infra), waarin Vansina eveneens een belangrijke
rol vervulde. Het onderscheidde er zich echter van door zijn overspannen
nationalistische geest.
Vanaf halfweg de jaren dertig werden er initiatieven gestart om de culturele banden
tussen de Vlaamse en Duitse gemeenschap aan te halen.(41) Onder leiding van Jef van
de Wiele werd daartoe in 1936 de Deutsch-Flämische Arbeitsgemeinschaft (De
Vl.Ag) gesticht. Deze culturele organisatie zette in de late jaren dertig Duits-Vlaamse
cultuurdagen en tentoonstellingen op touw, organiseerde uitwisselingen van
professoren en studenten en gaf een tweetalig, gemeenschappelijk tijdschrift uit:
DeVlag, Tijdschrift van de Vlaamsch-Duitsche Arbeidsgemeenschap.(42) In het licht

(41) Van Duitse zijde bleek die belangstelling vooral uit de activiteiten van R.P. Ostwald en F.
Petri.
(42) Medestichters van Duitse kant waren Rolf Wilkening, die na de reorganisatie van het tijdschrift
in april 1941 samen met Van de Wiele als hoofdredacteur optrad, en Franz Petri, later
Kulturreferent bij de Militärverwaltung. Over de geschiedenis van de DeVlag, zie Meire
(1982) en Seberechts (1991).
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van mijn onderzoek was de belangrijkste bijdrage van de DeVlag het themanummer
dat door Lissens werd samengesteld over De hedendaagsche letterkunde in
Vlaanderen en Duitschland (VLG 1938, 6-8:193-332).
In de tweede helft van de jaren dertig kreeg de ontwikkeling naar taalhomogeniteit
binnen de twee gemeenschappen nog enkele belangrijke impulsen. De wet op het
leger (1938) stipuleerde dat elke soldaat in zijn moedertaal werd opgeleid en er
werden enkele beslissingen getroffen in de richting van een culturele autonomie. In
1938 (K.B. van 7 februari) werden twee adviserende cultuurraden opgericht, voor
de letteren, schone kunsten en wetenschappen. Bij KB van 16 maart 1938 werd de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten
van België gesticht. In 1933 opende in Antwerpen het ‘Museum van de Vlaamse
Letterkunde’ haar deuren (Luyckx 1970).
Maar de taalkwestie zou blijven druk uitoefenen op het politieke beleid. Dit bleek
nog maar eens duidelijk in het begin van 1939. In februari van dat jaar was de
Belgische regering gevallen over de benoeming van een oud-activist Dr. Martens tot
lid van de Vlaamse Academie voor Geneeskunde, op een moment dat de
oorlogsdreiging zeer voelbaar was. Een jaar later was België haast regeringsloos op
het moment van de Duitse inval. Op 26 april bood de regering nog de koning haar
ontslag aan vanwege de onverzoenbare stellingen in de debatten over de ontdubbeling
van het Ministerie voor Openbaar Onderwijs (Luyckx 1985:358).

2.2.3. Liberalen
Politiek liberalisme
Het Vlaamse liberalisme ging verzwakt het interbellum in. De liberale partij vond
in haar programma van voor 1918 geen creatieve inspiratie meer voor een nieuw
beleid. Een deel van haar hervormingsprogramma was gerealiseerd: de invoering
van de algemene dienstplicht, het algemeen enkelvoudig kiesrecht en de leerplicht.
Ook een antiklerikale opstelling had, nu de katholieke meerderheid was afgebrokkeld,
politiek geen zin meer. Men kwam niet tot een sterke centrale organisatie (Verhulst
1989:88), noch tot een uitgesproken liberaal programma. De politieke liberale attitude
tijdens het interbellum werd getekend door een grote behoedzaamheid en
pragmatisme. De liberale voorstellen weken weinig af van de hervormingspogingen
van andere groepen. Het liberaalzijn bleef doorwerken in het maatschappelijk leven,
hoofdzakelijk als een ‘sociaal-culturele mentaliteit’, voornamelijk in een politiek
anti-Vlaamse houding (over de universiteit van Gent, de onderwijswetten, de zaak
Dr. Martens) (Balthazar
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1979:151).(43) Haar waarden waren grosso modo burgerdeugden en -vrijheden,
tolerantie en (wat voor het merendeel gold) parlementaire democratie, de Belgische
eenheid, en, behalve voor een Vlaamse fractie, de francofonie.

Cultureel liberalisme
Righart noemt het een algemeen kenmerk van het Belgisch liberale milieu dat het
weinig samenhangend en compleet is (1986:22). Door een gebrekkige uitbouw van
een vrijzinnig-liberale gemeenschap is het aantal maatschappelijke terreinen waarop
liberale organisaties actief zijn gering, zo stelt ook Witte (1982:34). Niettemin was
er in de tussenoorlogse periode ook aan liberale zijde een verzuilingstrend merkbaar:
er waren in verschillende steden liberale vakbonden die eigen ziekenkassen,
pensioenkassen e.d. inrichtten en meestal beschikten over bibliotheken die cursussen
en voordrachten inrichtten. De Volkshogeschool zoals die voor de Eerste
Wereldoorlog functioneerde, kon niet meer op dezelfde manier worden voortgezet,
maar in 1921 werd wel de Volksuniversiteit Maurits Sabbe opgericht.
Ook op het vlak van de Vlaamse Beweging was de rol van het liberalisme flink
geslonken. Voor de oorlog hadden de liberalen een belangrijk aandeel gehad in de
Vlaamse Beweging, maar een groot aantal liberale flaminganten was door de repressie
buiten spel gezet.(44) Alleen in het Willemsfonds en in het in 1913 opgerichte Liberaal
Vlaams Verbond kon het Vlaams liberalisme zich nog manifesteren (Langendries
1989:98). Het Willemsfonds beoogde vooral de volksopvoeding, het LVV de politieke
medezeggingschap van de Vlaamse liberalen, maar beide vulden mekaar aan. Het
Willemsfonds, dat voor de oorlog nog een vrij sterke cultuurbeweging was, moest
het in 1919 stellen met 1315 leden (Balthazar 1979:180) en slaagde er niet meer in
de beweging tot bloei te brengen. Een nieuwe generatie vinden voor het liberale
ideeëngoed bleek uiterst moeilijk. Ook het Liberaal Vlaams Verbond, dat een
belangrijke pressiegroep had kunnen worden, speelde in het interbellum nauwelijks
een rol.
Het aandeel van de liberale periodieken in het literaire debat is miniem. Een drietal
titels kunnen hier vermeld worden. Tussen maart 1934 en oktober 1935 werd Groei.
Tijdschrift voor Kunst, Letterkunde, Kultuur als

(43) Volgens Kossmann was er dan ook, eerder dan van een ‘leer’, sprake van een moeilijk te
definiëren ‘mentaliteit’ van vrijheid (Kossmann 1984:469).
(44) ‘Het radicale vrijzinnige flamingantisme is voor een zeer belangrijk deel in het activisme
terechtgekomen en via het activisme in het naoorlogse Vlaams-nationalisme’ (Willemsen
1969:454, zie ook Kossmann 1984:469). Niettemin was er nog een belangrijke liberaal
flamingantische steun voor de vernederlandsing van het lager en middelbaar onderwijs. Het
Willemsfonds verdedigde het beginsel ‘streektaal is onderwijstaal’ (Verhulst 1989: 220).
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maandblad van het Willemsfonds uitgegeven, onder redactie van M. Daman. In 1938
verscheen, eveneens onder redactie van Daman, Halmen, Tweemaandelijksch
Tijdschrift voor Kunst en Letteren. Na een nummer werd Halmen opgenomen door
het Oostendse tijdschrift Voetlicht. Het gevestigde culturele tijdschrift van liberale
strekking was De Vlaamsche Gids. Vanaf 1927 werd dit blad geleid door Maurits
Basse. In de literaire rubriek, waarin o.a. Lode Monteyne, Franz de Backer en Hendrik
van Tichelen aan bod kwamen, gebeurde er weinig belangwekkends.

2.2.4. Socialisten
Politiek socialisme
Voor de socialisten betekenden de jaren twintig een periode van stagnatie. In
tegenstelling tot de liberalen voerden zij wel een dynamische propaganda en steunden
zwaar op hun sociale organisaties als vakbonden, coöperatieven en ziekenfondsen,
maar ze slaagden er niet in een programma uit te werken dat ook andere
bevolkingslagen kon aanspreken. Het beeld dat de burgerij en de plattelandsbevolking
van de socialisten hadden, was dat van een boeman. De B.W.P. startte met een
sociaal-reformistisch programma, dat haar regeringsdeelname bepaalde en waardoor
zij met de christen-democraten belangrijke sociale veroveringen voor de arbeiders
kon afdwingen. Zo beperkte de wet van 14 juni 1921 de arbeidsduur tot de 8-urendag
en de 48-urenweek. Er werd een nieuw stelsel van werklozensteun uitgewerkt en er
kwam een automatische koppeling van de lonen aan de index. De socialisten streefden
naar rust en maatschappelijke orde, wat samenwerking met de christendemocraten
mogelijk maakte. In vergelijking met de Nederlandse socialisten, de SDAP, stelden
zij zich veel pragmatischer en minder links op (Kossmann 1984:470). Balthazar
karakteriseert de houding van de socialistische partij tijdens het interbellum als
‘revolutionair attentisme’. Eerst met het Plan van de Arbeid (1933-35), dat snel als
partijprogramma werd overgenomen, hadden de socialisten weer een stevig
economisch alternatief en nam een jonge generatie het roer in handen (Balthazar
1979:151;181).
In vergelijking met de liberale zuil vertoonde de socialistische een veel sterker
autarkische tendens. Righart heeft het over ‘het militante exclusivisme, waarmee zij
[de socialisten] zich vooral tijdens het interbellum in een dicht gevlochten net van
politieke, sociaal-economische en sociaal-culturele organisaties verschanst hadden’
(Righart 1986:21-22). Het aanbod van mutualiteiten, coöperaties en volkshuizen
vormde een geduchte concurrentie voor de katholieken. Vooral vlak na de Eerste
Wereldoorlog bloeiden de socialistische organisaties. In 1919 konden de vakbonden
van de socialisten
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rekenen op een ledenaantal dat was gestegen tot het vijfvoudige van voor de oorlog,
terwijl de socialistische mutualiteit meer dan drie maal zoveel leden telde als de
katholieke. ‘De syndicale en mutualistische beweging kenden een enorme toeloop,
de Arbeidshogeschool werd opgericht en erkend (d.w.z. gesubsidieerd) en zorgde
voor de professionele vorming van de socialistische vrijgestelden; een aantal
mantelorganisaties werden opgericht, of groeiden: de Nationale Liga van Coöperateurs
(Ligue Nationale des Coopératrices), de Socialistische Vooruitziende Vrouwen, de
Prévoyance Sociale, de socialistische pers.’ (Haegendoren 1989:51).
In het begin van de jaren dertig verscherpte de confessionele tegenstelling.
Socialisten en liberalen spraken zich uit tegen het akkoord van 1919 voor de
subsidiëring van vrije scholen. De socialisten evolueerden in 1931 naar radicalere
standpunten en een sterker anticlericalisme (Luyckx 1985: 286). Dit leidde uiteindelijk
tot een breuk met de christendemocraten en in de tweede helft van de jaren dertig
tot oppositie binnen de eigen partij: links-marxisten tegen nationale pianisten. In
diezelfde periode werd ook de Vlaamse druk in de partij meer voelbaar, bijvoorbeeld
op het congres in 1937.
In 1921 was uit verzet tegen het zuiver reformistisch karakter van de socialistische
politiek een scheurgroep ontstaan, die de Communistische Partij van België werd.
Haar aanhang was niet bijzonder groot, maar haar invloed groeide in de periode van
de crisis van de jaren dertig (Witte 1983:214).

Cultureel socialisme
De culturele betekenis van de socialistische beweging in de lage landen was in het
interbellum niet meer te vergelijken met de toestand voor de oorlog (Kossmann
1984:479). Niettemin had vlak na de Eerste Wereldoorlog minister van Kunsten en
Wetenschappen, J. Destrée, voor een sterk cultureel élan gezorgd. Hij was van oordeel
‘dat kunst overal kan en moet aanwezig zijn, niet alleen in de musea en ateliers, maar
ook op straat, in het landschap, in de gebruiksvoorwerpen van elke dag’. De
volksopvoeding lag hem na aan het hart, wat hij onder meer met de wet op de
Openbare Bibliotheken gestalte trachtte te geven. Maar het cultuurgoed dat in het
interbellum door de niet-confessionele partijen werd geproduceerd, hoort ook in
kwantitatief opzicht op de derde plaats, na dat van de katholieken en de
vlaamsgezinden (Gaus 1979:51). De socialistische beweging mag dan vrij actief zijn
geweest op het vlak van het verenigingsleven, de jeugdbeweging (Rode Valken,
Ajotters), de vrijetijdsbesteding (de Natuurvrienden) of de organisatie van culturele
manifestaties,(45) voor de periodieken waarin over literatuur werd gedebatteerd is de
socialistische

(45) Zie o.a. Schmook (1983) en Haegendoren (1989).
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oogst vrij schaars. De BWP had in Brussel eind 1922 een ‘Nationaal Uitgevershuis’,
De Wilde Roos, opgericht, dat naast socialistische propaganda ook boeken en
actualiteitsbrochures zou uitgeven. Het ambitieuze programma heeft men echter niet
kunnen waarmaken, de uitgeverij bestond tot 1936 (Simons 1987:137). Ook de S.M.
‘Ontwikkeling’, die boeken, brochures en tijdschriften zou verspreiden, kwam niet
echt van de grond. Haar publikaties bleven hoofdzakelijk beperkt tot de Volksgazet
en het maandblad Ontwikkeling.
Ontwikkeling was bij zijn ontstaan als ‘Tijdschrift voor Arbeidersopvoeding’
afhankelijk van de Centrale voor Arbeidersopvoeding, waarvan Piet Landsvreugt
toen secretaris was. Toen Landsvreugt in 1928 directeur werd van de socialistische
uitgeverij De Wilde Roos, werd Ontwikkeling onttrokken aan de leiding van de
Centrale en kwam het onder bescherming van de socialistische partij. In 1928 leidde
Gust de Muynck een korte periode het tijdschrift. Ontwikkeling was in de eerste
plaats een orgaan dat politieke en ideologische vraagstukken behandelde, maar het
besteedde relatief veel aandacht aan literaire en culturele kwesties.
Een tweede socialistisch orgaan was Leiding. Leo Magits was hiervan
redactiesecretaris, Herman de Man stond aan het hoofd van deze publikatie. Het bood
een forum voor uitgebreider en diepgaander besprekingen over diverse sociale
problemen.
Tot slot zou men nog Seinen, dat in een idealistisch-socialistische sfeer baadde,
in deze context kunnen vermelden. Seinen werd in 1931 door Hugo Vrielynck in
Brugge opgericht als een ‘Tijdschrift van jongeren voor litteraire en economiese
aangelegenheden’, zoals de ondertitel het formuleerde. In haar programmaverklaring
pleitte de redactie voor een sociaal bezielde literatuur en ze beloofde bij de bespreking
van romans de behandeling van de sociale problematiek te beoordelen op een
wetenschappelijke manier. Er verschenen slechts vier nummers van het blad, met
bijdragen van o.a. Marcel Matthijs.

2.2.5. Conclusie
Tijdens het interbellum bleven de drie grote blokken de maatschappelijke sfeer
bepalen. De alles overheersende polariteit bleef klerikaal-vrijzinnig, met soms tekenen
van antiklerikale solidariteit. In het politieke gebeuren zijn het echter nooit de
ideologische tegenstellingen geweest die regeringscrissen hebben uitgelokt.(46) De
economische en nationale problemen kre-

(46) Al vrij snel na 1932 ontstond het gevoel dat de schoolkwestie achterhaald was en alleen in
stand werd gehouden omwille van de katholieke partij en niet omgekeerd (Gerard 1985:524).
Zie ook Balthazar (1979:519) en Verhulst (1989:157).
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gen voorrang in de politiek, de open oorlogen van de vorige eeuw waren verstild tot
stabilisatie. Gerard besluit daaruit dat de levensbeschouwelijke as niet langer
kenmerkend was voor het politieke leven (1988:141) en spreekt van
‘levensbeschouwelijke pacificatie’. Of dit ook betekent dat deze tegenstellingen
waren vervaagd op het culturele en literaire vlak en of deze levensbeschouwelijke
conflictlijnen eventueel in grotere mate het literaire veld bepaalden dan het politieke,
daarover moeten de volgende hoofdstukken klaarheid brengen. Vanop een afstand
beschouwd geeft de periode in elk geval het beeld van een voortschrijdende verzuiling.

2.3. Een overzicht van de constellatie van de periodieken
Tussen 1927 en 1940 werd een aanzienlijk aantal tijdschriften en weekbladen
gepubliceerd, niettegenstaande de economische crisis vele ervan in financiële
moeilijkheden bracht. ‘Men ziet dat de crisis zich overal doet gevoelen’, schreef
Dietsche Warande en Belfort in 1931. ‘Wij zullen 1932 moeten inzetten met maar
één nieuw tijdschrift, hetgeen ons in het laatste kwarteeuws niet meer overkomen
is’ (DWB 1931:945). Soms gebeurde de aankondiging van een nieuw blad op een
haast verontschuldigende toon, vanwege de publikatie van nóg een tijdschrift in een
periode van overproduktie, maar tegelijk werd de noodzakelijkheid van een nieuwe
optie daarbij op een zelfbewuste manier uitgelegd.(47) Tal van bladen kenden slechts
een vrij kort bestaan, andere verkozen een fusie boven de totale verdwijning. De
redactie van Opbouwen bijvoorbeeld zag zich tot tweemaal toe verplicht om de
uitgave van het blad stop te zetten (OB 1937, 1:1). Het werd enkele jaren samen met
Kunst uitgegeven.
De onderzochte periodieken uit de periode 1927-1940 kunnen op basis van diverse
criteria worden onderverdeeld. In deze beschrijving worden ze gecategoriseerd
volgens hun ideologische positie. Een overzicht van de classificatie van de besproken
publikaties volgens dit criterium wordt gegeven in het bibliografisch gedeelte van
dit boek. Omdat deze ideologische positiebepaling in eerste instantie dient om de
interferentie van de ideologische oriënteringen in het literaire veld te onderzoeken,
heb ik binnen de categorie Vlaams geen verder onderscheid gemaakt tussen
minimalistische, federalistische of radicaal-Vlaamse strekkingen. De heterogeniteit

(47) In Volk: ‘SCHRIK NIET, lezer, hierboven leest ge den titel, en hieronder het prospectus van
een nieuw tijdschrift. Inderdaad: er zijn er eigenlijk reeds te veel. Er zijn er zelfs een aantal
over den kop gegaan wegens overproduktie. En nu weer een nieuw? Ja. Omdat het ééne
noodige er niet is.’ (prospectus van Volk).
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van de periodieken die ik als ‘katholiek-Vlaams’ categoriseer, is hopelijk uit het
bovenstaande overzicht voldoende gebleken. Vlaams-nationalistisch heb ik gebruikt
in de zin van Willemsen, namelijk als een partijpolitieke aanduiding voor ‘de
afzonderlijk optredende politieke stromingen, die voor Vlaanderen zelfbestuur, in
welke vorm ook, wilden veroveren.’(48)
Een tweede mogelijkheid is een classificering volgens de aard van de tijdschriften
en weekbladen. Van het veertigtal periodieken dat ik heb geexcerpeerd, diende alleen
Vormen zich volgens de ondertitel aan als een exclusief literaire publikatie:
‘Tweemaandelijksch letterkundig tijdschrift’. Aangezien dit blad naast literaire
bijdragen ook artikelen over schilderkunst en historische onderwerpen opnam, zal
ik het onder de culturele periodieken rangschikken. Puur literaire tijdschriften, met
andere woorden periodieken die uitsluitend aan literaire onderwerpen aandacht
besteedden, komen aldus in mijn corpus niet voor. Meer dan de helft van de
onderzochte bladen ressorteert onder de noemer kunst- of cultuurperiodieken, omdat
ze zowel aandacht besteedden aan literatuur als aan andere artistieke en culturele
onderwerpen. In de subtitels worden de componenten van deze brede culturele
belangstelling doorgaans gespecificeerd tot ‘Kunst’, ‘Letteren’, ‘Kultuur’ en
‘Wetenschap’. Alleen al uit de titellijst kan men afleiden dat er een grote bezorgdheid
bestond om aan de kunst een nieuwe oriëntering te geven en om haar een algemene
taak te laten vervullen in de culturele en maatschappelijke heropbouw: Opbouwen,
De Pelgrim, Streven, Zoeklicht, Groei, Getuigenis of De Bron.(49) De andere titels die
nog in de categorie culturele periodieken thuishoren zijn: Artes, De Belleman,
Dietsche Warande en Belfort, Halmen, Kultuurleven, Kunst, Prisma, Rugo, Gewas,
De Tijdstroom, Vandaag, Vlaamsche Arbeid, De Vlaamsche Gids, DeVlag, Volk en
Vormen. Eén op twee van de periodieken uit deze groep toonde zich in meer of
mindere mate aanhanger van de katholieke leer of van een katholieke
levensbeschouwing. De geest waarin dit gebeurde, varieert van een tolerant humanitair
katholicisme tot een offensieve katholieke opstelling.
Daarnaast zijn er zes bibliografische tijdschriften met algemene artikelen over
literatuur en/of uitgebreide boekbesprekingen, met name Boekengids, De Boekenkast,
De Boekuil, Contact, Onderzoek en Onze Tijd. Boekengids kwam als katholiek blad
reeds eerder ter sprake. Contact, de opvolger van De Boekuil, het huisorgaan van De
Nederlandsche Boekhandel, was een informatieve periodiek ‘voor boekenvrienden’
met uit-gebreide boekbesprekingen. Van 1934 tot 1937 was Maurice Gilliams re-

(48) Bij Willemsen heeft Vlaams-nationalisme dus geen betrekking op federalistische stromingen
binnen de katholieke partij.
(49) Tijdschriften en weekbladen die nog niet ter sprake zijn gekomen, worden gekarakteriseerd
bij de bespreking van de prozaopvattingen in de hoofdstukken drie tot vijf.
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dacteur, daarna nam Marnix Gijsen deze taak van hem over. Onderzoek verscheen
in 1939 bij A. Manteau als een bibliografisch tijdschrift voor letteren, wetenschap
en kunst. Dit bevatte korte boekbesprekingen door François Closset, haar echtgenoot,
hoogleraar Neerlandistiek aan de Luikse universiteit en door Raymond Herreman.
Toen de oorlog uitbrak werd de uitgave van Onderzoek stopgezet. Onze Tijd was het
bibliografisch orgaan van Leo J. Kryn, die vanaf 1936 de gelijknamige uitgeverij
bestuurde. De uitgave van Boekenkast hoorde thuis in het kader van de oprichting
van het V.B.V.B. In 1929 nam de Vereniging van Letterkundigen, onder
voorzitterschap van August Vermeylen en Maurice Roelants, het initiatief om een
vakverbond van boekhandelaren en uitgevers te stichten: de Vereniging ter
bevordering van het Vlaamse boekwezen. Tot de medestichters behoorden, naast
Vermeylen en Roelants ook Eugène de Bock, Joris Lannoo, Leo Symons en Leo J.
Kryn, die tien jaar lang de V.B.V.B. zou voorzitten (1931-1940). Een van de
programmapunten voorzag activiteiten op het vlak van lectuurbevordering, waarbij
aan de Vlaamse auteur en het Vlaamse boek voorrang moest worden gegeven. Dit
gebeurde onder meer tijdens een ‘Week van het Vlaamsche boek’, voor het eerst
georganiseerd in 1929, waaraan een boekententoonstelling en de publikatie van een
jaarboek, het Boek in Vlaanderen(50)werden gekoppeld. In 1932 werd voor het eerst
de ‘Boekenbeurs voor Vlaanderen’ georganiseerd in de Antwerpse Feestzaal op de
Meir.(51) Het V.B.V.B. patroneerde ook elders kleine boekenbeurzen, o.m. in Brugge
en Gent. Men beschouwde die beurzen als een belangrijke stap naar het publiek
omdat ze de drempelvrees voor nieuwe boekhandels moesten wegnemen. Vanaf
1929 verscheen maandelijks bij De Sikkel, het ‘Orgaan van de vereeniging ter
bevordering van het Vlaamsche boekwezen’, De Boekenkast. Het blad was de
voortzetting van een soort van keurbibliografie die vroeger in de Bibliotheekgids
verscheen. Vanaf 15 oktober 1929 bevatte het orgaan uitvoeriger artikelen over zowel
Vlaamse als Nederlandse uitgaven. De redactie was in handen van Marnix Gijsen.
Een derde categorie, naast de algemene en de bibliografische uitgaven, bestaat uit
acht algemene publikaties, die over een aparte rubriek voor literaire onderwerpen
beschikten. De selectie van de algemene periodieken was geen eenvoudige, noch
een onbetwistbare zaak, omdat in tal van dergelijke tijdschriften wel links of rechts
boekbespre-

(50) Het Boek in Vlaanderen droeg als ondertitel: ‘Jaarboek van de Vereeniging van Letterkundigen
en de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen.’ Het eerste Boek in
Vlaanderen werd hoofdzakelijk gewijd aan Vlaamse literaire uitgaven. Voor het jaar 1931
werd een uitgave over Vlaamse wetenschap gepland.
(51) In 1937 organiseerde de V.V.L. onder leiding van Roelants de ‘Hoogdagen van de Vlaamsche
Letteren’ in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. Het was de bedoeling deze manifestatie
te laten uitgroeien tot een triënale van Kunst en Cultuur. Door het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog bleef dit initiatief echter beperkt tot een eenmalige gebeurtenis.
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kingen werden gepubliceerd. Ik heb mij daarom beperkt tot die bladen die in min of
meer diepgaande essays literaire problemen betreffende mijn onderzoeksveld, met
name opvattingen over het proza, aansneden. Het gaat om Dietbrand, Elckerlyc,
Hooger Leven, Jong Dietschland, Leiding, Nieuw Vlaanderen, Ontwikkeling en
Seinen. Ook enkele van deze titels verwijzen direct naar een reconstructieve gedachte.
Een aantal tijdschriften beklemtoonden in een verantwoording of redactieverklaring
hun niet-gebondenheid aan een partij.(52) Enerzijds was de vertroebeling van het
politieke leven daar een doorslaggevende reden voor. Anderzijds droeg de benaming
‘partij’ binnen elk streven naar krachtenconcentratie, zij het katholiek, extreem-rechts
of Vlaams-nationalistisch, de associatie met verdeeldheid en met kleurpartijen (Gerard
1985:521). Voor de katholieke tijdschriften werd deze opstelling ‘boven en buiten
de politiek’ ongetwijfeld ook ingegeven door de richtlijnen van het episcopaat om
kerk en politiek los te koppelen. Daarom hamerde het Davidsfonds, dat na de
veroordeling van het nationalisme door de Vlaamse bisschoppen zowel de katholieken
als Vlamingen wou behouden, erop dat haar culturele werking ‘buiten en boven alle
politiek’ stond. In zijn vergadering van 19 januari 1928 besliste het hoofdbestuur:
‘Alle afdelingen moeten derwijze ingericht zijn, dat ieder katholiek vlaamsgezinde
er zonder enige hinder lid moet kunnen van worden. Politieke propaganda in of door
het Davidsfonds is verboden.’ (Wils 1985:253).(53) Dit betekende echter niet dat de
periodieken geen stelling kozen. De katholiciteit, vlaamsgezindheid of vrijzinnigheid
werden in aankondigingsfolders en openingsartikelen toegelicht. Slechts in enkele
bladen is er sprake van een principiële neutraliteit.
Voor de redactionele samenstelling en een overzicht van de belangrijkste
medewerkers aan de cultuurrubrieken verwijs ik naar de bibliografische beschrijving
van de periodieken.

2.4. Het literaire veld na 1918
‘Niet alleen ten onzent voelde men na den oorlog een gemis, over heel de wereld
voldeed de vooroorlogsche conceptie niet meer. De ontdek-

(52) B.v. De Bron, Getuigenis, Halmen, Hooger Leven.
(53) Wils citeert in dit verband ook V. Leemans in Gudrun (1928): ‘Organismen die zogenaamd
buiten en boven de politiek staan zoals het Vlaamse Volkstoneel, het V.E.V., de V.T.B., het
Davidsfonds, de Katholieke Actie, worden om het meest geprezen, en zijn voor zovele
Vlamingen het toevluchtsoord waar niet meer moet gejammerd over de onzalige verdeeldheid
onder Vlamingen, waar ruimte van denken heerst, en waar vooral de gespannen toestanden
en de bitterheid van de Vlaamse kamp onbekend zijn.’ (Wils 1985:258).
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kingen op wetenschappelijk, hygiënisch en mechanisch gebied, die begonnen in de
tweede helft der vorige eeuw, zijn zoo verrassend geweest, de economische toestanden
zoo ongewoon, dat het begrip van den tijd en van den mensch een geheel andere
beteekenis kregen. De auto, het vliegtuig, de radio en de film ontrukten den mensch
aan een loomheid die hij voor geheiligd hield. De vermenigvuldiging der bevolking,
de nieuwe sociale theorieën, de pauselijke encyclieken en de betere
levensmogelijkheden (minder ziekten, beter voedsel, grooter comfort) deden vooral
na de laatste slachting in het Westen den eerbied voor het leven, voor den mensch
toenemen.’ (VLG 1938:198). Met deze woorden vertolkte P. de Vree de sensibiliteit
voor het nieuwe, voor de actuele en sociale gebeurtenissen en voor de menselijke
problematiek, die na de oorlog de artistieke activiteiten domineren.
Op het eind van de jaren twintig zette een jonge generatie van romanciers zich af
tegen het narcisme en de woordkunst van de vorige generatie, het ‘esthetisch
matjesvlechten’ (Roelants in Almanak 1930:105), dat de ethische, menselijke waarden
verwaarloosde. Tegelijk reageerden zij tegen de traditionele boerenroman en de
regionalistische vertelkunst à la Timmermans en Claes, die een voorliefde aan de
dag legden voor de couleur locale en voor folkloristische taferelen. In de eerste plaats
hadden ze stilistische bezwaren. De overdadigheid van de gedetailleerde
beschrijvingen, de zucht naar het picturale, de mooischrijverij, het ‘literatureluren’
of de ‘kopieerlust des dagelijkschen levens’,(54) de uiterlijke beschrijvingen, zowel
van natuur, landschappen, binnendecors als van personages wezen zij radicaal af.
Walschap schreef ‘dat de roman geen voorwendsel was om zonsondergangen,
korenvelden en westenwinden te beschrijven’ (Rondom 1930:7). In de tweede plaats
werd in dit genre, net zoals in de individualistische en esthetische woordkunst, het
gebrek aan ‘menselijke inhoud’ gehekeld. Men vond dat de personages er werden
gereduceerd tot types, zonderlingen, waarover anekdoten en historietjes werden
verteld. In plaats daarvan moest de mens centraal komen te staan, met zijn ‘innerlijke
realiteit’ (Roelants), ‘zijn diep en hartstochtelijk leven en lijden’ (Walschap), zijn
‘lijden in menschelijkheid’ (Zielens).(55)
In feite waren de bezwaren van Walschap en zijn generatiegenoten tegen de
oppervlakkigheid van het klein-realisme, de onbenulligheid van de behandelde
problematiek, de bekrompenheid van de streekroman en de

(54) Later bestempelde Walschap de ‘kopieerlust des dagelijksen levens doorgedreven tot in een
pietluttig angstvallige waarheidsliefde’ tot ‘de ergste van alle artistieke hoofdzonden’
(Walschap 1971:395).
(55) De laatste drie citaten komen uit: Rondom Roelants, Walschap, Zielens. Korte bijdraeen tot
beter kennis deezer schrijvers. Mechelen, Het Kompas, 1930.
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woekerende beschrijvingskunst helemaal niet zo oorspronkelijk. Het waren bekende
geluiden in de Vlaamse kritiek sedert Van Nu en Straks.
Vóór Walschap had Streuvels reeds gepleit voor een vertelkunst in de plaats van
een woord- en beschrijvingskunst. In Herinneringen uit het Verleden van 1924 riep
hij nostalgisch een tijd op waarin de schrijver als verteller mocht optreden: ‘Die
goede, gemoedelijke tijd is vervlogen. Nu staat de schrijver er anders voor - hij is
niet meer de verteller die goochelen mag met zijn phantasie, zonder controle, heel
naar eigen inzicht en goeddunken; aan zijn publiek of medemenschen, aan zijne
lezers hoeft hij niet meer te denken, - alleen nog om zuivere kunst voort te brengen,
om het vak ten top te drijven, om in taaiverfijning, in woordkunst, in samenstelling,
in bouw en techniek uit te munten, zijn concurrenten te overvleugelen, en na elk
nieuw werk, met iets anders en beters voor den dag te komen, wil hij op den eersten
rang blijven. Vertellen komt niet meer te pas, is van ondergeschikt belang, - er bestaat
alleen nog de kunst-van-schrijven die in aanmerking komt.’ (1924:126). En in 1904
reeds schreef Vermeylen: ‘De menschelijkheid der Vlaamsche landlieden zal ons
weldra toch te enkelvoudig, te arm aan geest lijken, om er waarlijk groote, modern
Europeesche romans meê te maken’ (VW II:329). Toen in de jaren 1905-1910 het
regionalisme opbloeide, werd door de tijdschriften De Boomgaard (1910-1911)(56)
en het Roode Zeil (1920) de tegenaanval ingezet. Van de Woestijne had in 1922 al
gewezen op een teveel aan regionalisme en ‘versnipperend impressionisme’ in
Vlaanderen en hij noemde dit toen een van de oorzaken van de ‘literaire inzinking’
(VW V:452). Wat later, in dezelfde periode als Walschap dit deed, was Vermeylen
naar aanleiding van Timmermans' geromanceerde Brueghelbiografie, Pieter Brueghel,
zoo heb ik u uit uwe werken geroken (1928), nog eens scherp uitgevallen tegen ‘de
conventie van dat eeuwig “koleurige”, aldoor brassende en slampampende Vlaanderen,
dat in-den-treure folkloristische Vlaanderen, pleizanten prentjes-almanak, dat
kermis-Vlaanderen voor den literairen uitvoer, dat theater-Vlaanderen vol bestendig
pittoreske Vlamingen!’ (VD 1929:6). De argumenten waarmee Vermeylen
daartegenover zijn bewondering voor De Schandpaal van Buysse ondersteunde,
klonken trouwens unisono met die van Walschap: ‘Ge wordt niet opgehouden door
ingevoegde beschrijvingen’, en over de personages: ‘We staan er niet voor: we staan
er midden in en handelen mee’, de mensen ‘leven door het innerlijke, hun bewegingen
zijn het beeld van hun gemoed’.(57) (VD 1929:400-401).

(56) Zie Weisgerber (1956).
(57) Vgl. met Walschap: Beter leert een gebaar de ziel kennen dan een beschrijving.
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2.4.1. Het driemanschap Walschap, Roelants, Zielens, de geleidelijke
canonisering van een nieuwe generatie
In 1931 verscheen bij uitgeverij Het Kompas(58) te Mechelen een kleine brochure (31
blz.) onder de titel Rondom Roelants, Walschap, Zielens. Korte bijdragen tot beter
kennis dezer schrijvers. Met deze uitgave traden Maurice Roelants, Gerard Walschap
en Lode Zielens voor het eerst samen in een publikatie op. De brochure bevatte de
antwoorden van de drie auteurs op een vraag van uitgever Korneel Goossens - die
op dat ogenblik secretaris van de V.B.V.B. was - om hun standpunt als schrijver
uiteen te zetten. Naast een korte verklaring van elk van hen werden ook enkele
recensies over hun jongste werk opgenomen.(59) Zielens schreef een vrij uitvoerig
relaas van zijn armoedige jeugd als verklaring voor een schrijverschap dat steunde
op een sociale solidariteit met het proletariaat. Alleen Roelants en Walschap gaven
in hun korte uiteenzettingen in zekere mate blijk van een bewust vernieuwingsstreven.
Roelants volgde in zijn uitspraken, soms woordelijk, de reactie van Vermeylen op
zijn roman Komen en gaan.(60) Hij omschreef zijn streven als een zoeken naar ‘de
zuiver psychologische roman’, ‘subjectief, maar niet ego-centrisch of afwijkend van
den algemeenen mensch’. Hij beperkte zich evenwel tot een uiteenzetting over zijn
eigen standpunt en trad niet in discussie met andere romanopvattingen. Walschap
deed dat wel, hij vatte de belangrijkste aspecten van zijn denkbeelden over de nieuwe
roman samen en presenteerde ze als een remedie tegen het ‘verliteratureluurde’ proza.
Bij geen enkele van de drie auteurs is er echter sprake van een gemeenschappelijk
standpunt. Hun visies in deze brochure typeren trouwens de onderlinge diversiteit,
die ook later nog zal worden beklemtoond. De generatiekloof en de breuk met de
vooroorlogse periode zullen bij Walschap een pertinent leidmotief vormen in zijn
beschouwingen over de romanvernieuwing. ‘Wij zijn namelijk een typische
bezettingsgebiedgeneratie’, die door de oorlog grondig werd getekend, schreef hij
in Voorpostgevechten: ‘Ons nieuw en van de voorgangers diametraal afwijkend
inzicht en een

(58) Het Kompas zorgde voor de import van enkele Nederlandse uitgevers, waaronder Nijgh &
Van Ditmar. Roelants en Walschap hadden daar resp. Komen en Gaan (1927) en Adelaïde
(1929) gepubliceerd.
(59) De brochure bevatte M. Roelants, ‘Waarom?’, p.3-5, (dit opstel werd als ‘Nabeschouwing’
afgedrukt in latere uitgaven van Komen en gaan), G. Walschap, ‘Een standpunt?’, p.6-9, L.
Zielens, ‘Niet Russisch!’, p.10-11. De boekbesprekingen betroffen Komen en Gaan en De
Jazzspeler (M. Roelants), Adelaïde, Volk en De dood in het dorp (G. Walschap) en Het
duistere bloed en De roep (L. Zielens).
(60) Cf. Vermeylen in ‘Onze na-oorlogsche literatuur’, openingsrede op de ‘Plechtige vergadering’
van de Koninklijke Vlaamse Academie van 26 juni 1927 (VW 2:526-537). Zie ook Vermeylens
recensie over De Jazzspeler in Vandaag (1929:137-138), opnomen in Rondom Roelants,
Walschap, Zielens.
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geestesgesteldheid die ons voortdurend over onze “verscheurdheid ” deed spreken,
werden echter in hoofdzaak niet door een regionale aangelegenheid [de Vlaamse
kwestie] bepaald, maar door den oorlog zelf.’ (Walschap 1943:17). Een markant feit
is ook dat Walschap als enige van de drie genoemde auteurs voortdurend de
expressionistische ‘wij-retoriek’ hanteerde, hoewel hij zichzelf in de zojuist vermelde
publikatie op dat punt corrigeerde: ‘Terwijl ik dit echter formuleer treft mij de
gedachte dat ik fantaseer, want het is evenzeer waar dat ik steeds enkel en alleen
over mijzelven heb geschreven.’ (Walschap 1943:102).(61) Walschap en Roelants
hadden een tegengestelde achtergrond. De eerste debuteerde in de lijn van het
humanitair expressionisme, de tweede behoorde tot 't Fonteintje, dat eerder bij de
traditie van Van Nu en Straks aansluiting zocht. Deze tegenstelling drong in hun
standpunt over het proza door. Roelants vertoonde, in tegenstelling tot Walschap,
weinig behoefte om de breuk met de vorige generatie te beklemtonen. Hij wees zelfs
herhaaldelijk op zijn affiniteit met zijn literaire voorgangers, onder meer op een
huldiging door de PEN-club, die de N.R.C. op 1 maart 1931 versloeg: ‘Aan onze
Vlaamsche beweging [...] hebben wij het te danken, dat het jongere en het oudere
geslacht in de Vlaamsche letterkunde elkaar 200 goed zijn blijven begrijpen en
waardeeren.’ In Nederland lag er volgens Roelants spijtig genoeg wel een diepe kloof
tussen de Tachtigers en de jongere generatie.(62)
De namen van Gerard Walschap, Maurice Roelants en Lode Zielens werden in de
jaren dertig aanhoudend geassocieerd met de vernieuwingstendens in het Vlaamse
proza. Toen Raymond Herreman in 1935 een brochure schreef voor het Salon der
Letterkunde op de Wereldtentoonstelling te Brussel, klonk het: ‘Zeker is echter, dat
na hen [bedoeld worden Van Cauwelaert, Thiry, Lemmers, Jeurissen e.a.] - en Elsschot
niet te na gesproken - de romankunst in Vlaanderen ineens een hooge vlucht heeft
genomen, en boven de lokale kleur en de folklore is uitgestegen, aldus aansluitend
bij het beste dat Van Nu en Straks gaf. 't Begon met den roman Komen en Gaan van
Maurice Roelants... En dan kwam Gerard Walschap’ (Herreman 1935:11). Ook in
de contemporaine overzichten van zowel August Vermeylen, De Vlaamsche letteren
van Gezelle tot heden

(61) Ook in het DWB-artikel ‘Waar blijven de jongeren?’ relativeert Walschap het
groepsbewustzijn: ‘Onze generatie had minder onderlingen samenhang dan om 't even welke:
de betrekkingen tusschen hooger genoemden waren van extra-literairen aard en hun werk
vertoont minder onderlinge verwantschap dan dat van andere generaties.’ (DWB 1936:3).
Hij voegt er wel onmiddellijk aan toe: ‘Maar ondanks dat alles waren onze posities net
afgetekend’.
(62) Vermeylen prees Roelants bij diezelfde gelegenheid precies ‘omdat hij voortging in het
spoor, getrokken door het proza van Van de Woestijne, Teirlinck en Toussaint’.
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(1938), als van Marnix Gijsen, De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830 (1940),
werden de posities op dezelfde manier beschreven. Vermeylen die het toenmalige
proza gekenmerkt zag door een ‘strengere zakelijkheid’ en een verfijning van de
psychologische ontleding, wees allereerst op het belang van Elsschot, die tegenover
werk uit een vroegere periode (Kenis, Monteyne, De Bock, Van Cauwelaert) gunstig
afstak ‘door complexer karakterteekening’ (Vermeylen 1938:144). Zonder dat hij
Roelants en Walschap onmiddellijk als koplopers van een generatie voorstelde
kwamen in zijn overzicht hun innoverende verdiensten (Roelants die ‘de eerste zuiver
psychologische roman’ bracht, Walschap ‘met een voorstellingswijze en een stijl,
die in de Nederlandsche literatuur nieuw mogen heeten’) ruimschoots aan bod
(Vermeylen 1938:156-157). Zielens' bijdrage tot de vernieuwing achtte hij daarentegen
gering. Hoewel Zielens ‘een zoogenaamden “socialen roman” maakte, en dit op een
schaal, zooals in de Vlaamsche literatuur nog niet aangetroffen was’, bleef hij toch
in de traditie van de naturalistische roman en zou hij met Gustaaf Vermeersch kunnen
worden vergeleken, oordeelde Vermeylen (1938:159). Marnix Gijsen sloot zich bij
Vermeylen aan. Nadat hij als eerste teken van vernieuwing het proza van De Bock,
Jeugd in de stad (1918), had aangehaald schreef hij: ‘De werkelijke vernieuwing
van het verhalend proza trad slechts in wanneer Roelants, Walschap, Zielens en later
de Pillecijn, Bogaerts, Van Cauwelaert, Berghen, Matthijs, Brulez en Gilliams aan
het woord kwamen.’ Met Komen en gaan was in de ogen van Gijsen Maurice Roelants
‘de eerste die aan het verhaal weer plots een diepere moreele beteekenis verleende’
(Gijsen 1945:136-137).
Ook in de kritieken van Paul de Vree kan men volgen hoe het beeld van de
romanvernieuwing rond Walschap, Roelants en Zielens zich in de loop van de jaren
consolideerde. De Vree publiceerde in deze periode continu en deed dat in
verschillende periodieken. In 1933 - hij was toen vierentwintig jaar oud - bundelde
hij enkele opstellen uit Jong Dietschland onder de titel Over den romand(63) In het
algemeen inleidend gedeelte vermeldde De Vree de configuratie Roelants, Zielens
en Walschap, als ‘de jongste romanschrijvers’ en als het ‘Driemanschap’ (De Vree
1933:13;l6). Maar in zijn thematisch overzicht bracht hij Walschaps Adelaïde slechts
summier ter sprake. Hij duidde wel degelijk vernieuwende tendensen in het proza
aan, maar hij vermeldde die niet bij het trio Walschap-RoelantsZielens, echter wel
bij de ouderen Cyriel Buysse, Felix Timmermans, Stijn Streuvels en Ernest van der
Hallen. Een roman van Buysse noemde hij ‘modern... zonder natuurbeschrijving’,
een ‘roman zonder woordkunst’

(63) Hij had de cursus van Lode Baekelmans aan de Volkshogeschool Herman van den Reeck
op diens verzoek overgenomen. De opstellen in Jong Dietschland vormden de inhoud van
deze cursus.
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(De Vree 1933:24). De Vree had het toen niet over De schandpaal (1928), maar over
Het recht van de sterkste, een boek uit 1893. Schemeringen van de dood (1910) van
Timmermans vond hij bijna ‘een psychologisch handboek’, en zijn enthousiasme
voor De wind waait van Van der Hallen steunde op het feit dat daarin ‘het godsdienstig
probleem op een bizonder mooie en geheel traditionneel-afwijkende wijze behandeld
werd’ (De Vree 1933:44). Het kritische talent van De Vree in deze vroege opstellen
mag dan in twijfel te trekken zijn,(64) zijn uitspraken tonen aan dat hij de normen van
het nieuwe romanmodel à la Roelants en Walschap (psycho- logisering, reductie van
de beschrijving, ...) in 1933 kende, al meende hij de meest verdienstelijke realisaties
ervan bij oudere auteurs aan te treffen. Over een kloof met de vorige periode werd
hier bijgevolg evenmin gerept, integendeel. In ‘Kantteekeningen bij onzen roman’
stelde de Vree nog eens expliciet ‘dat die contemporaine roman van ons wel schakels
heeft met voorafgaandelijke romanliteratuur en b.v. heel nauw in verband staat met
Van Nu en Straks. Daar hebt ge Maurice Roelants, ontegenzeggelijk poëtisch
beïnvloed door Van de Woestijne, tevens prozaïsch voortzetter van dezen en Gerard
Walschap, de hyper-sensitieve, toch nog broer van den verteller Cyriel Buysse. De
a-literair-gevormde Zielens is zelfs met den laatste verwant.’ (JD 1933:605-606).
In 1936 verscheen andermaal een bundeling van opstellen door De Vree, onder
de titel Hedendaagsche Vlaamsche romanciers en novellisten. Het ging om artikelen
die tussen 1933 en 1936 waren verschenen in Jong Dietschland, Hooger Leven, De
Tijdstroom, Nieuw Vlaanderen, Elckerlyc en Vormen. Uit de inleiding bleek dat zijn
aandacht was verschoven ten opzichte van zijn vorige publikatie, Over den roman,
en dat het trio Walschap-Roelants-Zielens dit keer een centralere plaats kreeg
toebedeeld. Het was De Vree nu meer om ‘de beteekenis van onze richtinggevende
na-oorlogsche romanciers en om deze der nieuwste talenten te doen [...], dan om het
nieuwe aspect van andere kunstenaars.’ (De Vree 1936:5). Dat in elk geval tegen
1938 de voorstelling van het drietal als romanvernieuwers is gecanoniseerd, mag
blijken uit het volgend citaat van dezelfde criticus:‘Als wij van vernieuwing spreken
moeten wij éerst van Gerard Walschap gewagen. [...] De vernieuwing is nochtans
niet alleen met Walschap ingetreden. Met zijn naam zijn deze van Maurice Roelants
en van Lode Zielens onafscheidbaar verbonden.’ (VLG 1938:201).

(64) O.a door A. Westerlonck (1942:91-157)
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2.4.2. 1927: nuances bij een beeld
De voorstelling dat in Vlaanderen in 1927 een ‘revolutie’ plaatsvond en vanaf dan
een ‘nieuw tijdperk’ was aangebroken (Weisgerber) door toedoen van Gerard
Walschap, Maurice Roelants en Lode Zielens, moet vervolgens op enkele punten
worden bijgesteld.
In de eerste plaats blijkt uit wat voorafgaat dat op het eind van de jaren twintig en
zelfs in 1930 de constellatie van deze drie auteurs nog niet automatisch en algemeen
met ‘literaire vernieuwing’ werd geassocieerd en dat hun canonisering zich pas vanaf
1930 voltrok.(65) Soms werden slechts twee van de drie auteurs genoemd. Zo
bijvoorbeeld in De Vlaamsche Gids, waar L. Monteyne sprak over ‘enkele
merkwaardige romans [...] waarvan de waarde groot genoeg is om ook buiten de
enge grenzen van dit land een meer dan gewone belangstelling gaande te maken’
(VG 1934:187-189). Monteyne verwees daarbij naar Zielens en Walschap. In
Opbouwen schreef Rombauts dat de Vlaamse roman nog maar zelden aan
representatief buitenlands werk kon worden getoetst, maar hij beschouwde Komen
en Gaan en Adelaïde als betekenisvolle pogingen (OB 1930:22-25). Toen Marnix
Gijsen in 1930 Zielens' roman Het duistere bloed recenseerde, noemde hij ter
afronding van zijn stuk wel de drie auteurs binnen hetzelfde verband: ‘Willen we
verder geen spijkers op laag water zoeken en zeggen dat Zielens ons hier op
verheugende wijze een schitterende tegenhanger van “Adelaïde” en van “Komen en
Gaan” heeft gegeven’ (DWB 1930:555).(66) Maar uit de selectie voor de Letterkundige
Almanak voor Vlaanderen 1930(67) zou men dan weer kunnen opmaken dat het belang
van de vernieuwende prozapublikaties van Walschap en Roelants op dat moment
nog niet was doorgedrongen. Van geen van beiden werd een fragment uit
‘vernieuwend’ werk opgenomen. Hoewel deze Almanak

(65) Een getuigenis achteraf hierover schreef Lissens in 1964. In 1931 had hij Roelants horen
voorlezen voor het Leuvense letterkundige genootschap ‘Met Tijd en Vlijt’: ‘Wij legden nu
spoedig een verband tussen Adelaïde (ik noem met opzet dit werk van Walschap en laat zijn
verhalen uit Volk weg, die ons Anton-Coolenachtig folkloristisch leken), Roelants en de
dierbare Antoinette, onze moeder van Zielens, die zich overigens in Het duistere bloed [1930]
zogezegd aan een Russische roman had gewaagd.’ (Lissens 1964:23).
(66) Deze canonisering zou met legio voorbeelden kunnen worden geïllustreerd (b.v. Van de
Voorde vestigde in een interview voor De Tijd de aandacht op de jongste publikaties van
Gerard Walschap, Maurice Roelants en Lode Zielens (TS 2,1931:138), Van Cauwelaert
koppelde het werk van Walschap aan dat van Roelants (DWB 1930:627-632). Ook werden
de namen van de drie auteurs of hun publikaties in een adem vernoemd in andere contexten
dan die van de romanvernieuwing. Zo bijvoorbeeld door R de Vree die de ‘Vlaamseigen’
psychologische roman onderscheidde van romans die doordrongen waren van vreemde
motieven ‘zooals Adelaide, Komen en Gaan en Het Duistere Bloed er behelzen’ (JD
1932:797).
(67) Deze werd samengesteld door Urbain van de Voorde, Marnix Gijsen, Achilles Mussche,
August van Cauwelaert en Firmin van Hecke.
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in het voorwoord aankondigde dat men ‘een zoo trouw en zoo volledig mogelijk
beeld [wenste] te geven van de huidigen stand der jongere Vlaamsche letteren’ was
Roelants slechts aanwezig met een essay waarin hij zijn beklag deed over het blijvend
esthetendom: ‘Er zijn op dit oogenblik in Vlaanderen geen vijf auteurs, die wat
menschelijken inhoud betreft iets te zeggen hebben.’ (Letterkundige Almanak
1930:105). Walschap was vertegenwoordigd met een van zijn verhalen over de volkse
dorpsfiguur Soo Moerman.
In hetzelfde jaar waarin de Almanak verscheen, organiseerde de redactie van
Dietsche Warande en Belfort in overleg met de hoofdredactie van Hooger Leven een
rondvraag onder literaire critici en auteurs in Vlaanderen. Er werden vier richtvragen
aan de betrokkenen gesteld, waarvan de eerste luidde: ‘Wat dunkt u over den huidigen
stand van de vlaamsche letterkunde en kritiek?’ Twaalf critici stuurden hun antwoord
in.(68) De meeste aandacht ging naar de discussie over de literaire kritiek in Vlaanderen,
hoewel toch hier en daar uitspraken werden gedaan over het proza. U. van de Voorde
verheugde zich over de plotse stijging van de Vlaamse roman in de allerlaatste jaren
tot een ‘zeer merkwaardig peil’ (DWB 1930:760). Uit het vervolg van Van de Voordes
antwoord blijkt dat deze uitspraak alleen diende als een aanloop voor zijn lofbetuiging
over Adelaïde.(69) Over Komen en gaan of De jazzspeler repte Van de Voorde niet.(70)
Ook andere auteurs die dat ‘merkwaardig peil’ zouden hebben bereikt, werden niet
genoemd. De naam van Roelants viel zelfs bij geen enkele van de twaalf critici.(71)
Markant is dat ook in Boekengids een reactie op Komen en gaan ontbrak. Boekengids
volgde nochtans de romanproduktie via zijn redactiesecretaris Ernest van der Hallen
op de voet. Van der Hallen besprak Komen en Gaan echter pas bij de tweede druk,
samen met Het leven dat we droomden in het eerste nummer van 1932 (BG
1932:10-12). Hij vermeldde terloops dat hij de roman bij het verschijnen niet had
gelezen. Tegelijk met de vaststelling dat Roelants afweek van ‘de zorg voor lokale
tint, het volksche kader, het typeerend détail, de

(68) De twaalf waren: Urbain van de Voorde, André Demedts, Jan Hammenecker, Dirk Vansina,
Anton van de Velde, Joris Eeckhout, Willem Putman, August van Cauwelaert, Ernest van
der Hallen, Jef Claes, Basiel de Craene en André Gerard Christiaens.
(69) Uit deze uitspraak concluderen dat ‘de’ kritiek in de late jaren twintig besefte dat er een
‘metamorfose’ aan de gang was in de Vlaamse roman (Weisgerber 1976:41) is wellicht een
onjuiste veralgemening.
(70) Vgl. ook P. Kenis over de vernieuwing in De Vlaamsche Gids (1929), zie hoofdstuk 5.
(71) Dit merkte ook J. Weverbergh op in het schimpschrift tegen Komen en Gaan (in een
dubbelnummer van het polemische blad Mep). Wanneer Weverbergh stelt dat in geen enkele
Vlaamse krant of tijdschrift bij het verschijnen over het boek werd geschreven, moet allicht
als polemische overdrijving worden geïnterpreteerd. In 1927 werd Komen en gaan o.a.
gerecenseerd door J. de Maegt in Het Laatste Nieuws (31 mei 1927), door J. Muls in
Vlaamsche Arbeid (1928:120) en door J. Eeckhout in De Standaard (18 mei 1927).
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goedmoedigheid tegenover menschen en dingen’ en op die manier ‘bui- ten de groep
der Vlaamsche prozaschrijvers’ stond, constateerde Van der Hallen verheugd dat
Roelants zich hierbij niet verloochende als katholiekdenkend mens. Dat Adelaïde
wel direct de aandacht van Boekengids trok, heeft te maken met de alerte manier
waarop dit tijdschrift bij publikaties die op enige belangstelling konden rekenen, de
zedelijke kwotering bepaalde.
In de tweede plaats moet er rekening mee worden gehouden dat Walschap, Roelants
en Zielens niet uitsluitend lovende kritieken kregen op hun eerste romans. De
tegenkanting die Walschap ondervond is genoegzaam bekend. Maar ook Komen en
gaan kreeg bij het verschijnen negatieve kritiek te incasseren.(72) Vermeylen had
Roelants de lof toegezwaaid ‘den eersten louter-psychologischen roman in de Vlaamse
letteren’ te hebben geschreven, maar hij spaarde hem niet in zijn kritiek die hij in
1927 had op het gebrek aan durf en passie in de Vlaamse na-oorlogse literatuur:
‘Zelfs “Komen en Gaan” van Maurice Roelants, waar ik anders zo veel van houd,
ontsnapt niet aan die kleinburgerlijke beperking: ge speurt het overal in den
gevoelstoon.’ (VW II: 535).(73) Walschap trad Vermeylen bij in diens lof voor de
psychologische analyse, maar had bezwaren tegen de te uitgebreide inleiding en de
gestileerde, onechte dialogen, ‘de personen kunnen niet persoonlijk worden door het
waas van den prachtigen stijl’ (HL 1928:1033). Over de vernieuwende kwaliteit van
Zielens rezen de meeste twijfels. Vanaf 1930 kreeg hij op zijn roman Het duistere
bloed flink wat positieve reacties, maar zijn verhalenbundel uit 1928, Het jonge leven,
werd helemaal niet in dezelfde mate opgemerkt als Komen en gaan of Adelaïde. In
Hooger Leven verscheen er zelfs geen recensie van de bundel, hoewel Walschap
wekelijks uitvoerig over binnenen buitenlandse literatuur schreef. Toen echter Het
duistere bloed verscheen, noemde de recensent van Hooger Leven het naast Komen
en Gaan een hoopvol teken van vernieuwing, een boek dat de traditie onzer slappe
romankunst afsnijdt en schitterend bewijst dat de vernieuwing er nu eindelijk is. [...]
Zielens heeft voorgoed verzaakt aan wat Marnix Gijsen noemt de ‘metereologische
bulletijn’ (HL 1930:565). Gijsen, een vriend van Zielens, was een van de vurigste
verdedigers van zijn werk. Hij herinnerde in zijn artikelen regelmatig aan het verhaal
‘Antoinette, onze moeder’ uit de bundel van 1928, waarin hij een van de fijnste
persoonstyperingen uit de na-oorlogse literatuur terugvond (o.a. in BK 1934:

(72) Voor een schets van de waarderingsgeschiedenis van Komen en gaan, zie Missinne (1991).
(73) In 1938 klonk Vermeylen enthousiaster over Roelants, voornamelijk vanwege diens novelle
De jazzspeler, die een jaar na Komen en gaan was verschenen (Vermeylen 1938:154-155).

Lut Missinne, Kunst en leven, een wankel evenwicht

79
153-154). Hoewel er regelmatig vraagtekens werden geplaatst bij de artistieke waarde
van Zielens' werk(74) bleef hij met Walschap en Roelants als vernieuwer vermeld
worden. Wel werd Het jonge leven niet van bij het verschijnen in 1928 als
vernieuwend beschouwd, maar het werd later met terugwerkende kracht tussen de
vernieuwende romans van 1927 (Komen en gaan) en 1929 (Adelaïde) geschoven.
In de derde plaats had de jonge generatie geenszins het monopolie over het proza.
Vaste auteurs op de achtergrond waartegen de vernieuwing zowel in de jaren dertig
als later werd afgetekend, zijn, om alleen de vaakst vermelde namen te citeren, Antoon
Thiry, Ernest Claes, Alfons Jeurissen en Felix Timmermans. Naast deze schrijvers
van het klein-realisme was er in de tweede helft van de jaren twintig nog een andere
groep in het literaire veld aanwezig, de tweede generatie van Van Nu en Straks, met
name Streuvels, Teirlinck, Van de Woestijne en Toussaint van Boelaere. Alle vier
hebben zij tussen 1925 en 1928 proza gepubliceerd. Toussaint bundelde in 1925 een
aantal verhalen onder de titel De Peruviaanse reis. In 1927 verscheen Streuvels' De
teleurgang van den Waterhoek (het jaar tevoren was Werkmenschen verschenen,
waarvoor hij de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Vlaams verhalend proza ontving).
1928 was, naast Het jonge leven van Zielens, ook het jaar van De leemen torens, een
briefroman van Herman Teirlinck en Karel van de Woestijne en van De Schandpaal
van Cyriel Buysse. Buysse kon trouwens nog op heel wat bewondering rekenen. Zo
verdedigde Walschap hem bij zijn zeventigste verjaardag in 1929 tegen aanvallen
uit flamingantische hoek en stelde hem als een voorbeeld van wat er hier te lande in
de plaats van de regionalistische letterkunde moest komen: In één roman van Cyriel
Buysse is voor ons, jonge schrijvers, inzake romankunst meer te leeren dan met tien
kilo boeken van veel beroemdere ‘auteurs'’(DWB 1929:897-899). Ook Roelants
noemde zich in 1928 nog steeds een groot bewonderaar van Buysse en zijn reactie
op Streuvels' bundel Werkmenschen (1926) loog er niet om: het verhaal ‘Kerstmis
in Niemandsland’ vond hij een voorbeeld van verwerpelijke folkloristische literatuur,
maar met ‘Leven en Dood in den Ast’ ‘is de natuur en al wat buiten de mens ligt,
wat tijdelijk betekenis en wat er geen heeft, op het tweede plan geschoven. Dit is
van een Stijn Streuvels, die zich meesterlijk heeft vernieuwd.’ (Roelants 1943:151).

(74) B.v. P. de Vree noemde hem ‘wat buitenstaander’ (TS 4,1934:360) en doelde daarmee op
zijn geringere artistieke kwaliteit. J. van de Wiele verwonderde er zich over dat Zielens met
Walschap en Roelants in één adem werd vernoemd als ‘de vernieuwers van de prozakunst
[...] terwijl toch en dit vooral uit zijn jongste werken, meer en meer gaat blijken hoe deze
kunstenaar onmiddellijk en zonder breuk bij zijn voorgangers aansluit, en er zelfs van
Consience tot hem niet eens zo'n grote stap is’ (NV 1939, 21:4).
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Hoe de jonge generatie reageerde op de literaire produktie en de esthetische posities
van deze auteurs met gevestigde reputatie, wordt in de recente
literatuurgeschiedschrijving nauwelijks behandeld(75) Van het ‘driemanschap’ bleek
Walschap de enige die zijn generatiegenoten met klem aankondigde als de
tegenvoeters der Van Nu en Straksers, van hen afgezonderd door ‘een zeer scherpe
afscheiding ter breedte van een sabelhouw’ (DWB 1932:467-469). Zielens hield zich
afzijdig van literaire discussies en Roelants vestigde eerder de aandacht op de
continuïteit dan op de breuk. Gerard Walschap, die vanaf 1927 in het pas opgerichte
katholieke weekblad Hooger Leven zijn pleidooien voor een vernieuwde romankunst
startte, heeft in de periode voor de Tweede Wereldoorlog een onbetwistbaar centrale
plaats in het literaire leven ingenomen. Zijn visie op de gebeurtenissen,(76) met de
sterke klemtoon op de discontinuïteit en op het aantreden van een jonge generatie
heeft ook de beeldvorming over de prozavernieuwing in de literaire geschiedschrijving
sterk georiënteerd. In de volgende hoofdstukken zal blijken hoe zeer Walschap het
literaire klimaat en de prozanormen van zijn tijd heeft beïnvloed. Wie niet over
Walschap spreekt, is niet actueel, zelfs niet modern, schreef Laurens (R.F. Lissens)
in Nieuw Vlaanderen in 1935, maar daar werd onmiddellijk aan toegevoegd dat dit
niet betekende dat hij over het monopolie der Vlaamse letteren beschikte (NV
1935,3:4). ‘Er zal gewalschapt worden zooals er gestreuveld werd’, voorspelde De
Vree in 1936 (De Vree 1936:9) en Vercammen had het al in 1930 over ‘de diktatuur
van Walschap’ (TS 1, 1930:63).(77)

(75) Lissens plaatste Streuvels en Buysse in een groep met een ‘bevoorrechte positie’ waaraan
in de jaren twintig nog niemand getornd had. Aangezien tot die groep ook Sabbe, Baekelmans,
Timmermans, Claes en Thiry behoorden, suggereert hij indirect een oppositie van de nieuwe
roman tegen Streuvels en Buysse (Lissens 1967:190). Weisgerber daarentegen laat eerder
een continue lijn vermoeden tussen het zoeken naar ‘persoonlijkheid’ en ‘bepaalde werken
van Buysse, Vermeylen en Van de Woestijne’ (Weisgerber 1976:41-42).
(76) In Hooger Leven en Dietsche Warande, later herhaald in Voorpostgevecbten (1943).
(77) R.F. Lissens schreef in dezelfde zin in zijn reeds aangehaald getuigenis over deze periode.
Toen Timmermans na zijn literaire inzinking in de jaren twintig met Boerenpsalm nieuw
waardevol werk bracht, kreeg hij niet de erkenning die hij had verdiend: ‘Toen Boerenpsalm,
.. en Maria Speermalie, van Teirlinck, in 1940, twee meesterwerken, verschenen, misten zij
een deel van hun effect, omdat wij er niet zonder reden de opvatting en het voorbeeld van
Walschap meenden in te herkennen.’ (Lissens 1964:26).
Ook B. Kemp was van mening dat Walschap tegen het midden van de jaren dertig dusdanig
de smaak van het publiek had bepaald, dat de romanciers van het innerlijke conflict - waarmee
hij Gilliams, Berghen, Van Hoogenbemt bedoelde - niet meer konden doordringen (Kemp
1964:59). Deze kwestie wordt in het vierde hoofdstuk behandeld.
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2.4.3. Conclusie
Stelt men zich op het standpunt van de literaire kritiek van de late jaren twintig, dan
blijkt 1927 als breekpunt in de ontwikkeling van het Vlaamse proza te moeten worden
gerelativeerd en genuanceerd. Ondanks het belang dat later werd toegekend aan de
eerste romans van Roelants en Walschap en aan de verhalenbundel van Zielens,
werden die bij hun verschijnen niet meteen door iedereen als een belangrijke
vernieuwing opgemerkt. De canonisering van Walschap, Roelants en Zielens als de
voortrekkers van een nieuwe generatie en als vernieuwers van het proza groeide
langzaam in de eerste helft van de jaren dertig.
Bovendien kan men niet stellen dat, zoals dit voor de expressionistische poëzie
wel het geval was, de nieuwe opvattingen algemeen als een breuk met de vooroorlogse
generatie werden ervaren. Ook verder zal nog blijken dat zowel jongeren (Roelants,
Van Cauwelaert, De Vree) als ouderen (Vermeylen, Toussaint) precies de continuïteit
hebben beklemtoond tussen de vernieuwde roman, die de menselijke problematiek
centraal stelde, en vroegere psychologiserende tendensen in het proza. In de eerste
plaats is het Walschap die de literaire veranderingen verbond met het aantreden van
een nieuwe generatie. Hij bleek daarbij de breuk tussen de expressionisten en Van
Nu en Straks te transponeren van het vlak van de poëzie in de vroege jaren twintig
naar de prozaontwikkelingen op het eind van het decennium en drukte met zijn visie
een zwaar stempel op de latere geschiedschrijving.
In het derde tot vijfde hoofdstuk geef ik een beschrijvende analyse van de
opvattingen over het proza. Ik heb er vroeger reeds op gewezen dat het corpus geen
systematische presentatie van poëtica's biedt, maar dat het voornamelijk korte
uiteenzettingen en losse beweringen in discussies, overzichten of kritieken bevat.
‘Wij theoretiseren teveel’, vond overigens Walschap (DWB 1928:63). Het derde
hoofdstuk handelt over het debat betreffende de katholieke roman en de katholieke
kritiek, het vierde over de spanning tussen collectivisme en individualisme, het vijfde
over de verhouding tussen kunst en leven bij niet-katholieke publicisten.
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Hoofdstuk 3
Literatuuropvattingen: de roman, een ethische
of esthetische kwestie?
3.1. Een integristische katholieke literatuuropvatting
‘Waar gepoogd wordt aan het wezen van de kunst buitenesthetische beginselen te
doen vastgroeien, of haar te stellen in dienst van een nuttigheidstheorie, begaat men
roekelooze muntschrooderij’ schreef Victor J. Brunclair in zijn ‘Vademecum van
den romanschrijver’, afgedrukt in het eerste nummer van het ‘Vlaamsen kultureel
links gericht vrijzinnig tijdschrift’ Getuigenis (GET 1936:10). Met deze kunstopvatting
die alleen de intrinsiek-artistieke waarde van kunstuitingen wou erkennen, liet
Brunclair een van de schaarse tegenstemmen horen in een debat waarin de literatuur
vooral aan allerhande min of meer uitgesproken nationale, sociale en godsdienstige
doelstellingen werd ondergeschikt. Het accent werd op het eind van de jaren twintig
naar het proza verlegd, en die verschuiving leek gepaard te gaan met een sterke
aandacht voor de ethische draagwijdte en de maatschappelijke impact van het genre.
Onder meer vanwege de grotere toegankelijkheid voor een ruim publiek achtte men
de roman, meer dan de poëzie, een geschikt medium om nieuwe levens- en
kunstconcepties uit te dragen.(1) ‘De poëzie is geen geschikt voermiddel van
gedachten’, schreef Walschap in Voorpostgevechten (Walschap 1943:45), ‘een
letterkundige generatie die werkelijk iets te zeggen heeft, [kan] eerst door den roman
tot volle uitspreekbaarheid [...] komen.’(2)

(1) Zo kende P. de Vree aan de poëzie een wegbereidende artistiek-polemische functie toe:
terwijl ‘de conflicten in de kunst ten allen tijde eerst door de poëzie worden uitgevochten’,
geldt voor de roman ‘dat hij gedijt als een stormachtige poëtische periode achter den rug is’
(VLG 1938,6-8:196-197).
(2) Zie ook uitspraken in dezelfde zin van Ernest van der Hallen in Hooger Leven (HL 1928:232)
en van Emiel Janssen in Streven (ST 4,1936:13 en ST 5,1938:428): ‘Verhalen staan, bij een
belangrijken cultureelen aanvang of wending, meestal vooraan, dikwijls onafscheidelijk er
mede verbonden’, omdat men het gemakkelijkst de kunst met een nieuwe materie kan verrijken
in de verhalende literatuur, meende Janssen. P.G. Buckinx weet de plotse belangstelling voor
het proza aan een omkering der waarden, ‘aan de ontreddering en aan de stuurloosheid van
een vroegrijpe, verbitterde jeugd, die in de polsslag van het levende woord zijn kracht en
zijn ontlasting zoekt.’ (TS 4,1934:539).
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3.1.1. Het debat over katholieke kunst
In de jaren dertig hebben haast alle bladen al dan niet uitvoerig aandacht besteed aan
een intense discussie over de rechten en vooral de plichten van de katholieke
romancier en criticus. In deze paragraaf gebruik ik dit debat als leidraad om de interne
structurering van het literaire veld, de diverse standpunten over de gewenste
verhouding tussen roman en moraal, op te sporen.
De vraag naar de definiëring en de afbakening van katholieke kunst kreeg uit de
aard der zaak natuurlijk de volle belangstelling van tijdschriften met een uitgesproken
katholiek profiel, zoals Boekengids, Dietsche Warande en Belfort, Kultuurleven, De
Pelgrim, Streven en Hooger Leven, maar ze kwam ook uitvoerig aan bod in lezingen,
op tentoonstellingen, kunstmanifestaties en boekenbeurzen. De discussie valt vooral
te situeren in de eerste helft van de jaren dertig, met een piek rond 1933 en 1934.(3)
In de tweede helft van het decennium nam de beroering wat af, maar er werd toch
nog regelmatig aan ‘deze belangrijke kwestie’ gerefereerd.(4)
Het is van belang om hierbij in het oog te houden dat dit vraagstuk over de
katholieke romankunst geen puur Vlaamse aangelegenheid was, maar ook in de
internationale context ruime aandacht kreeg. Bovendien werd het verloop van de
debatten over het wezenlijke en toelaatbare binnen de katholieke kunst in de
Nederlandse, Franse en Duitse bladen in Vlaanderen nauwlettend gevolgd en drongen
die via de tijdschriftenrevues (in al of niet vertaalde fragmenten) in bepaalde
periodieken door.(5) De uitgever van Opbouwen, Hendrik Cayman, voerde in zijn
tijdschrift zelfs een aparte rubriek ‘Modern katholiek literairkunstcriterium’ in. Daarin
was hij van plan om ‘regelmatig het beste en degelikste [te] geven, wat, zowel in
binnenlandse als buitenlandse tijdschriften, over dit breed-gesteld en zo biezonder
actueel onderwerp’ verscheen (OB 1928:366).

(3) Zie hierover ook de studie van K. Wauters (1989).
(4) Cf. A. Demedts, ‘Losse gedachten over een katholieke romanletterkunde’, in: Hooger Leven
(1937:788) en ‘Losse gedachten over een katholieke romankunst’, in: Hooger Leven
(1937:915): ‘Nu de opwindende gevechten rond het vraagstuk van de katholieke letterkunde
en van de vrijheden en verplichtingen van den katholieken schrijver toch een beetje geluwd
zijn’ achtte Demedts het ogenblik aangebroken om een aantal stellingen waarover hij toch
min of meer eensgezindheid veronderstelde, nog eens te resumeren.
(5) Zo publiceerden Hooger Leven en Jong Dietschland af en toe teksten van de Duitse jezuïet
Pater Friedrich Mückermann, een van de Rijnlandse Zentrumfiguren van Der Gral, en teksten
uit het prominente katholieke Duitse maandblad Hochland, dat onder leiding stond van Karl
Muth (in JD 1927,3; JD 1927,7; JD 1928,7; JD 1928,15; JD 1928,41). Opbouwen was vooral
georiënteerd naar de Franse kritiek en liet in zijn kolommen o.a. Paul Bourget, Henri Massis,
François Mauriac en Jacques Maritain aan het woord. Ook De Pelgrim had aangekondigd
dat er buitenlandse bijdragen in de eigen taal (Frans, Duits en Engels) zouden verschijnen,
maar van dit voornemen kwam weinig terecht. Wel was er een rubriek ‘Sprokkelingen’,
waarin al dan niet becommentarieerde uittreksels over katholieke kunst uit buitenlandse
tijdschriften werden verzameld. Dietsche Warande en Belfort gaf in de tijdschriftenrubriek
onder meer uittreksels uit Hochland en het katholieke The Month.
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Evenzeer als de discussie over katholieke kunst de regionale grenzen overschreed,
liep ze over de grenzen van de verschillende kunstdisciplines heen. Binnen de toneelen filmwereld, in de schilder- en beeldhouwkunst en architectuur werden parallelle
discussies gevoerd. Gedeeltelijk zijn deze in de kunstrubrieken van de tijdschriften
uit mijn corpus terug te vinden, maar deze interartistieke dimensie van de discussie
moet ik hier terzijde laten.(6)

Definitie van katholieke literatuur
De katholieke kunstenaarsgilde ‘De Pelgrim’ organiseerde in 1927 te Antwerpen
haar eerste tentoonstelling van religieuze kunst en ging twee jaar later van start met
het seizoenenboek De Pelgrim.(7) Toen viel reeds op hoe deze beweging sterk werd
gedreven door een exalterend idealisme om de katholieke geloofsovertuiging via de
kunst uit te dragen, en minder door een welomschreven artistiek programma. Her en
der werd in reacties op de Pelgrimvoordrachten en -activiteiten opgemerkt dat het
begrip ‘katholieke literatuur’ dringend nood had aan een duidelijke, scherpomlijnde
bepaling en toelichting.(8)
Een tweede, meer specifieke aanleiding die de gedachtenwisseling over de
katholieke roman in een stroomversnelling bracht, vormde de publikatie van de eerste
romans van Gerard Walschap(9) en de verontwaardigde reacties daarop door bepaalde
katholieke recensenten. Vanaf die periode startte in de Vlaamse literaire kritiek een
discussie over de legitieme definitie van katholieke kunst, en in het bijzonder van
de katholieke roman. Onvermoeibaar werd door diverse partijen gezocht naar een
sluitende en bruikbare definitie, die als een afgebakende reeks van poëticale
wetsartikelen door de katholieke wereld zou worden erkend en gerespecteerd en als
een feilloze gids de katholieke kritische praktijk zou kunnen sturen. Er werd strijd
gevoerd om de eigen interpretatie van de identiteit van katholieke literatuur als de
enig legitieme te doen erkennen. De uiteindelijke interesses van de deelnemers aan
deze discussie situeerden zich ergens op een lijn waarvan de twee uitersten waren:
enerzijds de aanspraak van de

(6) Zie hierover onder meer de studies van Zagers (1986) en Dhaene (1986). Vele bladen hadden
in die tijd een aparte filmrubriek (Opbouwen, Hooger Leven, Jong Dietschland, Kultuurleven.
Dietsche Warande en Belfort publiceerde een filmnummer in 1932 (nr. 10-11)).
(7) De bijtitel werd aan het tijdschrift gegeven omdat het driemaandelijks verscheen.
(8) B.v.E. van der Hallen (BG 1930,3), E. Janssen (ST 1,1934,2:35), A. van Cauwelaert (JD
1930:124). Zie ook JD (1930:93) over de vraag om duidelijkheid over de relatie
modernkatholiek. Walschap haalde het gebrek aan eenheid in de bepaling van ‘katholieke
kunst’ aan als een oorzaak van de verbrokkeling van de vereniging: ‘Wat onleefbaar is, sterft
een natuurlijke dood’ (DWB 1933:226-230).
(9) Adelaïde (1929); Eric (1931); Carla (1933), alle drie uitgegeven bij Nijgh & Van Ditmar,
later door dezelfde uitgeverij in één band gepubliceerd onder de titel De familie Roothooft.
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kunstenaar op (een relatieve) artistieke vrijheid, anderzijds de inschakeling van
literatuur in een apostolische kersteningsopdracht.
Er zijn in de discussies een drietal vragen te onderscheiden. Ten eerste, is een
katholieke roman een roman die door een katholiek auteur werd geschreven of is het
een werk waarin een katholieke levensvisie wordt uitgedrukt?(10) Anders geformuleerd,
moet katholieke kunst worden gedefinieerd naar de levensbeschouwing van de
schepper of naar de levensvisie die in het werk naar voren wordt gebracht, en hoe
worden beide aspecten verbonden? Ten tweede, wordt de katholieke auteur in zijn
onderwerpskeuze door zijn geloofsovertuiging beperkt en bevindt hij zich daardoor
in een inferieure positie ten opzichte van een niet-katholiek, of beschikt hij, net zoals
een niet-gelovig kunstenaar, over de volledige werkelijkheid als inspiratiebron voor
zijn werk? Hoever gaat zijn vrijheid vooraleer hij de grenzen van de katholieke
geloofs- en zedenleer overschrijdt? En ten slotte de vraag die als een conclusie uit
de vorige werd afgeleid: met welke maatstaven moet de katholieke criticus het werk
beoordelen, in welke mate moeten esthetische en ethische normen bij de kritische
evaluatie betrokken worden en moet uiteindelijk de zedelijke ofwel de artistieke
beoordeling doorslaggevend zijn?
Het mag uit wat voorafgaat al duidelijk zijn dat van een harmonieuze ‘katholieke
poëtica’ geen sprake was, hoeveel moeite sommige representanten zich ook
getroostten om de breuklijnen voor de buitenwereld te verdoezelen. In de
Walschapstudie is er recent herhaaldelijk op gewezen dat de voorstelling als zou er
een reactionaire reflex zijn geweest vanwege ‘de’ katholieke kritiek op de eerste
romans van Gerard Walschap een vertekend beeld is. Binnen het katholieke literaire
veld waren er verschillende fracties te onderscheiden.(11)
Uitgaande van zowel expliciete - in principiële, programmatische en polemische
bijdragen - als impliciete standpunten - in de kritische, evaluerende artikelen en in
de recensies - zal ik de verschillende posities van de actoren en de literaire modellen
die ze voorstonden, trachten te beschrijven. Ik zal daarbij aandacht besteden aan
uiteenlopende componenten van deze modellen: de algemene bepaling van de aard
van katholieke literatuur, de opvattingen over specifieke genres, de functiebepaling,
de denkbeelden over en de houding ten overstaan van het lezerspubliek, de
canonvorming, evaluatieve criteria in de kritische praktijk en de strategieën in het
optreden als groep.

(10) Vandaar de omschrijvingen van ‘een katholieke roman’ tout court of ‘een roman door een
katholiek auteur geschreven’.
(11) Zie Wauters (1989), Borré (1990). Gelijklopende vaststellingen noteerde R. Laermans (1990)
voor de na-oorlogse periode.
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De Pelgrim: Kunst in dienst van het katholieke geloof
Pater Léonce Reypens s.j. kondigde in de zomer van 1929 in Hooger Leven(12) het
verschijnen van het eerste Pelgrim-nummer als volgt aan: ‘Zorgvuldig werd zelfs de
schijn vermeden of [sic] deze publicatie een reactie of concurrentie zou zijn tegen
bestaande tijdschriften: Dietsche Warande en Belfort, Vlaamsche Arbeid, enz. Het
spreekt vanzelf dat de genoemde en niet genoemde tijdschriften gaarne het werk, dat
de Pelgrims in hun seizoenenboek zullen opnemen, zouden plaatsen in hunne
nummers, maar even duidelijk is het dat ditzelfde werk in bestaande tijdschriften
nooit het aanzien en de uitwerking zal verkrijgen welk het winnen zal in het
afzonderlijk Seizoenenboek.’ (HL 1929:852). De hooggestemde toon en de
zelfzekerheid waarmee De Pelgrim zichzelf van bij de aanvang een leiderspositie
toekende, hield rechtstreeks verband met haar verheven doelstelling: ‘door het
bevorderen van een geest van christene solidariteit onder de katholieke kunstenaars
en door het steunen van elkanders werk, de katholieke vlaamsche kunst hooger op
te voeren en ze in het kultureel leven de plaats te geven die haar rechtens toekomt.’(13)
Bijgevolg werd de bepaling van een ‘katholiek kunstenaar’ dan ook opgesteld in
functie van de geloofsbeleving: een Pelgrim is een katholiek kunstenaar die zijn
geloof beleeft en die ‘door de uitdrukking van het vormelijk schoone de eeuwige
goddelijke schoonheid tracht te benaderen.’ Zijn werk was dan de belijdenis van zijn
geloofsbeleving en elke artistieke schepping een stap in een pelgrimage naar God
(‘Manifest’). Het was de eigenlijke bedoeling van deze vereniging van katholieke
kunstenaars om het katholicisme meer aanzien te geven door de produktie van
katholieke kunst te stimuleren.(14)
Voor een esthetische reflectie op deze activiteiten was hier geen ruimte. Integendeel,
pater Reypens achtte poëticale formuleringen niet op hun plaats en hij vond ze zelfs
strijdig met de doelstellingen van de beweging: ‘De Pelgrim, [...] gelijk alle jonge
leven, meer op de scheppende daad belust dan op de reflexie, heeft zich nog maar
weinig bekommerd om de formuleering zijner opvatting der christelijke kunst. En
laat ons hopen dat de tijd hiertoe nog lang niet gekomen is. Want esthetische formulee-

(12) Vóór de stichting van een eigen blad in december 1929 vonden de Pelgrimleden voor de
publikatie van hun lezingen en de aankondigingen van hun activiteiten onderdak in Hooger
Leven. Pater Valvekens en Walschap behoorden trouwens ook tot de kernledengroep van
twaalf. Valvekens was een van de stichters van de beweging. In de eerste jaargangen
verschenen o.a. ‘De Pelgrims voor den dag’ (HL 1927:936-937); ‘De as.
Pelgrim-Tentoonstelling te Antwerpen’ (HL 1927:1025-1026); ‘Stemmen van Pelgrims’
(HL 1927: 1192-1194); ‘De Pelgrim-ziel door L. Reypens’ (HL 1927:1226-1228); ‘Van het
Pelgrim-Congres, Rede van Dirk Vansina en van André Demedts’ (HL 1927:1258-1260);
E. Boelaert, ‘Pelgrimskunst’ (HL 1928:744-746); A. Demedts, ‘De ll. Pelgrimsvergadering’
(HL 1928: 808-809).
(13) In het Manifest van de Pelgrimbeweging, gedateerd Nieuwjaar 1926 (in: Vlaanderen, De
Pelgrimbeweging, 112, 1970).
(14) Zie ook het gesprek met Vansina (Florquin 1968:83).
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ring is de bezigheid - bij uitstek - voor het otium cum dignitate van een beweging
die op haar lauweren rust.’ (HL 1927:1228).
Uit het redactionele artikel ‘Wat wij willen’, waarmee De Pelgrim zijn eerste
nummer in 1929 opende, bleek evenmin belangstelling voor enige reflecterende
benadering van het fenomeen katholieke kunst. Het literaire blad zou ‘het katholieke
schoonheidsleven zoo veelzijdig mogelijk [...] openbaren’ en in dezelfde geest
opereren als de andere kunstdisciplines, namelijk vanuit ‘de katholieke levensvisie
en de daaruit geboren katholieke levensdrang, tot schoonheidsvisioen en
schoonheidsrythme geheven’ (PE 1929,1:3), dit alles in de geest van de
Middeleeuwen. Er heerste in deze kunstenaarskringen een zodanige
Middeleeuwenmanie dat de leden in hun onderlinge briefwisseling zelfs een
middeleeuwse stijl en titelatuur, b.v. ‘de harthog ernest van pannenburgh’, hanteerden
(Boni 1950: 68). Toch ging Vansina, redactiesecretaris en belangrijkste woordvoerder
van het blad,(15) in zijn rubriek ‘Kantteekeningen’ vrijwel onmiddellijk van start met
een reeks beschouwingen waarin hij het wezenlijke onderscheid tussen profane en
katholieke kunst onderzocht.(16) Ook de diverse richtingen binnen de religieuze kunst
trachtte hij te onderscheiden en te definiëren, waaronder ‘devotie’, ‘mystieke kunst’,
‘kerkelijke kunst’, ‘godsdienstige kunst’ (PE 1930,4:83-91).(17) In de ‘Kantteekening’
waarin hij de verhoudingen tussen kunst en apostolaat wou scherpstellen, formuleerde
hij ‘drie principiële waarheden’: ‘- Kunst leeft enkel in vrijheid. - Elke vooropgezette
thesis is in een kunstwerk een onzuiver bestanddeel. - De kunstenaar moet even
objektief zijn als de geleerde’ (PE 1929,1:88). Vansina beriep zich om deze stellingen
te staven expliciet op het gezag van Jacques Maritain, en verwees daarbij naar diens
publikatie Art et Scolastique.(18) Een kunstenaar mocht niet vanuit apologetische
bedoelingen werken: ‘Kunst en bewust gewild apostolaat sluiten mekaar uit’ (PE
1929,1:88). Meteen maakte Vansina hiermee duidelijk dat de Pelgrimbeweging zich
niet wilde inschakelen in de Katholieke Actie. In de verdere uitwerking van zijn
betoog stelde hij dat de ethische categorie van ‘het Goede’ door het ‘esthetische
schoone’ moest worden vervangen, maar door het schone gelijk te stellen met het
‘in schoonheid’ dienen van God, werd de vooropgestelde oppositie tussen kunst en
apostolaat onder-

(15) Tegenover Florquin verklaarde Vansina dat hij De Pelgrim omzeggens ‘alleen en naar eigen
uitzicht mocht uitgeven’ (Florquin 1968:83).
(16) In zijn eerste Kantteekeningen behandelde hij achtereenvolgens de thema's ‘Kunst en
apostolaat’, ‘Kunst en Liturgie’, ‘Profane Kunst en Godsdienstige Kunst’ (PE 1929,1: 88-90).
(17) Aangezien deze uiteenzettingen voornamelijk op schilderkunst betrekking hebben laat ik ze
hier verder buiten beschouwing.
(18) In de afdeling ‘Sprokkelingen’ kwam Maritain nogmaals ter sprake, in verband met zijn
artikel over de hergeboorte van het thomisme, uit La vie intellectuelle. Waarschijnlijk was
dit een bespreking door Vansina (PE 1930,4:93-94).
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mijnd. De ethische waardebepaling verschoof hij naar de persoon van de kunstenaar:
‘Het ethisch goede en het esthetisch schoone zullen mekaar in zijn werk maar in die
mate dekken dat de kunstenaar zelf door God werd gedekt.’ (PE 1929,1:88). Vandaar
kon hij concluderen dat kunst volledig vrij was. Alleen werd van de kunstenaar vereist
dat hij zijn schepping vervaardigde niet in ‘natuurgetrouwheid’, wel ‘in
overeenstemming met de wetten der natuur’ (PE 1929,1:90). In Vansina's optiek
ging het hier onbetwistbaar om ‘goddelijke’ natuurwetten. Een bijdrage ‘Kunst en
zedelijkheid’ in de volgende aflevering, die handelde over de verantwoordelijkheid
van de katholieke kunstenaar, bevestigde nogmaals dat het zedelijke en religieuze
fundament in Vansina's esthetica absolute prioriteit kreeg: ‘Het werk van den
kunstenaar, vrucht van zijn diepste zelf, zal waard zijn, ook onder zedelijk opzicht,
wa t de mensch zelf waard is’ (PE 1930,2:100) en hij koppelde daaraan de conclusie:
‘Daardoor is de kunstenaar minder verantwoordelijk voor wat hij voortbrengt dan
wel voor wat hij is.’ Dat de beoordeling moest gebeuren op de zedelijke
standvastigheid van de persoon werd mede hierdoor bepaald dat Vansina de creatieve
act als een roesgebeuren beschouwde, zodat de kunstenaar zelfs geen controle had
over de keuze en manier van behandelen van zijn onderwerp. De zwaarste
verantwoordelijkheid legde hij dan ook bij die personen die schadelijk werk
verspreidden, door het uit te geven, tentoon te stellen of te bespreken (PE 1930,2:100).
Over de voorrang van ethische of artistieke normen bij de kritische beoordeling
bestond voor hem geen twijfel. Bleek ‘het aroom dat van het werk uitgaat’ pervers
of ongezond, ‘dan moet het verworpen worden, ongeacht de stellingen die het zou
kunnen verdedigen of de kunstwaarde op zichzelf beschouwd’ (PE 1930,2: 100-101).
De enige keer dat Vansina in De Pelgrim deze principiële stellingen in een
praktische toepassing bracht, was zijn uitvoerige romanbespreking van de roman
Adelaïde van Gerard Walschap. Dat hij dit boek ondanks zijn ‘buitengewoon knappe
techniek’ en ‘de perfekte adekwaatheid tusschen den verteltrant en het onderwerp’
(PE 1931,3:77) afkeurde, hoeft wellicht geen betoog. Zelfs Einstein en de Negende
van Beethoven werden er als autoriteiten bij gehaald om te bevestigen dat van kunst
een ‘ethische verheffing’ moest uitgaan (PE 1931,3:80). Ter adstructie van zijn gelijk
werd aan het stuk nog een bijdrage van psychiater Dr. Van Ackere toegevoegd, die
in het Vlaamsch Geneeskundig Tijdschrift Walschap totale onkundigheid op het vlak
der psychopathologie had verweten. Maar Vansina kon evenmin Walschaps twee
bundels volksvertellingen, Volk en Dood in het dorp, appreciëren: ‘Indien in onze
buitenmenschen een greintje katholicisme aanwezig is zijn ze geen slaven van het
noodlot maar vrijgelatenen van het christendom.’ Het totaalbeeld dat Walschap van
het leven gaf noemde Vansina ‘vals’, want het was ‘teneerdrukkend’ en ‘ontmoedi-
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gend’. Walschap had in de eerste jaargang van De Pelgrim (PE 1930,2: 44-50) het
verhaal ‘De Meester’ (uit De dood in het dorp) gepubliceerd. Vansina wou blijkbaar
vermijden dat men dat als een goedkeuring van Walschaps overig werk zou
interpreteren.
Een opvallend gegeven in deze reactie is de manier waarop Walschap in deze
kwestie als een testcase werd gezien. Vansina schreef in de inleiding van zijn
bespreking trouwens dat ‘naast de aanwinst, die onze letterkunde met Gerard
Walschap boeken mag’ zijn optreden ook het voordeel had gehad ‘een heele serie
twistvragen op te werpen’ (PE 1931,3:75).
Deze rechtstreekse koppeling van de discussie over de katholieke roman aan de
Walschaptrilogie is een fenomeen dat zich nog enkele keren in de katholieke kritiek
herhaalde. Dit lijkt erop te wijzen dat de beoordeling van deze auteur voor een criticus
een veel grotere draagwijdte had dan zomaar een boekbespreking. Het kritisch
optreden tegenover Walschap bepaalde immers tot welke zijde de katholieke recensent
behoorde. Wie de Walschap van ‘na Adelaïde’ binnenhaalde, bekende zich tot het
kamp van Van de Voorde, Van Cauwelaert, Gijsen c.s. (zie infra). Niet onbelangrijk
in dit verband is ook dat bij de besprekingen deze posities telkens duidelijk werden
herhaald(19): Van de Voorde, Gijsen en Van Cauwelaert waren pro, E. van der Hallen
en Vansina maakten ernstig voorbehoud.

De katholieke roman als emanatie van een katholieke levensbeschouwing
Drie andere gevallen waarin het vraagstuk van de katholieke roman aan de orde werd
gesteld en waarin Walschap als testcase werd aangehaald, kan men vinden in Streven,
het Antwerpse tijdschrift van de jezuïeten, en in het tijdschrift van de dominicanen,
Kultuurleven, dat werd uitgegeven door Geloofsverdediging te Antwerpen. Het gaat
om een artikel van pater Emiel Janssen, ‘Over Walschap's Trilogie en over de
Katholieke kunst in Vlaanderen’ (ST 1,1934,2:35-39), een bijdrage van priester Joris
Eeckhout, ‘De Katholieke Romanschrijver’ (ST 2,1935:181-188) en een bespreking
van pater Felix Morlion, ‘Over Kuyle en Walschap. Nog gegevens voor het debat
over den katholieken roman’ (KL 1934:408-414).
De bijdrage van Joris Eeckhout is systematisch opgebouwd vanuit de centrale vragen
zoals ik die eerder heb geformuleerd. De katholieke roman definieerde hij als ‘een
verhaal organisch gegroeid uit de algeheele katho-

(19) B.v. Janssen in het hierna behandelde artikel ‘Over Walschap's Trilogie en over de Katholieke
Kunst in Vlaanderen’ (ST 1934,2 en ST 1934,3). Janssen ging in tegen Gijsen en bouwde
zijn betoog zo op dat hij stap voor stap een recensie van Van de Voorde weerlegde. Hetzelfde
procédé volgde Eeckhout met een artikel van Van Duinkerken in ‘Rondom Walschap's
trilogie’ (Eeckhout 1934).
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lieke levensbeschouwing’ (ST 2,1935:181). Het onderscheid met de niet-katholieke
romankunst legde hij niet in het te verwerken materiaal - dat is voor iedereen het
‘heele leven’ - maar in de wijze waarop het probleem van zonde en kwaad werd
behandeld, m.a.w. welke houding de kunstenaar daartegenover aannam.(20) Die houding
zag hij bepaald door de levensbeschouwing van de kunstenaar: ‘zijn opvatting van
wereld en mensch schept de atmosfeer, waarin zijn personages ademen’ (ibid.). Op
de vraag of het katholicisme dan niet verengend werkte op de artistieke
scheppingskracht luidde het antwoord resoluut nee. Integendeel, meende Eeckhout,
pas sedert het christendom was voor de kunst ‘het volle leven’ ingeluid. Dit hield
niet in dat de katholiek naar realisme zou moeten streven. De ‘waarheid’ (namelijk
de voorstelling van het menselijk leven ‘in de uitstraling van zijn volledig wezen’,
een leven dat Eeckhout essentieel ‘in het teken van de strijd’ zag, waarin de mens
werd gesterkt door de goddelijke genade) moest als een ‘immanente tendens’ voor
zichzelf spreken. Eeckhout trok hieruit tevens conclusies over de
auteurstussenkomsten in de roman: ‘het is dus volkomen overbodig, en een bewijs
trouwens van onmacht, dat de kunstenaar zelf, telkens weer, van achter 't hoekje
springt om zijn voorstelling toe te lichten.’ (ST 2,1935: 186). Om dit te bereiken
moest de kunstenaar zich baseren op onwankelbare geloofsopvattingen: ‘Een katholiek
roman is dus het werk van een kunstenaar, die er integraal de katholieke
levensbeschouwing, theoretisch en praktisch, op nahoudt.’ (ST 2,1935:184). Een
laatste prangende kwestie die Eeckhout behandelde, was de evaluatie van zedelijk
betwistbaar werk. Hij kwam tot de vaststelling dat morele en esthetische bezwaren
samenvielen, aangezien aanstootgevende beschrijvingen of taferelen niet alleen de
gemoedsrust storen, maar ook het kunstgenot, dat ‘de rust der reine
schoonheidsontroering’ schenkt.
Op deze uitvoerige principiële uiteenzetting volgde nu in kleine letter de toepassing:
Gerard Walschap.(21) Eeckhout achtte het na zijn analyse overduidelijk bewezen dat
men Walschap onmogelijk kon rubriceren onder

(20) Cf. Van der Hallen die in een recensie van Zielens' Het duistere bloed opmerkte (in verband
met ‘het eeuwig probleem waarvoor de katholieke kunstenaar van dezen tijd zich geplaatst
ziet’), dat elk kunstenaar voor zichzelf heeft uitgemaakt of hij ‘de obsessie van het zwoele
en het seksueele’ als ‘thema met praeservatieve tendenzen’ mag nemen of dit moet negeren.
Zielens' Het Duistere bloed gaf volgens hem geen behandeling van het kwaad om het kwaad,
maar was bedoeld als ‘een ontleding van 't leed en de ellende van 't herhaaldelijk en diep
vallen’ (BG 1930:296).
(21) De houding van Eeckhout tegenover Walschap werd van bij het begin gekenmerkt door een
bitsige toon. Aan de basis lag een ruzie over een bijdrage van K. van den Oever in de tijd
dat Walschap nog aan Het Vlaamsche Land verbonden was (zie Westerlinck (1969: 60-61).
Eeckhouts onbillijke houding was blijkbaar binnen de katholieke kring zo opvallend dat zelfs
E. Janssen in 1939 in een recensie van Litteraire Profielen VIII opmerkte: ‘In de studie over
Walschap klinkt rancune door: tenminste de delicaatheid wordt, naar onzen smaak, wel eens
met voeten getreden.’ (BG 1939:367).
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‘onze katholieke romanciers’, en hij deed zijn beklag dat zelfs katholieke critici
verzuimden om te wijzen op de verderfelijke invloed van dit werk. Ook hier werden
niet-literaire autoriteiten ingeroepen om deze mening kracht bij te zetten: Mgr.
Cruysberghs, vice-rector van de Katholieke Universiteit te Leuven, die in zijn Zes
Vastenpreken gehouden in de Kapellekerk te Brussel (1934), aan de katholieke kunst
een uitdrukkelijke apostolaatsfunctie had toegekend,(22) de reeds vernoemde Dr. Van
Ackere, psychiatrisch arts in het Guislain-instituut te Gent, waar Eeckhout directeur
was. De derde deskundige, wiens depreciërend oordeel over Walschap werd geciteerd,
was wel een literator, maar een bron die niet van sympathie voor de katholieke critici
kon worden verdacht, zo meende Janssen, vermits het ging om de ‘vrijzinnige’ Dirk
Coster. In De Stem (januari 1935) had deze laatste laten merken dat hij Walschaps
preoccupatie met de donkere en afschuwelijke kanten van het leven al te gortig vond.
Eeckhout toonde zich niet alleen in de beoordeling van Walschap maar ook in zijn
talrijke andere kritische stukken(23) een overtuigd pleitbezorger van een integristische
esthetica, die kunst in een ethisch-katholiek fundament wilde verankerd zien. De
hoofdlijnen van Eeckhouts kunstbeschouwing kwamen dan ook, tot in de formulering
toe, in zijn kritieken voortdurend terug. Zijn grondstelling over het innige verband
tussen literatuur en leven - die hij als titel voor een van zijn opstellenbundels koos
(zie noot 23) - schraagde elke argumentering: ‘Er bestaat, van esthetisch standpunt
uit, voor den roman, evenals voor alle kunst trouwens slechts één voorschrift: geen
kontakt verliezen met het leven’ (Eeckhout 1934: 58). Deze centrale notie ‘kunst =
leven’ kreeg in de eerste plaats een prohibitieve inhoud. De auteur had als plicht de
‘volheid’ van het leven uit te beelden, en moest zich dus hoeden voor elke ‘eenzijdige
benadering’ die kon uitlopen, zoals in het geval van Buysse bijvoorbeeld, op een
voorkeur om op te gaan ‘in hetgeen mensch en ... dier gemeen blijkt’,

(22) De vastenpreken van Mgr. K. Cruysberghs, die tussen 1930 en 1936 vice-rector was van de
Leuvense universiteit, verschenen in 1934 onder de titel: De Kerk, zes vastenpreeken gehouden
in de Kapellekerk te Brussel (N.V. Standaard-Boekhandel). De preek van 4 maart handelde
over de relatie tussen kerk en kunst. Cruysberghs zag de katholieke kunst als ‘een verlengstuk
van de katholieke lering’ en aldus als een hulpinstrument tegen de algemene ontreddering
en een houvast in de tempus perditionis.
(23) De meeste van zijn kritische en essayistische bijdragen verschenen in boekpublikatie,
waaronder de reeks Litteraire profielen (Antwerpen, N.V. Standaard-Boekhandel, 1925-1947),
naast Litteraire aktualiteiten (Brussel, N.V. Standaard-Boekhandel 1927); Litteraire
Tivistappels (Gent, Van Melle, 1936); Literatuur en Leven (Brussel, N.V.
Standaard-Boekhandel, 1934); Litteraire schetsen (Leuven, Davidsfonds, 1940). In Literatuur
en leven verscheen zijn opstel ‘De Roman. Wezen - evolutie - nieuwe strekkingen’ (lezing
voor de Koninklijke Vlaamsche Academie op 19 maart 1932) en ‘Rondom Walschap's
trilogie’, waarin hij hoofdzakelijk tegen de appreciatie van Van Duinkerken in argumenteerde
waarom dit werk in zijn visie ten onrechte bij sommigen op artistieke appreciatie had kunnen
rekenen.
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in een Freudisme ‘avant la lettre’. (PE 1,1930,2:76). Positief ingevuld werd het
concept ‘volle leven’ synoniem met het ‘hooger leven’, ‘nooit-piëteitsvol-genoeg
weergegeven, myriadfacettige leven, in zijn dubbele, van elkaar niet te scheiden,
uitwendige en inwendige verschijning, - het groote wonder, waarvoor wij alle dagen
voort als kinderen blijven stil staan...’ (Eeckhout 1934:58-59). In een ode aan het
leven op het einde van zijn Buysse-artikel haalde hij er zelfs, net als Vansina, weer
Beethoven bij: ‘o Duizend levens leven! Dezen subliemen kreet slaakte Beethoven.
Hier is het genie alweer de tolk van 's menschen diepste verzuchting: leven, veelzijdig
leven, eeuwige volheid van leven! Daarvan heeft de kunst een glimp opgevangen.
(Wij, geloovigen, weten waar 't volle licht schittert!)’ (PE 1,1930,2:81). Over de
‘verliteratuurde’ kunst van schrijvers die zich ‘aan de wellust van het woord’
overgaven, maakte Eeckhout zich in vergelijking met andere critici die op het ‘contact
tussen kunst en leven’ hamerden, opvallend weinig zorgen. In de vermelde bijdragen
kwam deze overweging slechts één keer, en dan nog zijdelings ter sprake.(24) De
implicatie van deze denkbeelden voor Eeckhouts literair-kritische visie was
onvermijdelijk dat in de eerste plaats de levensbeschouwing van de auteur, die een
directe weerslag had op het werk, de aandacht van de criticus moest trekken.(25) Dit
kwam duidelijk tot uiting in zijn stuk over Buysse in De Pelgrim. Significant voor
deze exclusief-ethische benadering van de auteur is hoe Eeckhout het naturalistische
karakter van Buysses werk niet als een historisch-stilistische typering beschouwde,
maar als een ‘naturalistische levensbeschouwing’, in eerste instantie bekeek Buysse
het leven zelf ‘met “verlitteratuurde” oogen’ (PE 1,1930,2:76). Het attribuut
‘verlitteratuurd’ heeft in deze context weinig uitstaans met een woordkunstige of
esthetiserende manier van schrijven, en men zou het in Eeckhouts poëtica door
‘naturalistisch’ kunnen vervangen. De kentering die Eeckhout na de oorlog in het
werk van Buysse aantrof, slaat dan ook op een gewijzigde levensvisie: ‘Zijn kijk op
menschen en dingen werd ruimer: zijn hart ging meespreken; pinkte hij daar niet een
traan weg?’ (PE 1,1930,2:81).
In vergelijking met de rigide houding tegenover Walschap klinkt het oordeel over
Buysse, zelfs over diens vroegste periode, erg mild. Het verschil lag voor Eeckhout
in het feit dat Buysse niet ‘moedwillig’ de waarheid verdraaide en dat hij bovendien
later zijn eerste ‘onjuiste’ visie de

(24) Dit gebeurde in verband met Achilles Mussche, die had opgemerkt dat Buysse ‘tot de
schepping van zijn werk’ was gekomen ‘niet langs den weg van de literatuur’ (PE 1,
1930,2:75). Eeckhout verdedigde, tegen Walschap in, herhaaldelijk het recht op
‘beschrijvingen’ in de roman (b.v. Eeckhout 1934).
(25) In ‘Rondom Walschap's trilogie’ was het Mauriaciaanse dilemma of een katholieke roman
nu een roman was door een katholiek geschreven, dan wel of elke schrijver een katholieke
roman kon voortbrengen, gauw opgelost: ‘De benaming “katholiek roman” is stellig maar
te verdedigen in den unieken zin van: roman geschreven door een katholiek’ (Eeckhout
1934:105).
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rug had toegekeerd. Eeckhout verdacht Walschap daarentegen van bewuste provocatie.
Dit blijkt onder meer uit de verontwaardiging die doorklonk in zijn reactie op
Walschaps kinderverhaal ‘De vierde Koning’, dat hij ‘snoepgoed voor kinderen’
noemde, alsof het ging om verderfelijke invloeden in een verleidelijke verpakking.
Hij voegde daar nog aan toe: ‘Ruimer-denkenden onthaalt hij elders - in
konkurreerende periodieken! - op gekruider kost.’ (ST 2,1935:187).
Het tweede voorbeeld waarin het ‘geval’ Walschap in het algemene debat over de
katholieke roman werd ingepast, vormden de bijdragen van pater Emiel Janssen s.j.
in Streven: ‘Over Walschap's Trilogie en over de Katholieke Kunst in Vlaanderen’.
Ik schets eerst enkele literatuurbeschouwelijke standpunten van Janssen en baseer
mij daarvoor op zijn kritieken en recensies in Streven en Boekengids, twee periodieken
waaraan hij regelmatig meewerkte.(26) Streven was een Antwerps tijdschrift voor een
katholiek intellectueel publiek, dat door de jezuïeten werd uitgegeven. Pater Emiel
Janssen, de stem van het tijdschrift, voerde in de beginjaren hoogoplopende discussies
over katholieke literatuur met Gerard Walschap. Streven nam in vergelijking met
Kultuurleven een dogmatischer katholiek standpunt in en neigde meer naar rechtse
zijde. René Goris, een Antwerps jurist, vond er zelfs een forum om er zijn
antidemocratische ideeën uiteen te zetten (Van Haver 1983:85), maar op literair vlak
waren de bijdragen - op de hogervermelde discussie na -, niet van noemenswaardig
belang.
In een lezing voor het Zesde Katholiek Congres van Mechelen liet Janssen een
dramatische waarschuwing horen tegen moderne lectuur en stelde hij dat ‘geen
literatuur bestaat in en door zichzelf; zij moet, als een slinger-plant aan een muur,
elders steun en hechtheid vinden’ (ST 4,1936:16).(27) De literatuur een afzonderlijk
paleis voor zich geven, ‘schitterend in het park van Europeesche cultuur’, is een
denkbeeld dat wij aan de hopeloze verwarring van onze tijd te danken hebben.(28)
Ook dit zijn uitspraken die een visie verwoorden waarin kunst en cultuur worden
beschouwd als een

(26) Janssen recenseerde ook regelmatig voor de krant De Morgenpost (toen de naam van De
Standaard) en herhaalde daarin zijn argumentaties voor een breder publiek. Uit deze bijdragen
werden soms fragmenten overgedrukt in Streven (b.v. ST 1,1934,4:6).
(27) Hetzelfde beeld van de literatuur als slingerplant rond een stevige geloofsstam kwam ook
voor in ‘Geloof en Kunst’ (ST 6,1939:243), een herwerking van een voordracht die Janssen
hield bij de openingszitting van het academisch jaar aan de Katholieke Vlaamsche
Hogeschooluitbreiding te Antwerpen op 31 oktober 1938.
(28) Ook bij de Hoogdagen van de Vlaamsche Letteren achtte Janssen het nodig om een
waarschuwing te laten horen: ‘Want men stelt de letterkunde en schoonheid als iets autonooms
en absoluuts voor, los van zedelijkheid en godsdienstigheid: schoonheid zou in en om zichzelf
bestaan, opdat men haar zou aanbidden. Nu is de schoonheid autonoom, maar gegrondvest
op de zedelijkheid en culmineerend in de godsdienstigheid; schoonheid in en om zichzelf
verzwindt niet alleen, zij wordt bedwelming, ontwrichting, bederf.’ (ST 5,1937:199).
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soort natuurlijke emanatie van een katholiek geestesleven. Ook in andere bijdragen
van medewerkers aan Streven werd deze totalitaire rol van het geloof in de esthetiek
bevestigd. In de zesde jaargang publiceerde het tijdschrift een aparte reeks van
artikelen ‘waarin men wil onderzoeken in hoeverre ons katholiek geloof een
drijfkracht kan en moet zijn in de hedendaagsche cultuurontwikkeling’. E. Janssen
leverde voor die reeks een stuk over de plaatsbepaling van ‘Geloof en Kunst’ en
schreef daarin: ‘Schoonheid en kunst staan, in de hiërarchie, onmiddellijk onder het
geloof en den godsdienst’ (ST 6,1939:249).
Wanneer Janssen concreet inging op de identiteitsbepaling van de katholieke
roman, benaderde hij het probleem van twee zijden: zowel de levensvisie in het werk
zelf als de geloofsbeschouwing van de auteur werden erbij betrokken. Mag zonde
schering en inslag zijn van het werk, vroeg Janssen zich af en hij beantwoordde de
vraag zelf bevestigend. De kunstenaar haalt immers zijn inspiratie uit het leven dat
een schommeling is tussen goed en kwaad, argumenteerde hij. Alleen: ‘hij [de
katholieke kunstenaar] beeldt de overwonnen zonde uit; en aan zijn gezichteinder
rijst altijd het stralend beeld van de Verlosser’ (ST 1,1934,2:37).(29) Een trapje hoger
plaatste hij ‘specifiek katholieke kunst’ (cf. Vansina), waarin nog veel andere aspecten
van het genadeleven aan het werk waren, zoals b.v. in werk van Claudel, Benson en
Händel-Mazetti, maar zover wilde Janssen in zijn eisen voor Vlaanderen niet gaan.
Ook leek het hem, voorlopig toch, uitgesloten dat de gehele literaire produktie nog
in een geloofssfeer zou ademen, maar voor een aanzienlijk deel ervan vond hij dat
wel wenselijk (ST 6,1939:256).
Door zijn particuliere hantering van de term ‘inspiratie’ koppelde Janssen nu de
katholieke levensvisie zoals die in de roman naar voren kwam, aan de persoonlijke
levenshouding van de kunstenaar en maakte hij van ‘een doorleefd katholiek
bewustzijn’ en een conforme levenshouding voorwaarden van katholiek werk.
‘Inspiratie’ was voor hem zowel het levensinzicht dat elke grote roman moest
suggereren als het complex van gesteldheden die het werk van de auteur leidden (ST
1,1934,3:3). In deze laatste betekenis beschouwde hij inspiratie bij de schrijver meteen
ook als ‘een noodzakelijke reflex van zijn eigen leven’. Conclusie: schrijvers zijn
als zodanig ‘personae publicae’ (ST 1,1934,2:38). Vandaar dat een intens godsdienstig
leven een kunstenaar beter geschikt maakt tot ‘hoogere’ kunstwerken (ST 1,1934,4:6).
Diezelfde inspiratie stelde hij ook gelijk met de indruk die de lezer van het werk
opdeed. Literatuur kreeg met andere woorden het karakter van een puur mediërend
instru-

(29) Of nog: katholieke kunst is ‘een vergezicht op den verrezen en triomfeerenden Christus’ (ST
1,1934,2:37).
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ment om katholieke levenswaarden van de auteur op de lezer over te dragen.(30)
Janssens kritische beoordelingen van de romans van Walschap, een auteur die hij
inleidde als ‘een voorbeeld van zulke verbasterde katholieke kunst’, werden net als
bij Eeckhout gepresenteerd als een sluitende en onweerlegbare toetsing van zijn
beginselen (ST 1,1934,3:4). Mogelijke bezwaren tegen zijn werkwijze, met name
dat het onderscheid tussen de ‘inspiratie’ van de auteur en het ‘voorgespiegeld
levensbeeld’ uit het verhaal niet vol te houden is, gaf Janssen zelf toe (ibid.), maar
ze vormden in zijn ogen geen probleem. Beide zaken waren wel onderscheiden, zo
stelde hij, maar ze waren tegelijk onlosmakelijk verbonden. De roman is de
rechtstreekse uitdrukking van een levensvisie.(31) Janssen moest wel toegeven dat
Walschaps trilogie toch eindigde met een ‘herwinning van het zedelijk evenwicht’:
‘In zoover dus mag men het werk van Walschap katholiek noemen, en hem zelf een
gezond en katholiek auteur’ (ST 1, 1934,2:37). Maar uiteindelijk voerde hij het
bezwaar aan dat ‘de godsdienstige atmosfeer’ in Carla als ‘een geschilderd
toneelscherm’ functioneerde - ‘Die [godsdienstige atmosfeer] leeft niet; alleen het
zwoele leeft’ - zodat de trilogie uiteindelijk toch geen katholieke kunst kon worden
genoemd (ST 1,1934,2:39).
Bleef voor Janssen alleen nog de vraag hoe Walschap tot zijn verwerpelijke
onderwerpen was gekomen. Hij zag de oorzaak in ‘een zeer algemeen verschijnsel’
dat ‘zoowel den geest van Van de Voorde en van Gijsen als dien van Walschap, in
hun zeer bepaalde “Europeesche” richting - naar ons oordeel, dwaling - ldaarder
belichten zal’ (ST 1,1934, 3:5). De auteurs werden namelijk misleid door de
‘modernen geest van ontbinding’, door een ‘lucht van perverse dekadentie’ die met
bepaalde Europese auteurs (uit Rusland, Frankrijk en Scandinavië) was overgewaaid,
en die alleen door ‘fiere trouw aan een zuiver verleden’ en ‘gehechtheid aan onze
vlaamsche ziel’ kon worden tegengegaan.
Pater Janssens literaire opvattingen lopen nagenoeg parallel met die van Joris
Eeckhout. Accentverschillen liggen onder meer in een sterker pleidooi bij de eerste
recensent voor een idealistische en bewust geloofsbe-

(30) Cf. ‘deze roman alleen is vlekkeloos schoon en machtig groot, blijvend genot voor eeuwig,
waardoor schrijver en lezer schrijden naar God.’ (ST 1,1934,3:4).
(31) Ook in de praktijk bleek dit casuïstisch onderscheid tussen opzet en inspiratie slechts te
dienen om de morele afkeuring van Walschaps trilogie een beredeneerde motivering te
verschaffen (in andere recensies vermeldde Janssen dit onderscheid niet). Hij fundeerde zijn
afwijzing van Walschaps werk op een discrepantie tussen ‘opzet’ en ‘inspiratie’. Walschap
was uitgegaan van het voornemen om een katholieke roman te schrijven (= op-zet), maar de
‘inspiratie van zijn trilogie’ ging daar tegen in. Een katholiek kunstwerk, zo luidde de
conclusie, kan alleen maar ontstaan uit een authentiek katholiek bewustzijn en een intense
beleving van de daarbijhorende waarden, die op een directe manier tot uitdrukking komen
in het werk (ST 1,1934,3).
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vorderende katholieke kunst - een kunst die maar naar één synthese kon leiden in
het licht van de ‘algeheele waarheid: de levensbeschouwing op Roomsch-Katholieken
grondslag’ (ST 5,1938:428) - en in zo mogelijk nog minder aandacht voor de artistieke
waarde van de romans.
De derde bijdrage waarin een criticus (eveneens een geestelijke) het geval Walschap
behandelde in het licht van de problematische definiëring van de katholieke roman,
was het stuk van pater Felix Morlion, de stuwende kracht achter de
Offensiefbeweging. Zijn artikel verscheen in 1934 onder de titel ‘Over Kuyle en
Walschap. Nog gegevens voor het debat over den katholieken roman’. Pater Morlion
wou het probleem behandelen volgens de scholastieke traditie, beginnend met de
definitio nominis, wat is een roman?: ‘De roman als kunst is het openbaren van het
leven der ziel doorheen de uiterlijke gebeurtenissen, het peilen in die vele diepten
die ieder mensch in zich draagt, het uitleven in verschillende personnages van die
verschillende en soms wel tegenstrijdige mogelijkheden die in ieder mensch als
mensch aanwezig zijn.’ (KL 1934:409). De tweede vraag die moest worden gesteld
luidde: wat is een katholieke roman? Het attribuut ‘katholiek’ mocht volgens Morlion
geenszins een beperking inhouden: ‘De katholieke roman staat dus open voor het
geheele leven’. Het specifieke karakter van de katholieke roman legde hij in het feit
dat deze ‘onder alle menschelijke gegevens diepere werkelijkheden ziet’ en dat hij
‘de atmosfeer, de onbepaalbare eigenheid der katholieke ziel’ draagt. Over de
behandeling van het kwaad klonk Morlions mening gelijk met die van Janssen en
Eeckhout: de schrijver mocht zich niet in de uitbeelding van het kwaad vermeien,
hij moest zich bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid tegenover de zielen van
zijn medemenschen, kort gezegd ‘de katholieke romancier bekijkt alles, maar kiest
steeds de partij van God in het leven’ (KL 1934:408-411). Aan deze premissen
werden de romans Harten en brood van Albert Kuyle en Trouwen van Gerard
Walschap getoetst. Morlions analyse loopt opvallend parallel met die van Janssen.
Het gamma van waarden, zo gaf ook Morlion toe, was bij Walschap ongetwijfeld
‘het katholieke gamma: de zonde als zonde, de deugd als deugd, de genade evenals
de drift een levenswerkelijkheid’ die op het einde van het verhaal op het kwade
overwint. Hij kon zich echter van de indruk niet ontdoen dat hier een ‘wantrouwen
tegenover God in het leven’ aanwezig was: ‘En toch is hier een valsche toon die we
moeilijk verwoorden kunnen [...] Het diepste, beslissende bekeeringsmoment komt
er als een natuurgebeuren, niet als een diepaangevoeld mysterie van God en de vrije
wil.’ Maar anders dan Janssen schortte hij zijn oordeel voorlopig op en gunde
Walschap, net als dit bij Mauriac nodig was geweest, de tijd om een ‘volledig
katholieke roman’ te ontwerpen (KL 1934:414).
Deze drie uiteenzettingen, die gefundeerd werden op een thomistische
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esthetica,(32) presenteerden een poëticaal programma dat over zeer rekkelijke
toepassingsmogelijkheden beschikte. Dit blijkt onder meer wanneer men enkele
voorbeelden van literaire werken waarin de visie op mens en wereld de rechtlijnige
critici tegen de borst moest stoten, plaatst naast de toch wel extreme afwijzing van
Walschap. In 1936 behandelde Janssen in een kroniek ‘Nieuwe romans en verhalen’
twee werken van Willem Putman, Pruiken en Vader en ik. Hij achtte die geschreven
‘naar den geest die, Freudiaansch gepolariseerd en ziekelijk ontledend, de zwoele
bladzijden vermenigvuldigt’. Niettemin sloot Janssen zijn bespreking af met een
expliciete blijk van waardering voor ‘den man’, die dit werk schreef (ST 3, 1935:209).
In zijn recensie van Pension Vivès, het debuut van Norbert Fonteyne was Janssen
verontwaardigd over het ‘quantitatief en qualitatief maximum van egoïsme, zwakheid
en zonde’ en luidde het oordeel kort en krachtig ‘EEN SLECHT BOEK’, terwijl de
persoon van de schrijver Fonteyne verder buiten beschouwing bleef (ST 3,1936:631).
Hetzelfde gold voor René Berghen, wie hij in zijn werk Het Jeugdavontuur van Leo
Furkins ‘subtiele perversiteit’ verweet. Wanneer een jaar na Pension Vivès Norbert
Fonteyne de roman Polder publiceerde, stelde Janssen na lectuur weer vast dat het
boek getuigde van ‘eenzijdigheid, oppervlakkige waarneming’, hij noemde het werk
‘een geweldig opzet [...] maar met geen andere dan sexueele motieven’. Maar omdat
de geschiedenis afsloot met ‘een akkoord van erbarmen’ was hij toch overtuigd van
de ‘inwendige overtuiging en diepere persoonlijkheid’ van de auteur (ST
4,1937:691).(33) Tegenover deze, ten aanzien van de auteur terughoudende
beoordelingen steekt de manier waarop de trilogie van Walschap (o.a. door Janssen
en Eeckhout) werd afgewezen, schril af.
In feite lag voor deze critici de essentie van de zaak elders, namelijk buiten de
roman. De niet aflatende occupatie met de Walschapaffaire had niet meer te maken
met de vraag naar de katholiciteit van zijn werk. Het was van bij het begin een
uitgemaakte zaak dat een werk als Adelaïde niet paste binnen dit idealistisch-religieuze
literatuurconcept. Janssens wezenlijke bekommernis betrof dan ook niet de ultieme
bepaling van een katholieke roman als artistieke uiting en de vraag of Walschap
katholieke romans schreef, maar zijn grote bezorgdheid gold de vraag: is Walschap
nog wel katholiek? ‘Wat heeft Walschap toch? Welke bitterheid hoopt zich gedurig
in hem weer op?’ vroeg hij zich vertwijfeld af bij het verschijnen van Celibaat (BG
1934:330). De stem die Janssen wilde laten horen is een

(32) Vooral door de geschriften van J. Persyn en J. Maritain was dit gedachtengoed binnen de
katholieke wereld zeer bepalend voor het denken over literatuur en kunst in het algemeen.
(33) Cf. Kinderjaren (1939) van dezelfde auteur noemde hij een ‘op een ontstellende wijze
vervalschend boek’ dat slechts ‘de zedelijke, religieuze, cultureele verwarring’ kon doen
toenemen, maar ‘den mensch Fonteyne waarderen en eerbiedigen wij vanzelf’ (ST
7,1940:223). Blijkens de vorige besprekingen betreft de appreciatie hier iets anders dan het
‘de mortuis nil nisi bene’.
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louter ethisch waarschuwende stem tegen de moderne tijdsgeest, waarin hij dan
‘krisis en verderf’ zag woekeren, en waarin ‘de godsdienst, machteloos en misprezen,
verkwijnt...’ (ST 1,1934,3:7). Met literatuur had dit weinig uitstaans, want - en daar
was hij zich in feite ook van bewust (zie infra) - het literaire domein was voor hem
eigenlijk vreemd terrein.

3.1.2. Katholieke kritiek, een geestelijk imprimatur
Een blad dat zijn ontstaan dankte aan de behoefte om romans op hun zedelijke
kwaliteiten te beoordelen was Boekengids. De poëticale standpunten van het blad
stemden in grote lijnen overeen met de opvattingen die hierboven al de revue zijn
gepasseerd: een beginselvast katholicisme, conformiteit aan de katholieke zedelijke
principes, een voorkeur voor christelijk-idealistische literatuur, een protectionistisch
standpunt inzake de literaire kritiek. De genoemde critici E. Janssen en J. Eeckhout
schreven voor Boekengids regelmatig korte boekbesprekingen van Noord- en
Zuidnederlands proza, af en toe verscheen ook een uitgebreide romankroniek of een
inleidend artikel van hun hand.
Kan. Boon, voorzitter van het Davidsfonds tussen 1925 en 1938, vond in
Boekengids aanvankelijk een publikatie-orgaan voor zijn mededelingen over de
talloze Davidsfondsuitgaven en -activiteiten. Er verschenen rond 1927 en '28 dan
ook regelmatig triomfantelijke berichten over de spectaculaire groei van het
ledenaantal van het Davidsfonds. Het blad was voor Boon een instrument om op een
directe en continue manier al zijn Davidsfondsbibliotheken te bereiken, aangezien
deze automatisch op het blad waren geabonneerd (Wils 1985:267). Een typische
illustratie van zijn voorkeur voor romantisch-idealiserende verhalen, waarvan het
Davidsfondsuitgavenprogramma eveneens getuigde, bood zijn appreciatie van
Streuvels' novellen in de bekroonde bundel Werkmenschen (1926). ‘Kerstmis in
Niemandsland’ vond hij Streuvels ‘op-zijn-best’, door de geest van innige berusting
in het verhaal. ‘Het leven en dood in den Ast’ daarentegen achtte hij heel wat minder
geslaagd ‘vanwege de nare en triestige sfeer en hier en daar opvliegingen van
zinnelijkheid bij de ruwe werkmenschen’ (BG 1927:85). Ook bij J. Caeymaex, O.
van der Hallen, M. van Hoeck, A. Thiry, A. van de Velde werden katholiciteit en
artistieke waarde als twee complementaire aspecten van het kunstwerk naar voren
geschoven: een ‘onafscheidbaar duumviraat van twee elkaar-dienende elementen’,
waarbij ‘de esthetica 't voor den katholiek nooit halen kan en mag op de ethica. Vorm
is iets; inhoud is méér.’ (Thiry in BG 1933:137). Gelijkaardige uitspraken bij de
genoemde recensenten zijn legio te vinden.(34)
(34) Enkele willekeurige voorbeelden: J. Caeymaex over L. Zielens, Het jonge leven (1927) met
de wens: ‘Mocht kristen idealisme bij dezen dichter van het volkskind de plaats innemen
van sociale verbitterdheid en zedelijke vrijzinnigheid’ (BG 1928:86); O. van der Hallen
apprecieerde van Walschap bijzonder de katholieke roman Waldo (1928), die werd gekozen
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Maar het is toch Van der Hallen, de schrijver van de uitgebreide romankronieken,
die het sterkst zijn stempel op het blad heeft gedrukt door de regelmaat, de
uitvoerigheid en ongetwijfeld door het programmatisch en richtinggevend karakter
van zijn bijdragen. Een grondiger onderzoek van zijn kritische activiteiten vanaf
1927 tot vlak voor de oorlog brengt enkele verrassende aspecten aan het licht.

Ernest van der Hallen
Ernest van der Hallen (1898 - 1948), een vriend van priester Joris Baers, die de
stichter was van het Algemeen Secretariaat voor Katholieke Boekerijen, trad in
augustus 1922 als vaste bediende in dienst van het A.S.K.B., en werkte er als
redactiesecretaris van Boekengids tot oktober 1929. Sedert de oprichting van het blad
in 1923 werd de kritisch-bibliografische informatie via diverse rubrieken verstrekt:
in korte boekbesprekingen, voorzien van morele kwalificatiecijfers, in een rubriek
‘Inlichtingspost’, waarin nog bijkomend advies werd gegeven over de zedelijke
waardebepaling van twijfelgevallen, en in de overzichtsartikelen waarmee elk nummer
opende. Daarin werden bio-bibliografische overzichten gegeven van voor de
katholieke wereld belangrijke nationale of internationale figuren.(35) Vanaf oktober
1928 voerde Van der Hallen naast deze openingsartikelen en de afdeling met beknopte
recensies nog een aparte ‘Letterkundige Kroniek’ in, waarin hij aankondigde nieuwe
en heruitgegeven oorspronkelijke Nederlandse romans te zullen toetsen ‘aan de
ethische en aesthetische principes’ waarvan het tijdschrift steeds was uitgegaan (BG
1928: 262). Een dergelijke meer uitvoerige kroniek bood Van der Hallen twee
voordelen: hij kon het lezerspubliek grondiger laten kennismaken met de romans en
hij kon proberen de ‘nog steeds afwezige interesse voor het boek te wekken bij den
Vlaming voor wie literatuur en wat daarmee verband houdt nog altijd eerder een
soort luxe-artikel lijkt in plaats van de geestelijke voeding van elken ontwikkelden
mensch’ (ibid.).
De redactiesecretaris maakte in die uitgebreide kronieken van de gelegenheid
gebruik om zijn besprekingen van afzonderlijk werk te laten voorafgaan door
algemene beschouwingen over de vereisten van het katholieke proza, over de
verschillen tussen Vlaamse en Nederlandse romans, over de toekomst van het
romangenre, over het ‘vertelgenre’ in Vlaanderen, over de literair-kritische normen
van het tijdschrift, etc. Daardoor kon hij zijn besprekingen het statuut geven van een
concrete toetsing aan de algemene

(35) Een willekeurige greep uit de reeks persoonlijkheden die in deze openingsartikelen werden
voorgesteld: J. Eeckhout, A. van de Velde, D. Vansina, J. Hammenecker, E. van der Hallen,
G.K. Chesterton (‘De Katholieke kampioen’), J. Muis, M. Gijsen, H. Federer, S. Undset.
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artistieke uitgangspunten van het tijdschrift. Hij concentreerde zich, vooral in de
tweede helft van de jaren dertig, op de Noordnederlandse produktie.(36)
Van bij het begin liet Van der Hallen er bij de lezer geen twijfel over bestaan welk
romanmodel hij voorstond en welke verwachtingen hij over het toekomstige Vlaamse
proza koesterde. Hij formuleerde zijn ideeën - wat in de lijn van het blad lag - in de
eerste plaats onder de vorm van een kritisch programma. In zijn kroniek van maart
1929 ging hij uit van de vaststelling dat het bedroevend gesteld was met de
contemporaine romanliteratuur en hij schetste meteen twee basisvoorwaarden waaraan
de romanproduktie zou moeten voldoen, wilde ze ‘op een hooger plan’ komen: de
romans moesten handelen over ‘het eeuwig konflikt dat groeit uit de verhouding van
mensch tot mensch, van mensch tot het leven en van mensch tot al het geschapene’.(37)
De literaire activiteit moest worden gedreven door het verlangen ‘om te arbeiden
aan den opbouw van een nieuwe wereldorde, dus aan te vullen wat elken dag ten
onder gaat’ (BG 1929:86-87).(38) Dergelijk werk kon slechts worden geschreven vanuit
‘een diepen drang, uit geestdriftige overtuiging’ (BG 1929:344). Dit ideaalbeeld van
de katholieke roman die ten dienste zou staan van een geestelijke heropleving in
Vlaanderen, was de maatstaf waarmee de jonge criticus de Vlaamse en
Noordnederlandse romanproduktie zou doorlichten. Deze oriëntatie naar de ethische
zijde van de literatuur hield niet in dat de literaire dimensie volledig werd
verwaarloosd: ‘De paar lezers die meenden ons engheid in onze ethische of
aesthetische beginselen te moeten verwijten, maken we hierbij attent op het feit dat
bij de zedelijke appreciatie der verschenen werken, de katholieke moraal altijd als
uitgangspunt gegolden heeft, - met inachtname van het persoonlijk element, uitvloeisel
van de eigen levensbeschouwing van elk onzer - en dat litteraire kwaliteiten van

(36) Zijn romankroniek verscheen in 1934 enkele keren onder de titel ‘Nieuws van het
Noorderfront’.
(37) In een van de laatste uitgaven van 1929 vroeg hij zich af ‘hoe het mogelijk is in deze jaren
van hongersnood in Rusland, kinderuittocht in Hongarië, dagelijksche massamoorden in
China - om te zwijgen van wat er in ons eigen land in de lucht hangt - onze aandacht op te
eischen voor een kinkel van een boer die een zanguitvoering doet mislukken, en dergelijke
gemoedelijke gebeurtenissen.’ (BG 1929:344).
Cf. ook: de roman moet zich bezighouden met ‘het ruimer geestesleven’ van de mens en met
zijn verhouding tot de gemeenschap (Van der Hallen in BG 1932:332).
(38) Over zijn eigen katholieke roman, De aarde roept (Antwerpen, De Sikkel, 1936), zou Van
der Hallen in een interview voor het Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-Omroep op 31
mei 1936 het volgende verklaren: ‘In “De Aarde roept” trachtte ik een soort oplossing te
suggereren voor de na-oorlogse jeugd, die in haar zwerflust zich ook ontstellend eenzaam,
leeg en geestelijk ontworteld voelt. De goede grond van dit land roept de jonge mensen, die
door de stoffelijke en geestelijke crisis van deze tijd uit hun normaal leven geworpen, een
houvast kunnen vinden in de oer-arbeid waarin de aarde aan de door problemen leeggezogen
mens, rust, bezinning, goedheid en evenwicht gunt.... Men zou kunnen zeggen het is een
utopie. Goed, laat het een utopie zijn. Het is soms nodig voor de man te kunnen geloven aan
een mooie illusie.’ (Boni 1950:111-112).
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een werk hoofdzakelijk getoetst werden aan de jonge ideeën (wat niet hetzelfde
zeggen is als: bepaalde moderne richtingen) welke dezen tijd gelden als stuwkracht
van elke ernstige verwezenlijking, niet minder op sociaal en godsdienstig als op
artistiek terrein.’ (BG 1930:7). Deze woorden kunnen worden beschouwd als een
reactie op de kritiek die rond 1930 van diverse zijden hoorbaar werd - niet zelden
naar aanleiding van de Walschapreceptie op de bijzonder strakke normen die
Boekengids voor zijn morele appreciatie aan de dag legde. In dat jaar deed Walschap
zelf in een bespreking van een vertaling van Anna Seghers, Het oproer der visschers
van St-Barbara, een eerste uitval naar Boekengids (HL 1930:246). In een stekelige
voetnoot schreef hij: ‘Nota voor “Boekengids”. Het is een boek voor volwassenen.
Het is voorbehouden lektuur. Het is misschien wel streng voorbehouden lektuur. Wil
“Boekengids” dit boek door absoluut iedereen doen lezen, het schrijve dat absoluut
niemand het mag lezen.’ (HL 1930:246). Ook bij de medewerkers van Dietsche
Warande en Belfort, Marnix Gijsen en August van Cauwelaert, was rond die periode
protest te horen tegen een eenzijdige oriëntering op de ethische dimensie van
literatuur. Deze standpunten worden verder behandeld (32). De Boekengidsredactie
(Joris Baers) toonde zich verontwaardigd over de sarcastische voetnoot van Walschap
en over een lovende recensie van Adelaïde in diezelfde jaargang van Hooger Leven
door de jonge criticus André Demedts.(39) Zij reageerde met een stuk over ‘De rangorde
der waarden’ (HL 1930:343). Voor Boekengids blijft de ethische grond de eerste
norm van zijn oordeel, zo luidde het. ‘Indien we deze laten vallen, dan schakelen we
onze levensopvatting uit, komen aandragen met het “l'art pour l'art” - wat een
langoverwonnen standpunt is’. Steller van het artikel achtte het tijd voor Hooger
Leven om weer in die zin de bakens te verzetten, wilde het niet het vertrouwen
verliezen van het katholieke volk. Hoofdredacteur Valvekens antwoordde echter
verzoenend en schreef ervan overtuigd te zijn dat beide tijdschriften het principieel
eens waren. In dit antwoord deed Valvekens een suggestie om over de katholieke
kritiek eens een referendum te organiseren, waarvoor zijn tijdschrift eventueel ruimte
beschikbaar wou stellen (HL 1930:344). Het referendum werd niet lang daarna door
Dietsche Warande en Belfort uitgevoerd.
Het wel bijzonder vage ‘litteraire’ criterium van toetsing aan ‘jonge ideeën’ poogde
Van der Hallen elders in de genoemde en in andere kronieken te concretiseren. Net
zoals zich in de beeldende kunsten en in de muziek een evolutie aftekende naar
‘versobering en strakheid’, waarbij de aandacht van het individu naar ‘de geestelijke
problemen van de

(39) A. Demedts, ‘Adelaïde. Een roman van Gerard Walschap’ (HL 1930:310-311). Demedts
citeerde in deze recensie uit het stuk van Marnix Gijsen dat in Dietsche Warande en Belfort
was verschenen.
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gemeenschap’ werd verlegd, net zoals de ‘jonge gedachte’ een korte opflakkering
had beleefd in de poëzie van Marnix Gijsen, Karel van den Oever en Wies Moens,
wilde Van der Hallen in het proza de katholieke idealen en de gemeenschapsidee
eindelijk zien openbloeien. Vlaanderen beschikte wel over negen eeuwen katholieke
cultuur, bloeiende jeugdverenigingen, een goed georganiseerd sociaal en politiek
katholicisme, maar ‘De katholieke roman is er nog niet!’ klonk dan ook herhaaldelijk
zijn klacht (BG 1931:92).
De positieve kwalificatie ‘jonge kunst’, die in Van der Hallens eerste kronieken
regelmatig opdook,(40) functioneert op een dubbele manier. Enerzijds drukte hij met
deze formule zijn wens uit om de jonge beweging van het katholiek renouveau in de
romankunst te laten doordringen,(41) maar tegelijk wekte hij, door in sterke mate te
beklemtonen dat ook hij ‘vernieuwing’ en ‘verjonging’ van de roman nastreefde, de
indruk aan te sluiten bij Walschaps vernieuwingscampagne, die vooral in Hooger
Leven werd gevoerd. Van der Hallen recenseerde trouwens Adelaïde (1929) en Volk
(1930) voor Boekengids, beide in 1930. Over Adelaïde schreef hij: ‘Litterair staat
het boek mijlen boven wat de laatste tien jaar in Vlaanderen op dit terrein werd
beproefd: het verheft onze Vlaamsche letterkunde met één slag boven de
patronaat-atmosfeer en de typeermanie waarin we dreigen te stikken’ (BG 1930:7),
maar het zedelijke oordeel klonk vernietigend. Vanwege de eenzijdige aandacht voor
het seksuele, de abnormaliteit van de hoofdfiguur, het ontbreken van een oplossing
voor deze ‘ontzettende crisis’ achtte hij dit een boek dat hij aan niemand als lectuur
durfde aanbevelen en was hij ervan overtuigd dat het bij sommigen enorm veel kwaad
kon stichten. Voor de in 1930 gepubliceerde verhalenbundel Volk werd Walschap
echter nog in dezelfde jaargang van Boekengids door Van der Hallen uitvoerig
gecomplimenteerd met zijn nieuwe kijk op de Vlaamse volksfiguren, waarin hij het
niet nodig had geacht deze tot ‘pathologische sujetten’ op te drijven (BG 1930:297).
Walschap behoorde met andere woorden in de visie van Van der Hallen nog tot de
mogelijke kandidaten voor een nieuwe roman zoals hij die voor ogen had, op
voorwaarde dat hij nu nog, zoals Antoon Coolen, ‘de rol van het bovennatuurlijke’
wat meer zou erkennen (BG 1930:297).(42)

(40) Zo bijvoorbeeld in verband met De monnik in het Westen van Victor Brunclair, ‘vóór alles
een jong boek’, dat Van der Hallen grote betekenis toekende ‘als symbool van deze chaotische
vijftien laatste jaren’ (BG 1930:132). In de Erts-almanak (1929) vond hij een ‘gemis aan
levenswerkelijkheid, gemis aan levensdiepte’; het werk noemde hij absoluut ‘on-jong’. ‘Er
ontbreekt hartstocht en vervoering, tragiek en geloof aan het absolute, durf en zelfbewustzijn;
er is geen eerlijkheid, geen volledigheid, geen diepte, geen buitenzichzelf-treden’ (JD
1929:78-79).
(41) Zie bijvoorbeeld de kroniek ‘Zes merkwaardige Boeken na zes Maanden van Leegheid’ (BG
1931,3).
(42) In de bespreking van De Dood in het Dorp was Van der Hallen ervan overtuigd dat hier een
katholiek auteur aan het woord was: ‘Het mooie van dit boek is dat het, realistisch in zijn
opzet, een sterk bovennatuurlijk karakter draagt en de geestelijke levenswaarden ten slotte
altijd domineeren bij deze uiterlijk-ongekultiveerde naturen. De ontwikkeling van den auteur
Walschap, die in dezen een typisch vertegenwoordiger is van de realistische vertelliteratuur
in Vlaanderen, voltrekt zich beslist langs een uitgesproken religieuze lijn.’ (BG 1931:16).
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Door de opposities glad te strijken (zie ook 4.1.1) of ze als voorlopig voor te stellen,
bouwde Van der Hallen een voorstelling op van een gemeenschappelijk front bij de
jongeren: het vernieuwingsstreven van een jonge garde, in het zog van de katholieke
expressionistische dichters uit het vorige decennium en als een voortzetting van het
negentiende-eeuwse katholieke renouveau. Het is opvallend dat, wanneer de discussie
rond Walschap ten volle losbarstte, de besprekingen in Boekengids (in één nummer
verschenen drie bijdragen over deze auteur (BG 1934,1)) door andere medewerkers
(A. van de Velde en A. Thiry) werden geschreven.
Ook door zijn kritische opstelling in de late jaren twintig tegenover de Vlaamse
heimatliteratuur en volksvertellingen kwam Van der Hallen dicht bij Walschaps
positie. Hij voelde zich allesbehalve gelukkig met de overvloed van knusse
vertellingen en schetsen,(43) die razend populair waren, door de kritiek als ‘juweeltjes
van vertelkunst’ werden aangeprezen en een ‘dankbaar en rendeerend exportartikel’
vormden: ‘Wanneer groeien we in Godsnaam uit die typeermanie waarvan de
Vlamingen bezeten schijnen, en ontdekken we ook de andere snaren die op de viool
van het menschenwezen gespannen staan, en waarvan de klank voller, feller en dieper
klinken kan wanneer de hartstochtelijke vinger van den artiest ze aanraakt, dan dat
eenig en eeuwig deuntje van den Vlaming die volstrekt een wandelend stuk folklore
moet zijn.’ (BG 1929:90). En in diezelfde jaargang: ‘er is haast geen debuut in onze
Vlaamsche letteren denkbaar uiten de eeuwige thema's van het petieterige
plattelandsleven of de onbelangrijke en oninteressante doening van het kleine volkje
in de zijstraten der stad.’ (BG 1929:344). Een extra bezwaar tegen dit vertelgenre,
steevast ‘exportliteratuur’ genoemd, was nog dat het de beeldvorming van het
folkloristische Vlaanderen in Nederland en Duitsland bestendigde (BG 1929:90-91).(44)
De klachten over de kleinheid, bekrompenheid, clichévoorstellingen lijken uit de
pen van Walschap te komen. Dit betekende echter niet dat Van der Hallen het
bestaansrecht van dit genre, of hij het nu heimatkunst, boerenroman of volkskunst
noemde, ontkende. Dat de

(43) Bijvoorbeeld Henri 't Sas (BG 1928:27), Constant Eeckels Jef Joos en Frans Verschoren (BG
1929:343-346). Niet Timmermans en Claes werden geviseerd, wel hun ‘zwakke epigonen’
schreef Van der Hallen (BG 1930:6).
(44) Van der Hallen hield op het Davidsfondscongres van 26 juni 1938 een lezing, waarin hij,
nochtans zelf een nauw medewerker van de vereniging, scherpe kritiek leverde op de
minderwaardige kwaliteit van veel Davidsfondsuitgaven. Zij blonken vaak uit door technische
zwakte, oppervlakkigheid en typografische slordigheid (Wils 1985:272). Wils' conclusie dat
Van der Hallen tendenskunst verdedigde, omdat hij naliet te pleiten voor een meer esthetisch
gerichte kritiek, moet genuanceerd worden, zoals zal blijken uit wat volgt.
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volksvertellers niet het niveau van de ‘hoogere literatuur’ bereikten, vond hij op zich
geen ramp, aangezien ze voldeden aan de wensen van hun lezerspubliek. Mensen
als Henri 't Sas weten ‘wat de brave burgers die op een brave zondagskrant
geabonneerd zijn graag lezen in hun verloren uurtje na 't zondagsdiner’ (BG 1928:27).
Alleen moest men inzien dat de literatuur niet veel won met dergelijke auteurs, en
dat de nood aan hoogstaande katholieke literatuur bleef bestaan.
In het verlengde van die kritische houding tegenover het folkloristische genre toonde
Van der Hallen zich geboeid door proza dat aansluiting zocht bij ‘de moderne
tendenzen’. Illustratief in dit verband is zijn bespreking van Constant van Wessems
Lessen in Charleston (BG 1931:243). Eens te meer is dit een bespreking die opent
met een protest tegen de eenzijdige (lees: niet-katholieke) levensbeschouwing in het
hedendaagse proza. De manier echter waarop dit boek ‘het rythme van deze tijd
markeert met zijn geweldig levenstempo en zijn hysterische, bijna waanzinnige
dynamiek’, liet de recensent niet los. De beklemming van een leven zonder absolute
levenswaarden en houvast in het geloof stond natuurlijk ver af van zijn eigen religieus
bewustzijn, maar Van der Hallen was blijkbaar dermate onder de indruk van dit werk,
dat hij er slechts toe kwam de lectuur af te raden aan wie ‘de zwakheid van het eigen
hart wil ontzien’. De mate waarin het boek afweek van het godsdienstig-idealistische
literatuurmodel, kon hier niet opwegen tegen de ‘hooggespannen kracht’, ‘klank’ en
‘diepte’ van dit boek. ‘Ge kunt tegenover zoo'n boek een deugdzaam-verontwaardigd
gezicht opzetten en als een oude tante het hoofd schudden over de ontzettende
verwordenheid van deze wereld. Ook zonder dat zal die wereld haar loop voltrekken.
Ge kunt ook dit boek aanvaarden als de spanningmeter van de dynamiek dezer
hartstochtelijk levensvolle jaren met haar sport, haar klankfihnen, negerdansen,
jazzdeuntjes, haar vervaarlijk-opgespannen genotsroes.’ (BG 1931:245).(45)
Deze bespreking illustreert een voor Van der Hallen typische dualiteit: enerzijds
voelde hij een behoedzame affiniteit met werk dat uitdrukking trachtte te geven aan
de moderne dynamiek van het stadsleven, maar anderzijds wist hij zich belast met
een verantwoordelijkheid om de zekerheden en waarden van het katholicisme te
verdedigen en te promoten. Dat bleek ook uit zijn besprekingen van het werk van
Franz Herwig. Enkele

(45) Eenzelfde elan is te vinden in zijn reacties op de stadsroman van Ilja Ehrenburg. In zijn
inleiding op een kroniek over Noordnederlands proza had hij het over ‘de Ehrenburg van
het aangescherpte, licht-kaotische beeld, het vinnige woord, de hijgende verrukking om het
glanzend-nieuwe van het huidige tijdsaspect’ (BG 1932:331). In Jong Dietschland noemde
hij Moskou gelooft niet aan tranen ‘een duivelsch boek dat betuigt [sic] van een ongewoon
haast geniaal kunstenaarstemperament’. Ehrenburg betitelde hij als de ‘verfijnde gezant van
het Russische kommunisme in smoking’ (JD 1933:444-446).
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romans van deze Duitse auteur werden in de loop van de jaren twintig en dertig in
het Nederlands vertaald en vonden in Vlaanderen veel weerklank.(46) Deze ‘katholieke
grootstad-romans uit Duitschland’ stelde Van der Hallen de Vlaamse literatoren tot
voorbeeld (JD 1932:795-796). Maar ondanks de uitgesproken katholieke tendens
van dit werk, voerde Van der Hallen toch nog als bezwaar aan dat de auteur ‘geen
definitieve oplossing suggereert op het probleem dat hij zelf stelt: de verhouding van
den mensch van dezen tijd tot de huidige grootstad’ (BG 1935:244).
Rond het midden van de jaren dertig moest Van der Hallen ontgoocheld vaststellen
dat de moderne katholieke stadsroman in Vlaanderen op zich liet wachten en dat de
realisatie ervan zelfs hoe langer hoe onwaarschijnlijker werd. Hij zag de Vlaamse
roman twee verschillende wegen opgaan, de richting van de heimatroman en die van
de psychologische roman. De katholieke criticus kwam daardoor voor een
onvermijdelijke keuze te staan: ‘Meer en meer schijnt de eventualiteit: heimatroman
of psychologische roman met internationale allures, zich bij ons toe te spitsen’,
schreef hij naar aanleiding van een bespreking van Het leven drijft van Demedts (BG
1936:327). ‘Psychologische roman’ was intussen in Van der Hallens commentaren
de verzamelterm geworden voor alle proza dat van een onvoldoende optimisme en
religieuze bezieldheid getuigde en zich buiten het strikt-zedelijke normenpatroon
waagde. Dan nog liever de ‘vulgairen Vlaamschen dorpsroman’ met zijn ‘eenzijdig
folkloristische typering en eng provincialisme’, klonk het al in 1932 (BG 1932:333).
Het viel toen reeds te voorspellen dat de keuze definitief in het voordeel van de
heimatroman zou uitvallen.
Een verschuiving in die richting kondigde zich al in 1931 aan. Het begon met de
romans van Antoon Coolen, werk dat Van der Hallen hoog aansloeg. Ook Marie
Koenen en Albert Kuyle werden door Van der Hallen hoog gewaardeerd en de
Vlamingen tot voorbeeld gesteld (BG 1935:7-11).

(46) Zie onder andere DWB (1927:570); BG (1932:6); OB (1933:110). Franz Herwig publiceerde
in 1926 Die Eingeengten (München, Kösel und Pustet), dat verscheen als feuilleton in het
Duitse katholieke tijdschrift Hochland (1926). De roman werd vertaald door Jos Panhuysen
onder de titel Ingemetselden en verscheen met illustraties van H. Schoonbrood bij het
Nederlandsch Boekhuis te Tilburg in 1932. Panhuysen vertaalde ook De heilige Proletariër
(met een inleiding door Cor Hesseling), dat in 1932 bij dezelfde uitgever verscheen. In
Hooger Leven werden in 1934 en 1935 nog twee romans van Herwig als feuilleton
gepubliceerd: De grote bisschop en Ontvluchtingspogingen. Ook Elckerlyc drukte een roman
van Herwig, Sextet in 't Hemelrijk, af als ‘mengelwerk’. In de slotparagraaf van een bespreking
van vertaald Duits werk legde Van der Hallen nog eens uit hoe katholieke auteurs in hun
grote stadromans ‘de zin van dit leven’ moesten zien, nl. als ‘de vereeniging van het
verganklijke met het oneindige, in het streven naar het eeuwige licht, dat de worsteling uit
den chaos leidt over de paden van zelfinkeer; dat er geen probleem is dat niet in God zijn
oplossing kan vinden, en dat alle tegenstellingen in een eerlijk-beleefd kristendom kunnen
overbrugd worden. Dat buiten God geen rust, geen evenwicht, geen orde mogelijk is, en dat
ook het probleem der niet meer te ontkennen realiteit van de grootstad in Hem zijn oplossing
kan vinden.’ (BG 1935:247).
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Het grootse van Coolen lag voor de criticus hierin, dat hij de sociale en geestelijke
problemen van zijn tijd niet uitsloot(47) en tegelijk blijk gaf van ‘een diep bewustzijn
en een zekerheid van iets bovennatuurlijks’ (BG 1931:43).(48) Coolens prestatie werd
bovendien gewaardeerd als een vernieuwende stap voor het literaire proza: ‘Met één
slag heeft hij de Nederlandsche heimatliteratuur en den boerenroman waar onze
prozaletterkunde in dood liep, op een verjongd en genietbaar plan gebracht’ (BG
1931:44).
Geleidelijk aan werd ook in de besprekingen van Vlaamse heimatromans diezelfde
positieve wending merkbaar. In een artikel in het septemberoktobernummer van
1933, getiteld ‘Vlaamsche epiek’, wat op een strategisch belangrijke plaats, namelijk
als openingsartikel werd opgenomen, kondigde Van der Hallen enkele verschijnselen
aan die de ‘Zuidneder-landsche letteren met één slag op een beduidend hooger plan
gesteld hebben’. Hij stelde daarbij tevens vast dat het recept van de ‘klein-realistische
kopieerkunst des dagelijkschen levens, waarvan folklore en specifiek-lokale typen
de hoofdingrediënten behoorden uit te maken’ flink aan belang had ingeboet.(49) Deze
bewering werd gestaafd met enkele voorbeelden. In het jongste werk van Ernest
Claes zag de recensent een tendens naar versobering. In Toen Ons-Lieve-Vrouwke
beuren Beeweg deed was de ‘volkschen, krachtigen en sterk-gekleurden stijl’ nog
wel herkenbaar, ‘echter zonder de vooropgezette en dikwijls exuberante kleurigheid
van zijn overig werk’. De roman Alma met de vlassen haren van Stijn Streuvels,
uitgegeven bij het Davidsfonds, vond Van der Hallen dermate krachtig en zuiver
proza, dat hij zich geen werk uit de produktie der laatste jaren in Vlaanderen
herinnerde dat het hierbij kon halen. De andere lofprijzingen waren bestemd voor
Albert van Driessche, een dokter uit Sint-Niklaas, die de roman Rietvelde schreef,
voor het nieuwe boek Herfst van Marcel Matthijs en ten slotte voor het verhaal
Mathias van de Limburgse novellist Lambert Swerts, ‘wde man van onzen
toekomstigen socialen en industrieroman’.

(47) Moderne aspecten in Coolens werk, onder andere in Het donkere licht vond Van der Hallen:
de industrialisatie van Brabant, ‘de fabriek, de dagelijksche reis naar de stad, de omgang met
de bedorven arbeiders en werkmeisjes; het geld, de scherpere eisch naar genot, het verdwijnen
van den eenvoud en de reinheid, de diepe krisis welke dit volk dat niet berekend was op deze
plotse en diepgaande verandering plots dooreenschudde.’ (BG5 1931:43).
(48) Door deze laatste hoedanigheid zou Coolen voor Van der Hallen steeds de meerdere van de
met hem nauw verwante Gerard Walschap blijven (Cf. BG 1930:297 en BG 1931:45).
(49) In een bespreking van 1931, ‘Antoon Thiry, de verteller der kleinstad’, liet Van der Hallen
al merken dat hij niet zozeer het genre van de plattelands- of kleinstadsnovelle in se afwees,
maar wel de houding die de auteur tegenover zijn object aannam: ‘hier zijn [...] twee
mogelijkheden: ofwel beschouwt ge den kleinstadbewoner als een dankbaar objekt voor
litteraire buitenissigheden en kurieuze vertegenwoordigers’ ‘ofwel belichamen deze menschen
de oerinstinkten, levensbeschouwing, kwaliteiten en gebreken van gansch het ras.’ Felix
Timmermans was in de ogen van Van der Hallen een vertegenwoordiger van de eerste
mogelijkheid, Thiry daarentegen ‘koos den mensch’. Dat hij vroeger nooit hoog had opgelopen
met de kleinstadnovelle, bleek hier ineens niet meer ter zake: ‘elk genre dat den mensch en
het leven erkent en die twee in rechte verhouding tot elkaar stelt, is me lief, zelfs afgezien
van de litteraire kwaliteiten van het werk’ (BG 1931:121-125).
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Voor die mildere houding ten overstaan van de volks- en heimatroman, die in de
loop van de jaren dertig nog toenam, kunnen diverse factoren verantwoordelijk zijn.
Zoals reeds aangehaald lijkt Van der Hallens groeiende voorkeur voor dit soort
literatuur gestimuleerd door zijn ontgoocheling over het uitblijven van de katholieke
stadsroman. Hij hield de boerenen dorpsnovellen voor de enige aanvaardbare optie.
‘Men kan er om treuren dat bijvoorbeeld de roman die de verhouding van den
modernen katholiek tot de grootstad bepaalt, ongeschreven bleef, maar men kan er
zich met meer recht nog om verheugen dat we bezig zijn den heimatroman zijn
definitieven vorm en inhoud te geven.’ (BG 1935:282). Als het alternatief voor
‘folkloreliteratuur’ systematisch ‘de lichtzijde van het bestaan’ bleef ontkennen, dan
gaf de katholieke criticus ondanks alle geborneerdheid uiteindelijk nog de voorkeur
aan het ‘heimatliche’ dat de mensen minstens nog ‘levend en waarachtig’ voorstelde.
Hun verbondenheid met de aarde, hun verhouding tot God en kerk beantwoordde in
zijn visie immers aan zeer positieve, reële noden. Het genre vond hij in se trouwens
best verdedigbaar, als het goed beoefend werd en hij besloot zijn artikel met een van
de boegbeelden van de Vlaamse folkloristische literatuur: ‘Claes' provincialisme van
Demer en Sichern is me ten slotte honderd keeren sympathieker dan de maniakken
van het zielkundig realisme.’ (BG 1936:18).
Vervolgens benadrukte Van der Hallen herhaaldelijk dat het genre van de
boerenroman of heimatroman zich de laatste tijd geleidelijk had verdiept. In
‘Vertelkunst uit Vlaanderen’ (BG 1935:281-287), eveneens een openingsartikel,
constateerde hij dat de heimatroman bezig was ‘zich in te schakelen in het groeiproces
van den nieuwen mensch naar de eeuwige levenswaarden’. Tekenen hiervan zag hij
onder andere bij Timmermans die met Boerenpsalm ‘het mysterie om den mensch’
had erkend (BG 1935:284), bij Jef Simons, die zich in Dientje Goris had losgeworsteld
‘uit den greep van het provincialisme’ (ibid.), evenals Pol Heyns in Ons dorp floreert
(BG 1936:327) en bij G. Engelbergs Lotschakeering (BG 1938,1:5-6), een boek dat
nog maar eens liet zien dat de boerennovelle in Vlaanderen bezig was ‘zich los te
worstelen uit de vroegere atmosfeer van de boertige operette’ (BG 1936:328).
Parallel met deze groeiende toegeeflijkheid in Van der Hallens kritieken ten overstaan
van de heimatliteratuur manifesteerde zich een duidelijker vraag aan de katholieke
lezer naar meer gezagsgetrouwheid. In het laatste nummer van 1934 maakte hij een
balans op van de katholieke literaire produktie van dat ogenblik. Het stuk ‘Wij,
katholieke Jongeren en de huidige letterkunde’ (BG 1934:321-325) was een scherp
rekwisitoor tegen de jonge roman. Het elan van vlak na de oorlog toen de literatuur
de taak kreeg om een nieuwe ethiek te verwezenlijken, was uitgeblust, zo constateerde
de auteur. ‘Twaalf jaar na deze luidruchtige proclamatie's staan wij echter aan de
poort van een tijd, die sterker dan ooit nood heeft aan een ethische
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literatuur, aan kunstenaars die gelooven in de zending van hun arbeid, in hun
verplichting tegenover de gemeenschap; en tegelijk staan we in de volle triomf van
een op het individu en levenseenzijdigheid afgestemde literatuur’ (BG 1934:322).
Hij richtte een oproep aan zijn collegae-letterkundigen om het ‘jonge, levensware,
geloofwekkende, optimistische boek’ te schrijven. Voor het eerst raadde hij ook
nadrukkelijk de katholieke lezer aan om zich niet via prospecti van uitgevers over
de nieuwe boekenproduktie te informeren, maar om dit te doen ‘via organismen en
tijdschriften die u in het labyrinth der ontzaglijke boekenproduktie den veiligen weg
wijzen’. 1934 was niet toevallig het moment waarop de katholieke krachten voor
een herstelbeweging en strijd tegen zedenverwildering werden gemobiliseerd, getuige
de Offensiefbeweging.
Uit het voorgaande zou men verkeerdelijk kunnen concluderen dat Van der Hallen
in de loop der jaren dertig een bocht van honderd tachtig graden nam en daarna
eenduidig zijn voorkeuren verdedigde. Dit was niet het geval. De grote stad bleef
hem boeien: ‘men kan de stad bevechten, men kan ze vervloeken, men kan erin ten
onder gaan, maar niemand die haar kent kan het laten haar tegelijk hartstochtelijk
lief te hebben’ schreef hij op het eind van een bespreking van Franz Herwigs
Ontvluchtingspogingen (BG 1935:246). Evenmin ging Van der Hallen er na 1934
van uit dat de heimatliteratuur nu voorgoed van haar kwalijke kanten genezen was.
Sommigen (zoals Emiel Buysse(50) raken volgens hem helemaal niet boven ‘de manie
van het kleine’ uit (BG 1936:247). Maar hij koesterde een ondubbelzinnige afkeer,
die hij vanaf 1934 met grote regelmaat ter sprake bracht, voor wat hij
‘psychorealistische’ of ‘psycho-analytische’ romans noemde. Twee genres vond hij
compleet verwerpelijk: de ‘analytische’ roman ‘met zijn ziekelijken kultus voor het
pathologische’ en de ‘burgerlijken, z.g. psychologischen binnenhuisroman’, waarop
de Hollandsche romancières een patent hadden en dat als seriewerk ‘door
pseudo-intellectuelen’ werd geschreven(51): ‘ze erkennen geen ander
zedelijkheidsbeginsel dan het aesthetische. In deze romans beheerscht het drieluik
van de

(50) Een Zeeuws-Vlaming die bij uitgeverij Bosch en Keuning in 1938 een bloemlezing
samenstelde onder de titel Vlaanderen roept. Een bundel novellen, schetsen, verzen en
artikelen. Het werd een verzameling die een romantisch-regionalistisch beeld van de Vlaamse
verhaalkunst presenteerde.
(51) Zie ook BG (1932:171): ‘de psychologische roman zijn we sedert de schrijf-woede der
ontwikkelde Hollandsche dames hartgrondig beu geworden’. In BG (1934:323) schreef hij
dat de moderoman van toen de psycho-realistische en Hollandse burgerroman was. Die
typische produkten van de Hollandse romancières zetten de traditie voort van Ina
Boudier-Bakker, Annie Salomons, Anna van Gogh-Kaulbach, Jo van Ammers-Küller, Top
Naeff, Margo Scharten-Antink, etc. Ze brachten ‘een pessimistisch, eenzijdig en onwaar
beeld van een menschentype en een maatschappij die ten onder gaat aan leegheid, kleinheid
en beginselloosheid’.
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moderne levensleegheid: materialisme, fatalisme en pessimisme ’ (BG 1934: 324).(52)
Was de romanliteratuur uit het Noorden in zijn ogen ‘vergiftigd’ door het
psychologisch realisme, ook in Vlaanderen zag hij de beoefenaars van dit
psychorealisme hun intrede doen, vooral onder de generatie van Vlamingen die rond
1933 en 1934 debuteerden. Enkele voorbeelden. Het Jeugdavontuur van Leo Furkins
(1936) door René Berghen was in de ogen van Van der Hallen een novelle ‘in het
psycho-analytisch genre’ en een verhaal ‘van allesbehalve verkwikkelijken aard’
(BG 1936:248). Over Doppen (1936) van Marcel Matthijs leek de recensent oprecht
spijt te voelen dat de auteur via een zuiver sociaal probleem, dat van de werkloosheid,
was ‘gestrand op een zuiver Freudiaansch kompleks’. Het leek hem een poging van
een jonge schrijver tot bravoure, geschreven ‘pour épater le bourgeois’ (BG 1936:249).
Ook André Demedts had volgens hem met Het leven drijft (1936) gekozen ‘voor de
druk gefrequenteerde en veiliger weg der psycho-analytische romans’ (BG 1936:327).
Ten slotte vond Van der Hallen ook in de verhalenbundel Vertellen, die in 1937 bij
Onze Tijd verscheen, een wat eenzijdige belichting van de Vlaamse vertelkunst,
waarbij slechts één facet, namelijk ‘dit der psychologische en analytische novelle’
werd belicht. Dat was geen toeval volgens de criticus: ‘Ik vermoed dat bij de keuze
der auteurs een bepaalde ideologie vooropstond’ (die leidde tot een voorkeur voor
cynisme, ‘onderbewustzijn-handelingen’ en psycho-analyse). Hij wees daarbij op
de veelzeggende afwezigheid van Vlaamse heimatauteurs als Streuvels, Claes,
Timmermans en Simons. Merkwaardig genoeg voegde Van der Hallen ook Walschap
aan dit rijtje toe. De slotindruk van Vertellen was toch maar teleurstellend: ‘Veel
goeds vanuit litterair oogpunt, maar zoo bitter weinig geloof in den mensch, zoo
weinig optimisme, allure, strijd en bovennatuur.’ (BG 1938:28).
De onduidelijke en veranderlijke positie van Walschap in Van der Hallens
dualistisch model, waarop ik al eerder heb gewezen, blijkt nog maar eens wanneer
we deze opmerking confronteren met een conclusie in een stuk over De gele roos
van Zielens: ‘Walschap, Roelants, Zielens, - het nieuwe psycho-realisme, of Coolen,
Kuyle, Den Doolaard, het nieuwe optimisme en geloof in het leven; - ik voor mij
kies de laatsten.’ (BG 1934:56).(53)

(52) Cf. zijn uitspraak over Van Heugten, hoofdredacteur van het Nederlandse Boekenschouw:
‘het stilaan aftandsch-geworden aestheticisme’ heeft in zijn persoon een verdediger gevonden
- ‘ik hoop hartgrondig dat hij ook de gansche levensbeschouwing welke dit woord dekt, bij
deze gelegenheid onder oogen zag’ (JD 1934,21 okt:14).
(53) Maurice Roelants wist de Boekengids-recensent moeilijk te plaatsen. Komen en gaan werd
in Boekengids zelfs pas in de tweede druk, in 1932 besproken. Doordat bij Roelants de zorg
voor de lokale tint, voor het typische detail en voor het volkskader ontbraken, raakte Van
der Hallen niet verder dan hem ‘buiten de groep der Vlaamsche prozaschrijvers’ te plaatsen.
De psychologische analyse kon hij nog behoorlijk appreciëren, vermits Roelants zich hier
niet verloochende als katholiek-denkend mens (BG 1932:11).
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3.1.3. Opvattingen over genre en publiek
Hoezeer men ook in het integristische katholieke literatuurmodel dat hierboven werd
geschetst, een voorkeur kan waarnemen voor een religieus geïnspireerde en stichtelijke
literatuurproduktie, toch klonk de benaming ‘tendenskunst’ in de oren van de meeste
representanten van dit model verwerpelijk. Een uitzondering op deze regel vormde
de hartstochtelijk bezielde recensent die schreef over De wind waait van E. van der
Hallen. De roman werd uitgekozen tot boek van de maand(54): ‘Wij willen
tendenzkunst, en desnoods fanatieke tendenzkunst Politieke, godsdienstige, sociale,
wat ge wilt! Wij verlangen naar een werk waar onze heiligste inspiraties in verwerkt
zijn en waarin gansch ons volk zal opgaan en begeesterd worden. En als dat dan
uitgemaakt wordt als “per se” minderwaardig, dan mag gerust al die “betere” kunst
gestolen worden!’ (BG 1932:340). Maar de meesten waren het er over eens dat de
strijd tegen de nefaste invloeden van de moderne tijd niet moest worden gevoerd via
tendentieuze propagandistische kunst, maar door een katholiek doorleefde
cultuurproduktie waarin de personages een oprechte bezieling uitstraalden: ‘Het
katholiek leven moet hen, inwendig, doorgloeien’ (Eeckhout in ST 2,1935:186).(55)
Janssen maakte van de negatief geconnoteerde term ‘tendenz-roman’ gebruik om
Een Mensch van goede wil van Walschap van de hand te wijzen. Het hoofdpersonage,
Thijs Glorieux, noemde hij een abstractie, hij ‘lijkt ons abnormaal’, het boek is
‘pamflettair’ (ST 4, 1937:284).
Het genre dat echter bij uitstek geschikt werd bevonden om het katholieke
levensbesef, een strenge morele gedragscode en de traditionele waarden uit te dragen
was de heimatroman. Een Kempische roman als Dorp in de hei van Emiel van
Hemeldonck werd geprezen als een reactie ‘op 'n positieve, principieel en literair
verantwoorde manier, tegen den humbug van 'n verliteratuurde generatie van
onsociabele slappelingen.’ (A. van de Velde in BG 1938:387). Maar de meest fervente
verdediger vond het genre in de figuur van Emiel Janssen in Streven. Hij distantieerde
zich bijvoorbeeld openlijk van de depreciërende houding die sommige literatoren
tegenover heimatliteratuur aannamen en waardeerde auteurs als Marie Koenen,(56)

(54) Deze bijdrage was in Boekengids niet ondertekend, maar verscheen in De Belleman onder
de auteursnaam Jos Philippen.
(55) Cf. Vansina's betoog tegen apostolaatskunst in De Pelgrim (PE 1929,1) of E. van der Hallen
in Boekengids (BG 1929:344 en 1930:7).
(56) Marie Koenens Twaalf vertellingen noemde hij ‘zuivere, gezonde, rijk geïnspireerde
heimatkunst’ (ST 4,1937:445). Wanneer hij zich afvroeg welk romanbegin de voorkeur zou
moeten krijgen, Walschaps Trouwen of Koenens Het nieuwe begin, gaf hij toe even te aarzelen
vanwege de sterke stilistische kwaliteiten van de eerste roman: ‘Waarschijnlijk Trouwen,
met zijn verbluffende stijl en zijn grandioze vaart. Maar voor wie nadenkt wegen de rijke
inhoud, alhier, het veel zorgzamer verantwoorde, de heimatatmosfeer en het levend
Katholicisme daar wellicht tegen op!’ (ST 2, 1935:345).
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Anton Coolen, Herman de Man, Stijn Streuvels(57) hogelijk omdat zij zich toelegden
op een ‘letterkunde die een bepaald landelijk leven folkloristisch, poëtisch en tot in
't diepste getrouw’ voorstelde (ST 3,1936:272). Immers, ‘de landelijke bevolking,
met haar overgeërfde zeden, denkwijzen en karakter, blijft, voor de verhalende
letterkunde (waarschijnlijk voor de kunst in het algemeen), nog de vruchtbaarste
voedingsbodem.’ (ST 5, 1938:436). Deze uitspraak kwam uit een literaire kroniek,
getiteld ‘Werel den’ (ST 5,1938:426-429). Daarin trad het drietal Coolen, De Man
en Streuvels op aan de positieve kant van een waardenschaal die landelijke en
stadsliteratuur tegen elkaar afwoog (de opponenten waren Elsschot, Roelants en
Matthijs). In een concluderende paragraaf herhaalde Janssen zijn waardebepalingen
nog eens didactisch in een drietal tegenstellingen: ‘landelijke wereld’ tegenover
‘stadswereld’, ‘natuurwereld’ tegenover ‘cultuurwereld’ en ‘een godsdienstige wereld’
tegenover een ‘systematisch gelaïciseerde wereldbeschouwing’. ‘De landelijke wereld
inspireert de romanschrijvers beter dan de stadswereld. Omdat zij meer normaal is!
Daar is rust, traditie, verbondenheid en geloof’ (ST 5,1938:437). Dit strakke
axiologische schema, dat aan de ene kant nog kan worden uitgebreid met noties als
‘spiritualisme’, ‘traditie’, ‘verleden’, ‘familie’ en aan de andere kant met
‘materialisme’, ‘modernisme’, ‘intellectualisme’ vormde het grondpatroon voor zijn
romanbeoordelingen. Dat de beide polen eenduidig positief en negatief geladen zijn,
mag wel blijken uit Janssens afwijzing van pogingen om dit normatief patroon te
doorbreken. Timmermans, die nochtans moeilijk van sympathie met moderne grote
stadstendensen kon worden verdacht, kon in 1935 met Boerenpsalm niet op
onverdeelde bewondering van Janssens zijde rekenen. De beschrijving van het
boerenleven miste ‘de vreedzame stilte, waarop zijn zedelijk en godsdienstig
evenwicht is gegrondvest’, omdat de auteur ‘de grootsprakerige gejaagdheid van de
stad’ naar de dorpssfeer had overgebracht. Daartegenover stelde Janssen Kinderen
van ons volk en De schoone Voleinding van Anton Coolen, die hij veel meer in de
rustige dorpsatmosfeer vond ademen (ST 2,1935:529). Al eerder had Janssen zich
in die zin uitgelaten over Walschaps trilogie. Adelaïde gaf volgens hem een ‘valsch
beeld van het dorpsleven’, want ‘Walschap verplaatste stadsproblemen in
dorpsmenschen’ (ST 1,1934,3:7)
Ook in andere traditioneel-katholieke organen dan Streven werden regionalistische
tendensen in de literatuur niet ongunstig onthaald. Zo wees Karel Elebaers in De
Pelgrim (i.v.m.C. Eeckels) op de duurzame en waardevolle betekenis van het regionale
tegen de achtergrond van het catastrofale wereldgebeuren (PE 1930:97). Maar het
waren vooral Janssen en Van

(57) Janssen voelde zich echter niet onverdeeld gelukkig met Streuvels Lentebloesem omdat de
auteur zich tezeer door reflectie en specifieke ‘cultuurgedachten’ had laten beinvloeden.
‘Teveel reflectie schaadt de onbewuste schoonheid’ (ST 5,1938:435-437). Cf. gelijkaardige
kritiek op De Pillecyn (ST 3,1935:209).
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der Hallen in Boekengids die in hun kronieken enkele algemene beschouwingen aan
het ‘heimatliche’ hebben gewijd.
Naast de heimatroman scoorden de ontspanningsliteratuur of volksverhalen, die
ook als ‘vertelkunst’, ‘kleinkunstgenre’ of ‘realistisch genre’(58) - werden aangeduid,
in dit literatuurmodel eveneens vrij hoog. De bekoorlijke optimistische goedhartigheid,
de onproblematische geloofsbeleving, het respect voor traditionele waarden, het
dorps- of plattelandsdecor waren in de regel synoniem met ‘ongevaarlijke’ lectuur.
Daarom kregen auteurs als Constant Eeckels, Jef Scheirs, Jozef Simons, Henri 't Sas,
Jef Claes, Hilarion Thans, Lode Verhees e.a. in deze kringen, op wat aanmerkingen
over taalslordigheden en een te grote produktiviteit na, meestal een behoorlijke pers.
Volgens Janssen werd de essentie van een verhaal gevormd door ‘de leutige of
tragische inval van de verteller, het speelsverrassende dat de lezer kommerloos
genieten bezorgt’ (ST 3,1935:208). ‘Een zegen voor het volk’ schreef Eeckhout
bijvoorbeeld over Scheirs, de auteur van Boetseerder der smart (1927) en De filosoof
van Haagem (1928-1932), want hij bracht werk dat de lezer ‘verheft’ en ‘veredelt’
(BG 1930:191).(59) Een aanprijzende beoordeling ging wel vaak vergezeld van een
relativerende aantekening dat de ‘literaire’ kwaliteit van dergelijke uitgaven niet te
hoog mocht worden geschat,(60) dat dit soort volkslectuur met ‘hooge’ literatuur weinig
uitstaans had en als het ware een apart populair circuit vormde. Bovendien waren er
op dit vlak toch wel duidelijke verschillen in appreciatie merkbaar binnen de
streng-katholieke kritiek en stelde niet iedereen zich even toegeeflijk op ten overstaan
van deze populaire literatuurvormen. Op de behoorlijk kritische houding van Van
der Hallen, zeker in vergelijking met andere Boekengids-mcdewerkers, heb ik vroeger
al gewezen. Zijn collegae Anton van de Velde en Anton Thiry oordeelden veel
gunstiger over de folkloristische Timmermansproduktie.(61) Van de Velde legde in
zijn besprekingen, die vaak in een militante, agressieve toon waren gesteld, zwaar
de nadruk op de eis van volks verbondenheid. Daarmee beoogde hij een literatuur
die een romantisch-geïdealiseerd beeld van het Vlaamse volksleven bood en een
antidotum moest vormen tegen de moderne romanproduktie: ‘Of moeten we... modern,
al te mo dern, de duizenden 'n indigestie bezorgen met de jongste apothekerij der
ééne en onverdeelde “zakelijkheid”? De harmonica van Baekelmans

(58) Ik maak geen typologisch onderscheid tussen mogelijke subgenres als heimatroman,
boerenroman, landelijke roman of volksromans en vertelkunst, omdat dit voor dit onderzoek
weinig relevant is. De waardering voor de diverse subgenres is sterk gelijklopend, en
bovendien worden de genres in het kritische discours zelden onderscheiden.
(59) Cf. Eeckhout over Van Menschen en dingen van Timmermans: bekoorlijk door ‘zooveel
natuur-gezonde optimistisch-geloovige goedhartigheid’ (ST 4,1937:445).
(60) B.v. Janssen in Streven (ST 5,1938:437 en ST 5,1938:579).
(61) Cf. Van der Hallen (BG 1931:121-125), die Timmermans vergeleek met Thiry, met A. van
de Velde (BG 1932:241-247).
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is mij, in de stemming van vele moeilijke dagen, duurbaarder dan de saxofonen van
het dadaïsme.’ (BG 1934:62). De Pelgrim oordeelde eveneens bijzonder lovend over
heimat- en volksuitgaven. 't Onzent in 't Westland, een met de Prijs van
West-Vlaanderen bekroonde verzameling schetsen van Herwin Eeckel,(62) kreeg een
twee pagina's lange prijzende bespreking door Karel Elebaers. De enkele
boekbesprekingen die in het orthodoxkatholieke blaadje De Bron verschenen,
oordeelden vanuit eenzelfde streng-ethisch normbesef, dat geen ruimte liet voor een
kritische artistieke beoordeling(63).
Op het vlak van de produktie van bovenvermelde volksliteratuur werden rond de
jaren dertig tal van initiatieven genomen door een aantal uitgeverijen van katholieke
en Vlaamse signatuur.(64) Bij Excelsior, Die Poorte, het Davidsfonds, Van
Mierlo-Proost en De Regenboog verschenen aparte reeksen van volksromans in
goedkope uitgaven. Ze waren bestemd voor een breed publiek van ongeschoolde
lezers en hadden in de eerste plaats een stichtelijke én ontspannende functie. In die
zin werd de doelstelling van de reeks ‘Vlaamsche Geluiden’, waarvan Désiré de
Clerck initiatiefnemer was, in een ‘voorbericht’ in Boekengids geformuleerd: ‘Ons
Vlaamsche volk afwenden van die massa schunnige lectuur die het dreigt te bedelven;
zijne aandacht vestigen op het vele schoone dat onze eigene letterkundigen het bieden
kunnen’ (BG 1929:150).(65) Een opmerking van Boe-

(62) Eén voorbeeld ter illustratie van het niveau van de criticus: Wilt ge een staaltje van
psychologisch-rake noteering? Lees: ‘hij zag dat Julietje wel het boek voor haar oogen hield,
maar dat ze de woorden eigenlijk vanbuiten las, met haar oogvleggers toegesloten en haar
kijkers inwendig gekeerd.’ (PE 1930:98).
(63) Een zekere A. Villa sloot zich in zijn bijdragen aan bij het koor van de scherpe veroordelingen
van het zedelijke verderf en de moderne levensstijl.
(64) Uitgeverij J. van Mierlo-Proost startte vanaf 1932 met een reeks ‘Volksbibliotheek’. De
Brugse uitgeverij Excelsior gaf in de jaren dertig naast de ‘Excelsior romanserie’ een reeks
‘Excelsior's Volksromans’ uit. Het Vlaamsch Uitgeversfonds te Brussel (met in de
adviescommissie Moens, Amter en Bogaerts) kondigde in 1928 een maandreeks van goedkope
lectuur aan, onder de garantie ‘dat deugdelijke lectuur’ zou worden aangeboden (HL
1928:975). De reeks ‘Vlaamsche Geluiden’, een ‘maandelijksche uitgave van goedkope
volkslectuur’ verscheen onder initiatief van D. de Clerck van 1929 tot 1932. Het Davidsfonds
bood naast een boekenpakket uit de keurreeks ook een ‘Volkspakket’ aan, waarin de helft
literaire en de helft niet-literaire titels waren opgenomen (BE 1932,1). De Boekengilde Die
Poorte, in 1933 met het Davidsfonds geassocieerd, legde zich eveneens toe op ‘volkslectuur
in den echten zin van het woord: die boeit en spant en den lezer gevangen houdt, en tevens
zijn geestelijke en moreele waarden ontwikkelt. Volkslektuur, die spijts degelijken inhoud
en flinke technische afwerking, ook niet in de tientallen franken mag loopen’ (BE 1933,3:76).
Aan de vertalers voor dit fonds werd gevraagd om het buitenlandse aanbod aan te passen en
het ‘naar Vlaamschen aard’ (opnieuw) te vertalen (Simons 1987:113).
(65) De strijd tegen ‘schunnige’ lectuur werd in het kader van de Offensiefbeweging tot een
militante campagne opgevoerd onder auspiciën van de Zedenadel, de Bond voor Openbare
Zedelijkheid. Ook het Davidsfonds wou hiertoe zijn steentje bijdragen. In De Belleman werd
een brief gepubliceerd van het Davidsfondsbestuur aan Minister Van Zeeland, die eindigde
met een vraag naar radicale maatregelen ‘die de geestelijke en lichamelijke ontaarding van
de volksmassa voorkomen, en dit door verbod van invoer, van aankondiging, van uitstalling,
van verkoop, verspreiding en dies meer, van gedrukte schunnigheden, door waakzame
kontrool en onverbiddelijke bestraffing van de overtredingen’ (BE 1936,1:9).
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kengids-recensent M. van Hoeck illustreert op significante wijze welk beeld van de
lezer in dit kader thuishoorde. In een voetnoot bij De ingemetselden van Franz Herwig,
dat Van Hoeck als een specimen van gedurfde katholieke kunst had bestempeld,
waarschuwde hij toch voor de kwalijke invloeden die vanuit de stad naar de
plattelandsbevolking zouden kunnen overwaaien: Nu de afstanden niet meer bestaan
[...] slaat de stad op de buiten neer met haar cultuur, doch ook met haar laagsten
zelfkant [...]. Om binnen de grenzen te blijven van Boekengids, wat wordt er zoo al
op autobussen, in trams, enz. door buitenmenschen gelezen, wanneer ze naar hun
werk gaan of van hun werk terugkeeren? Hoe gereedelijk de grootstad haar giftstempel
drukt op buitenmenschen, hoe deze - langs om meer - open staan voor de
verderfelijken invloed der stad, dát is de tragedie van zeer vele stadparochies waarvan
het overgroote aantal inwoners, ‘buitenmenschen zijn.’ (BG 1932:334-335).(66) Een
paternalistische houding tegenover dit kwetsbare lezerspubliek was in deze optiek
dan ook de enige mogelijkheid. Omdat ze onbekwaam werden geacht om uit te maken
wat voor hen geschikte literatuur was, werd deze lezers nadrukkelijk aangeraden
zich bij hun lectuurkeuze te verlaten op de bevoegde voorlichting van katholieke
raadgevers.(67) Ook negentiende-eeuws aandoende waarschuwingen voor de negatieve
invloeden van lectuur, niet alleen van ‘gevaarlijke’ of verderfelijke' boeken, maar
van het lezen als culturele activiteit op zich, ontbraken in deze context niet. Fictioneel
proza werd gewantrouwd omdat het de “kritische geest kan verstompen” en verwarring
kon stichten tussen fantasie en werkelijkheid: “Zoo vormt overdreven romanlectuur
- en meer nog de bioscoop - een geslacht van weerlooze menschen, onbestendig en
tot utopieën geneigd” waarschuwde Janssen in Streven (ST 1,1934:48). Toch
probeerde men, eens er een geschikt aanbod

(66) Van Hoecks bezorgdheid over deze kwalijke invloeden staafde hij in diezelfde voetnoot met
cijfers over ontkerkelijking in de Walpurgisparochie te Antwerpen.
(67) B.v. in Streven (ST 1,1934,1:48 en ST 4,1936:14). In dezelfde geest als Boekengids werd
door het A.S.K.B. in 1932 ook een Romanrepertorium uitgegeven (Roman-Repertorium: Ie
deel. Titellijst van ± 20.000 Romans, Verhalen, Essays, Tooneelwerken en Gedichten, ten
gerieve van Bibliothecarissen, Geestelijken en Intellectueelen, met Opgave van Zedelijke
waardebepaling en Vakcijfers, bewerkt door A.S.K.B. Antwerpen, Vlaamsche Boekcentrale,
Amsterdam, R.K. Boekcentrale, 1932), een uitvoerige titellijst van literaire werken, die
voorlichting moest geven inzake de bruikbaarheid. Net als bij het opzet van Boekengids werd
verwezen naar het voorbeeld van het katholieke boekwezen in Frankrijk, Abbé Bethléem.
Twee jaar later verscheen het Lectuurrepertorium, eveneens een werk dat werd opgezet ‘in
het hooge besef van de opvoedende taak die het boekerijwezen te vervullen heeft’ (BG
1934:282). Het kaderde in de reeks van nieuwe initiatieven die kordaat de katholieke
levensbeginselen verkondigden en die ‘door hun binnendringend werk in alle geledingen
van het godsdienstig, kultureel en maatschappelijk bestel, de katholieke gedachte en daad
hebben gepropageerd.’ (BG 1934:283).
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was geselecteerd, dat aan de godsdienstige en volksopvoedende vereisten voldeed,
om met deze werken een zo ruim mogelijk lezerspubliek te bereiken.(68) Daarvan
getuigde het expansieve beleid van het Davidsfonds: ‘niet het minst om den hoogen
zedelijken invloed die van een boek moet uitgaan op de beschaving van een volk, is
die massale boekenverspreiding van het Davidsfonds van het grootste gewicht’ (BE
1936,1:9).
Dat er echter buiten dit publiek ook ‘gevormde’ of ‘ontwikkelde’ lezers waren, die
‘intellectuele’ of ‘ware’ literatuur wensten, en zich met deze volksuitgaven moeilijk
tevreden konden stellen, werd algemeen erkend. Men gaf zelfs toe dat een
differentiëring volgens de ontwikkelingsgraad van de lezer - wat een grotere
toegeeflijkheid inzake morele normen inhield - noodzakelijk was. De voorstelling
van een dubbel circuit binnen de lectuurvoorziening, met een afzonderlijk aanbod
voor de gewone en voor de ontwikkelde lezer, zowel in de aanbieding van de
romanproduktie als in de literaire kritiek,(69) is een constante binnen deze
orthodoxkatholieke richting. De herschikking van het Davidsfonds in 1929, illustreert
deze tweedeling. Het algemene fonds werd in dat jaar herdoopt tot het fonds van
‘Volksboeken’ en daarnaast werd een ‘Keurpakket’ ingevoerd: ‘De Keurboeken zijn
bestemd voor ontwikkelde lezers die buiten ontspanningslektuur ook behoefte hebben
aan lezing van soliederen aard’ klonk het toen (BE 1932,1:5; ook BE 1937,4:61).
Maar ook de lectuur uit het beperkte circuit werd aan een praktischopvoedende,
i.c. een geloofsbevestigende en -bevorderende functie ondergeschikt.(70)
Christianisering van de lezer, verheffing tot ‘een hooger en dieper zieleleven’ en
‘een rijker en inniger levensbeschouwing’ bleven hier steeds weerkerende
programmapunten. Het boekenassortiment dat men in deze kringen voor de
‘intellectuele’ lezer geschikt achtte, loog er dan ook niet om: vertaald werk van
uitdrukkelijk katholieke signatuur, waarbij de bekeerlingen hoog in aanzien stonden
(G. Chesterton, J. Jörgensen,

(68) Een terloopse opmerking van E. van der Hallen, dat literatuur zich los moest maken uit het
populaire circuit, lijkt hier op het eerste gezicht tegen in te gaan. In een algemene
Boekengids-kroniek zette Van der Hallen zich af tegen het populaire boekencircuit dat zich
naar de economische wetten schikte. Het toegeven aan de smaak van het publiek garandeerde
naar zijn mening alleen maar ‘soliede “marchandise” voor den uitgever’ (BG 1929:87). Een
modern-elitair standpunt zou dit zijn, ware het niet dat die uitspraken zijn ethisch
literatuurmodel moesten ondersteunen. Wat de lezer wil, aldus in deze kroniek, zijn
romannetjes over deze tijd, ‘over overspel en echtscheiding en mondaine flirt’. Hoge literatuur
moest zich tegenover deze economische vraag belangeloos opstellen.
(69) Het werk van Maurits Sabbe bijvoorbeeld mocht volgens A. Boon, ondanks zijn liberale
overtuiging toch door gevormde lezers worden geraadpleegd (weliswaar op één uitzondering
na) (BG 1928:178). Zie ook Janssen in ‘De lectuur en haar invloed’ (ST 4, 1936:13-19).
(70) B.v. Eeckhout: ‘het leven door de kunst uitgebeeld, verinnigt en vertienvoudigt ons eigen
leven’ (PE 1930:81). Zie ook Van der Hallen met de eerder geciteerde uitspraak over het
boek als ‘geestelijke voeding’ (BG 1928:262).
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G. von le Fort, E. von Handel-Mazetti, S. Undset, S. Lagerlöf, F. Herwig),
zedenromans met een conform katholiek karakter, waarin traditionele waarden werden
bevestigd (A. Coolen, A. Kuyle, M. Koenen, A. de Vries, S. Claes-Vetter, A. van
Driessche, L. Baekelmans, E. van der Hallen, A. van de Velde), reisverhalen (J.
Simons), biografieën, heiligenlevens e.d.(71)

3.1.4. Literair-kritische strategieën
De ethische prioriteiten binnen een literatuuropvatting die dogmatischkatholiek
georiënteerd is, sloten niet uit dat ook esthetische aspecten (compositorische,
stilistische, narratieve eigenschappen) in het kritische discours ter sprake kwamen.
In deze paragraaf wil ik de relatie, meer bepaald de hiërarchische verhouding van
ethische of heteronome en esthetische of autonome maatstaven binnen dit
literatuurmodel gedetailleerder onderzoeken, alsook de interpretatie en invulling van
wat men onder deze ‘literaire’ of ‘esthetische’ oordelen verstond, en enkele opvallende
argumentatiestrategieën die in de kritieken werden gehanteerd, aanwijzen.

Ethische criteria
De overtuiging dat literatuur een didactische, verheffende taak moest vervullen was
onlosmakelijk verbonden met het idee dat niet alleen de criticus een scherpe controle
moest uitvoeren, maar dat elke auteur een zware verantwoordelijkheid tegenover de
gemeenschap droeg. Dit besef manifesteerde zich enerzijds in verbodsbepalingen
tegen ‘onzedelijke’ lectuur en in uitgebreide aanmaningen om de lezers een geestelijk
houvast te bieden,(72) anderzijds in scherpe uitvallen tegen auteurs die zich van deze
verantwoordelijke opgave niet schenen aan te trekken. Er werd tegen ‘vuilschrijvers’
en ‘zedenbedervers’ gefulmineerd,(73) maar ook een neutraal standpunt, het negeren
van een religieuze thematiek, ‘van geestelijke [religieuze] conflicten’, zoals bij Van
de Woestijne (BG 1928:262), werd als een schromelijke tekortkoming veroordeeld.(74)
(71) Een groot aandeel van het Keurboekenprogramma van het Davidsfonds werd ook ingenomen
door essays en algemene studies.
(72) B.v. A. van de Velde: literatuur moet als geestelijke waarde iets voor het volk te betekenen
hebben, geen lamzakkige houding of aarzelingen (BG 1938:291). De kunstenaar had een
sociale taak: ‘'n Tijd waarin de kunstenaar lós staat van zijn volk, is een decadente, 'n
onvruchtbare én 'n vruchtelóóze tijd.’ (BG 1938:292).
(73) Zelfs wie over geniaal talent beschikt, heeft niet het recht om met een literair-volmaakt werk
‘z'n evennaaste moreel naar de bliksem te helpen’, zo viel A. van de Velde tegen Walschap
uit (BG 1934:3). Zie ook Janssen in ST (1,1934,35-39).
(74) Cf. Janssen: ‘zulke verafgoding van de kunst, ethisch onaannemelijk, haalt haar, ook als
kunst, eenvoudig neer. Wie, te midden van dreiging en mysterie, huiverend staat, blijft ver
van de schoonheid; het hoogste der natuurlijke godsgeschenken; - en wie de zoogenaamde
schepping van schoonheid tot een voorwendsel maakt van bandeloosheid, bedriegt
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Een zogenaamde ‘neutrale’ inhoud werd steevast becommentarieerd met een
uitdrukking van spijt dat het hoofdpersonage geen besef had van God en christelijke
plichten.(75) Naar het einde van de jaren dertig toe ging een criticus als Janssen zelfs
een offensievere houding promoten: ‘niet alleen negatief mag men de moreele waarde
van een boek voorstellen. Een werk zou moreel verantwoord zijn indien het, met een
minimum van letterkundige verdienste, ook màg gelezen worden. Waarom niet
zeggen: een werk is moreel waardevol als het, op eenige wijze, goed sticht? Waarom
in defensieve linies verschansen, nooit een offensief ondernemen?’ (BG 1939:331).
Ook werd van essayistisch werk dat een geselecteerd publiek voor ogen had, vereist
dat de criticus dezelfde morele waarschuwingen zou laten horen. Professor F. Baur
laakte het standpunt van Paul de Vree in zijn essaybundel Hedendaagsche romanciers
en novellisten, dat hij ‘onbeperkt-estheticistisch’ noemde. Nergens immers werd een
zedelijk voorbehoud uitgesproken, of het werd met een ‘nietszeggenden dooddoener
geneutraliseerd’, aldus Baur (BG 1937:199). Andere
literatuurbeschouwingen,waarbinnen de dienstbaarheid van de kunstenaar aan de
katholieke cultuurwaarden minder of geen aandacht kreeg, werden in deze kringen
als afwijkend opgemerkt en bekritiseerd.
Een zonderling en zeldzaam geval, waarin romans volgens een exclusief zedelijk
normstelsel binnen een rubriek werden bijeengebracht en geëvalueerd, is een kroniek
in Boekengids, volledig gewijd aan ‘Antialcoholische Literatuur’ (BG 1932,2). De
auteur, J. Vermuyten, ging uit van een distinctieve definitie - ‘in ruimen zin: als ze
enkel de drankellende aantoont, of in meer stricten zin, als ze zich ten dienste stelt
van de eigenlijke Sobrietas-beweging’ - en categoriseerde tientallen romans die ook
maar enigszins met zijn problematiek te maken hadden.

De hiërarchie van autonome (esthetische) en heteronome (niet-esthetische)
beoordelingscriteria
Een tweede mogelijkheid is dat wel het belang van artistieke criteria werd erkend,
maar dat deze niet werden onderscheiden van een zedelijke waardering. De notie
‘christelijke aesthetica’, waarvan Emiel Fleerackers s.j. gewag maakte met betrekking
tot het Lectuurrepertorium, illustreert dit standpunt (ST 4,1937:273). Wat ethisch
onaanvaardbaar is, haalt ook het werk als ‘kunstwerk’ naar beneden. Wat moreel
nuttig is, wordt ook literair belangrijk geacht. In deze visie werd de autonomie van
de literaire produktie niet erkend, en dus evenmin het principe dat voor de beoordeling
intrinsieke criteria worden gehanteerd. E. Janssen stemde zijn esthetische en zedelijke
appreciatie van Celibaat op elkaar af. Walschaps tech-

(75) Voorbeelden in Boekengids (1929:90; 1932:10).
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nisch meesterschap in deze roman stond voor deze criticus buiten twijfel. Hij vond
er een voorstelling van personages, opgebouwd ‘met een vaart en een macht, zooals
wellicht geen ander modern Zuidnederlandsch proza.’ Maar de ethische
ontoelaatbaarheid ondermijnde naar de mening van Janssen zelfs de literaire
kwaliteiten: ‘de erotisch-zwoele atmosfeer en het verbitterd sarcasme tasten, in al
deze werken, naast het godsdienstig en zedelijk evenwicht, ook de artistieke gaafheid
aan.’ (BG 1934:329). In dezelfde lijn redeneerde Eeckhout, die ervan uitging dat
sommige voorstellingen, die leidden tot zinnelijke prikkeling, ook de rust ‘der reine
schoonheidsontroering’ verstoorden, die in essentie ‘een geestelijk genot’ is. Om
een dubbele reden dus, zo concludeerde hij, weerde de katholiek, die zijn Credo
kende en stipt naleefde, uit zijn kunst zekere elementen: ‘eenerzijds, omdat ze
esthetisch niet te rechtvaardigen zijn: anderzijds, omdat ze ethisch schadelijk kunnen
inslaan.’ (ST 2,1935:184-186).
Maar doorgaans werd het onderscheid tussen deze twee momenten in de kritische
beoordeling, de zedelijk-morele en de artistiek-Iiteraire evaluatie, wel gehandhaafd
en was deze tweedeling zelfs bepalend voor de opbouw van de recensies: een
uitvoerige, inhoudelijke bespreking, inclusief een morele evaluatie werd gevolgd
door commentaar over vormelijke kenmer ken, stijl en opbouw.(76) Een geval als
bovenvermelde recensie over Celibaat door E. Janssen, waarin de zedelijke
veroordeling rechtstreeks en expliciet een weerslag had op de artistieke appreciatie
is dan ook uitzonderlijk.
Opvallend is dat de artistieke kwaliteiten ondanks de zedelijke onvolkomenheid
van het werk doorgaans wel werden erkend en vermeld, hoe weinig ze bij het
eindoordeel ook doorwogen. Dan bleken de heteronome criteria absolute prioriteit
te krijgen. Onvermijdelijk leidde een dergelijk standpunt in besprekingen van romans
die niet aan de voorschriften van de katholieke leer en moraal voldeden, maar
daarentegen wel artistiek belang hadden, tot paradoxale evaluaties. Van der Hallen
sloot zijn bespreking van Leemen Torens, de briefroman van Van de Woestijne en
Herman Teirlinck, af met: ‘Heel het boek is prachtig en gevaarlijk’. Geestdriftig had
hij deze publikatie aangekondigd:‘Ik weet niet hoe lang het geleden is sedert in onze
letterkunde een boek verscheen als dit met zulke magnifieke stijlkwaliteiten, episch
van beeldenbouw, sierlijk en krachtig van taal, soepel en los geschreven, vol verfijning
en gekultiveerd gevoel, vol scherpzinnigheid en bonte fantasie, vol zinnelijke
hartstocht en zwaarmoedigheid, gewekt door overbeschaving’ (BG 1928:263-265).
Maar door het negeren van ‘de geestelijke konflikten welke den mensch van dezen
tijd beroeren’, het gebrek aan ‘groote karakters, levend uit een sterken wil’ kon de
recensent tot zijn spijt geen interesse voelen voor dit soort mensen, en moest

(76) Zowel de uitvoerige recensies als de korte boekbesprekingen volgden dit standaard- schema.
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hij zijn enthousiasme temperen: ‘Indien het litterair werk van zijn inhoud kon
onderscheiden worden, zou ik durven zeggen: het verschijnen van dit boek is een
gebeurtenis die we zouden moeten feesten.’(77) Hoezeer Van der Hallens afwijzing
van dit boek ook met tegenzin leek te gebeuren, de negatieve kwalificaties werden
tot de laatste paragraaf gespaard zodat de slotindruk afwijzend was. Leemen Torens
kreeg voor de Boekengids-lezer bovendien de morele kwotering II, wat betekende
‘Streng voorbehouden lectuur. Deze boeken mogen slechts bij uitzondering, om
gegronde redenen, door welgevormde rijpere lezers worden gelezen.’(78)
Dezelfde hiërarchische verhouding tussen literaire en extra-literaire maatstaven bleek
ook uit de appreciatie van ethisch conforme literatuur. Viel de artistieke beoordeling
positief uit, dan werd dit als een soort van toegevoegde waarde vermeld.(79) Bleef het
werk literair ondermaats, dan werd dit beschouwd als een tekortkoming die de
volksopvoedende waarde niet in de weg stond, en kon het boek toch van ‘grote
betekenis’ zijn, of als vertelkunst nog voldoen.
Dit tweede scenario, waarbij stilistische zwakheden wel werden gesignaleerd maar
geen doorslaggevend belang hadden bij de globale interpretatie, treft men vooral aan
bij de ontvangst van de eerste expressionistische romans (van G. Walschap, Waldo
(1928), V. Brunclair, De Monnik in het Westen (1928), E. van der Hallen, Kristiaan,
de godsgezant (1928) en De wind waait (1932)). Over Waldo schreef Oscar van der
Hallen dat men de ‘stijldisproportie’, het ‘hortend ritme’ aan de auteur niet mocht
verwijten, daar hij zijn doel had bereikt: de uitbeelding van de onderworpenheid van
de mens aan de goddelijke orde. ‘Door zich op dat orthodokse standpunt te plaatsen
als op de rots der katholieke waarheid, heeft Walschap aan zijn boek een zeer
bevredigende oplossing gegeven.’ (BG 1928:38). Een parallelle opvatting hield E.
Boelaert er op na over Kristiaan, de godsgezant van Ernest van der Hallen: het is
geschreven met ‘de direct-zich-uitende oprechtheid van iemand die zich niet om
vorm bekreunt maar om den schoonen kern des levens, om de deemoedig-diep
doorvoelde en doorvoelbare bovennatuurlijke wereldbeschouwing. [...] De ziel tot
wie hij zich richt, zal hem begrijpen en over vorm-gebreken heen groeien naar het
ontsluierd ideaal.’ (BG 1928:l40).(80) Opvallend in de

(77) Cf. Van der Hallens oordeel over Adelaide (BG 1930:7).
(78) A. Boon over Teirlincks J.B. Serjanszoon: ‘een prachtige brok literatuur, verfijnd en bevallig’,
maar ‘spijtig dat zijn theorieën haaks staan op de katholieke leer’ (BG 1935,6). Cf. ook
Eeckhout over Buysse in De Pelgrim (PE 1930:75-81).
(79) B.v. Van der Hallens romankronieken in Boekengids (BG 1931,3; BG 1932,1) en Janssen
in Streven (ST 3,1936:633).
(80) Cf. de recensie van Van der Hallen over De monnik in het Westen in Boekengids: ‘als
kunstwerk’ kon hij dit boek niet aanvaarden, ‘het is een te louter Verstandsprodukt; te slordig
en vooral met te weinig temperament geschreven’, maar hij kende het grote betekenis toe
‘als symbool van deze chaotische vijftien laatste jaren’ (BG 1930:132-135).
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recensie van Boelaert is de scheiding tussen vorm en inhoud, waarbij de vormelijke
inkleding van de roman als een hindernis werd gezien voor de ‘uitdrukking van de
hogere zin’. Vormgebreken functioneerden in deze visie haast als een bewijs van
oprechtheid vanwege de auteur. De vormelijke tekorten werden weggewuifd, want
misschien hadden wij ‘om het kunstiger kleed minder den diepen zin begrepen’
opperde de recensent. Ook Van der Hallen ging in een vergelijking tussen twee
biografische romans, Het leven van François Villon door Paul Kenis en een werk
van Jozef Cohen, Abélard en Héloïse, van dezelfde premisse uit. Technisch sterk
werk boet in aan menselijkheid, warmte en levendigheid: ‘Ge kunt kiezen tusschen
een perfekte konstruktie als biografische roman en het waarachtig, trillend leven van
den mensch.’ (BG 1931:49). ‘Ik voor mij verkies den mensch’, voegde hij er ten
overvloede aan toe. Volgens A. Thiry kon precies het technisch vermogen van een
auteur soms een gevaarlijk verleidingsmanoeuvre zijn om de ideële waarden te
ondermijnen en morele armoede aan de man te brengen. Walschap was daar in zijn
ogen een illustratie van, door zijn ‘zeitgemässige, knappe techniek’ achtte Thiry de
roman Trouwen ‘dubbel gevaarlijk’ omdat de ‘houtsneden’((81)) meesterlijk waren
gemaakt (BG 1934:20) en de armoede aan menselijkheid moesten doen vergeten.(82)

Problematische esthetische waardeoordelen
Onder de noemer ‘esthetische’ criteria of ‘normen waarmee het werk “als kunstwerk”
wordt beoordeeld’ werd een zeer diverse categorie van eigenschappen bijeengebracht,
gaande van ‘stijl’ en ‘sterke bouw’ tot de ‘verbeeldingskracht’ of het ‘temperament’
waarmee de roman geschreven werd. Daarnaast is het opvallend dat de artistieke
waardebepalingen in Boekengids, Streven, De Pelgrim, en De Belleman meestal niet
verder reikten dan een trits summiere en stereotiepe uitspraken over de stijl en de
bouw: ‘litterair zeer genietbaar’, ‘zeer sterk geschreven’, ‘vlot geschreven’, ‘met
stijlkwaliteiten’, ‘narratief zeer hoogstaand’, ‘sterke bouw’ etc. Deze kwaliteiten
werden niet nader gepreciseerd of, terwijl dit bij de ethische beoordeling wel het
geval was, werden niet gemotiveerd door een voorafgaande analyse noch met citaten
geïllustreerd.
In 1937 besprak pater Janssen de roman Polder van N. Fonteyne (ST 4,
1937:690-691). Gewoontegetrouw onderzocht hij het werk eerst naar de

((81)) De vergelijking van Walschaps personagetekening met een ‘moderne, expressionistische
houtsnee’ is bij Thiry al beladen met een moreel afwijzende connotatie. Alle passages bij
Walschap waren volgens hem ‘even sterk gesneden, even scherp en even raak. Maar tevens
even hard, even caricaturaal, even beklemmend, zonder atmosfeer, zonder ruimte, zooals nu
eenmaal de meeste houtsneden zijn.’ (BG 1934:17).
(82) Cf. de reeds aangehaalde uitspraak van A. Thiry ‘dat de esthetica 't voor den katholiek nooit
halen kan en mag op de ethica. Vorm is iets; inhoud is méér.’ (BG 1933:137).

Lut Missinne, Kunst en leven, een wankel evenwicht

122
zedelijke aspecten. De ‘rauwheid’, ‘eenzijdigheid’, ‘oppervlakkige waarneming’ en
de ‘sexueele motieven’ zag hij als een typische toegeving aan de tijdsgeest - en
vervolgens ging hij over tot een ‘artistieke’ beoordeling, die als volgt luidde: ‘ook
artistiek doet de intrigue - met haar inkleeding van atavisme, van een geweldig
boerengeslacht, van de ruwe levenswijsheid uit den mond van een “ boterpater ”,
van een jaloerschen man en een vrouw die het slachtoffer wordt - weinig frisch aan.’
Met deze particuliere interpretatie van de ‘artistieke’ hoedanigheden van de roman
bleef van de twee dimensies in de kritische beoordeling, een ethische en een
esthetische, slechts de eerste overeind. Ook elders bleek onder de vlag van de
‘esthetische’ waardebepaling vaak een andere lading schuil te gaan. Er valt een
algemene strategie waar te nemen, waarbij moraliserende afwijzingen als esthetische
oordelen werden ingekleed. Op die manier werd afkeuring voorgesteld als een
beoordeling die op artistieke gronden was gebaseerd, en niet op een katholieke
levensvisie. Ik illustreer deze werkwijze aan de hand van Janssens kritiek op Een
mens van goede wil (BG 1937:23-25).(83) Na een ‘oprechte hulde’ aan de auteur om
‘de technische vernieuwing’ die hij in het verhaal en de roman had doorgezet, stelde
Janssen ‘de scherp flitsende verhaaltrant’ verantwoordelijk voor de mislukking van
het boek. Hij constateerde dat het werk ‘bij gemis aan reliëf en aan architectonische
lijnen, chaotisch wordt, min of meer rommelig’. De link tussen de structurele
tekortkomingen en Janssens morele bezwaren is duidelijk: wat Walschap met zijn
dynamische verhaaltrant miste - en het leidmotief van de recensie, ‘Walschap schiet
zijn doel voorbij’, hamert daarop - is de ‘kalme ontvankelijkheid’ om stil te staan bij
de algemene waarheid ‘dat elke goede wil convergeert naar de alleen heilaanbrengende
Roomsche kerk’ (BG 1937:24).(84)
Stilistische en compositorische eigenschappen, bijvoorbeeld de ‘organische eenheid’
van een roman, bleken in dit verhullend mechanisme uitstekend bruikbaar: ‘Er moet
groei zitten in een boek’ schreef Thiry, elk detail moet zin hebben voor de ‘Fabel’,
die hij even verder omschreef als ‘de zich, uit de samenvatting van motieven, stof
en handeling, geleidelijk voltrekkende metamorphose van de ziel van den held of de
helden uit het boek.’ (BG 1934:123). Het allervoornaamste wat deze criticus in de
moderne literatuur miste, zowel bij de Duitse, Franse, Russi-

(83) Hetzelfde geldt voor Janssens oordeel over de ‘eenheid’ in Walschaps trilogie (ST 1934,3:4).
(84) Cf. Vansina, die de noodzakelijkheid van een compositorische eenheid benadrukte: ‘Het
verhaal van een menschenleven is niet het relaas van gebeurtenissen zonder onderling verband,
maar het verhaal van de ontwikkeling van een ziel’ (PE 1931:78). Ook in Boekengids: een
‘stevige bouw’ moet ontstaan uit ‘innerlijke kracht’ of ‘diepe drang’, wat zich manifesteert
in de innerlijke evolutie van een personage, naar goddelijke genade toe (Van der Hallen in
BG 1930:132).
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sche en Amerikaanse romans was ‘de groei van een ziel, waardoor het gebeuren
kosmisch ingeschakeld wordt’ (BG 1934:124).(85)
Naast compositorische en stilistische motieven werden ook nog andere
beoordelingscriteria met een ethische waarde opgeladen. Vooral een recensent als
Janssen bleek bijzonder inventief in het hanteren van diverse soorten van
bewijsgronden om zijn zedelijke afkeuring in te kleden. Hij signaleerde bij Fonteyne
het gebrek aan ‘oorspronkelijkheid’ als een van de meest kwalijke kanten van deze
auteur, die hij verweet teveel toegevingen te doen aan de mode van de tijdsgeest (ST
4,1937:691)- Ook Putman miste in de ogen van Janssen originaliteit en volgde te
sterk de mode van de romanformule, die met name ‘Freudiaansch gepolariseerd en
ziekelijk ontledend’ was (ST 3,1935:208).(86) Tegen Frank van den Wijngaert luidde
Van der Hallens bezwaar ‘inconsequentie’. De recensent had hem via zijn poëzie en
essay over de houtsnijkunst leren kennen als een modern kunstenaar, maar zijn
verhalenbundel De lift zag hij niet beantwoorden aan zijn eigen moderne voorkeuren.
De enige novelle die de criticus wel apprecieerde, was er een met als hoofdpersonage
‘den godsdienstigen en zeer menschlievenden notaris’ (BG 1929:250). Zielens werd
door A. van de Velde ‘onoprechtheid’ verweten, omdat hij de ‘menschen van den
zelfkant’ niet toonde zoals ze waren, maar ze ‘verkleind’, ‘verzwakt’, en
‘verburgerlijkt’ uitbeeldde. Deze evaluatie werd zelfs expliciet als een niet-morele
beoordeling ingeleid: ‘'k Ga hier geen jota moraal behandelen, 't is in dit geval
overbodig’ (BG 1936:8).
Uit deze voorbeelden blijkt dat ‘literaire’ beoordelingen in een bepaalde kritische
strategie sterk manipulerend werken. Men pretendeerde een oordeel te geven op
grond van artistieke criteria, maar onderhuids was het morele aspect constant in het
debat aanwezig. Tegelijk hield een dergelijke werkwijze een verhulde erkenning in
van de eigenheid van de literaire produktie en van de legitimiteit van autonome
beoordelingscriteria, die met name de formele, stilistische, compositorische e.a.
aspecten in rekening brachten.

Argumentatiestrategieën
Ik heb er al terloops op gewezen dat critici als Janssen, Van der Hallen en Eeckhout
het belang van een conforme godsdienstige levensvisie in de

(85) Zo moest het verwijt van de gebrekkige compositie bij D.H. Lawrence - ‘Alles rijt zich naast
elkaar, zonder verwikkelingen, zonder achtergrond’ (Thiry in BG 1934:124) - allicht ook
gelezen worden als een ‘gebrek aan zielsontwikkeling’.
(86) Ook Van der Hallen verhulde zijn ethische bezwaren tegen Buysse op een gelijkaardige
manier. Buysse had volgens Van der Hallen voor De Schandpaal ‘zijn werk even nagelezen,
en er ten gerieve van zijn bewonderaars een soort comprimé van gegeven in zijn nieuw boek’
(BG 1929:173).
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roman en daarbij aansluitend van aangepaste beoordelingscriteria in hun besprekingen
expliciet als een programma naar voren schoven. De apodictische toon waarin hun
uitgangspunten als ‘waar’ en ‘objectief’ werden aangekondigd en de verdere opbouw
van hun betoog als een gefundeerde en logische toepassing van onbetwistbare
premissen, moesten hun beschouwingen als een objectief kritisch verslag
overtuigingskracht verlenen.(87) Van der Hallen was de enige van de drie die zijn
oordeel af en toe als een persoonlijke appreciatie kenbaar maakte.(88)
Dat deze besprekingen in feite morele lectuuradviezen waren, bleek ook uit de
didactische opbouw die vooral bij Janssen in het oog springt. Na een onontbeerlijke
korte uiteenzetting van de principiële stellingen volgden zijn kronieken telkens een
strak binair waardenpatroon. De romans werden in functie van dit opzet geselecteerd,
zodanig dat ze de opposities van zijn betoog illustreerden: realistische versus
idealistische romans,(89) stadsromans versus heimatromans.(90) Janssen maakte
bovendien gebruik van een uitgebreide serie attributieve bepalingen ter aanduiding
van romanliteratuur die niet aan de gestelde (morele) eisen voldeed en een
‘gelaïciseerde wereldbeschouwing’ propageerde: het ging onder meer om ‘rea
listische’, ‘aesthetische’,(91) ‘psychologische’(92) of ‘cynische’ romans. De semantische
invulling van deze concepten bleef bijzonder vaag en betwistbaar, maar deze noties
vervulden in de eerste plaats een signaalfunctie om

(87) Zie b.v. de kronieken van Janssen in Streven (ST 5,1938:426-427; ST 3,1936:205-206; ST
6,1938:178-189; ST 5,1938:426-439).
(88) B.v. in een recensie van een roman van Peter van Meert: ‘Persoonlijk kan ik het geval niet
waarderen’ (BG 1939:350).
(89) I.c. L. Vankrinkelen, Jongens in 't Gesticht; N. Fonteyne, Pension Vivés; R. Berghen, Het
jeugdavontuur van Leo Furkins, versus M. Matthijs, Doppen; A. van de Velde, Het Hart
vecht; H.M. van Randwijk, Burgers in nood (ST 3,1936:628-634).
(90) I.c. W. Elsschot, Pensioen; M. Roelants, Alles komt terecht; M. Matthijs, De ruitentikker;
versus S. Streuvels, Lentebloesem; H. de Man, De Koets; A. Coolen, Kerstmis in de Kempen
(ST 5,1938:426-439).
(91) Bijv. A. van Cauwelaert is tezeer ‘aestheet’, wanneer hij zich door de oppervlak kigheid van
het moderne leven laat verleiden (Janssen in ST 3,1935:207). M. Roelants was een voorbeeld
van ‘a-traditioneel aesthetisme’ (Janssen in ST 5,1938:430), M. Matthijs was ‘slaaf van het
modern aestheticisme’ blijkens de ‘plompe brutaliteit, een bitter fatalisme, een ignoreeren
van elke diepere kracht’. ‘De wereld van Marcel Matthijs is onwerkelijk, om
zuiver-aesthetische doeleinden uitgedacht’ (Janssen in ST 5,1938:431).
(92) Cf. bovenvermelde citaten van Van der Hallen, die psychologisme direct associeerde met
geestelijke verwarring en overdreven aandacht voor erotiek. Psychorealistische romans
stonden volgens hem per definitie zo goed als buiten de principiële katholieke
levensbeschouwing (BG 1931:92). De meest frappante uitspraken van deze strekking trof
men echter aan bij A. van de Velde en A. Thiry (niet toevallig de twee heftigste
Walschap-opponenten). Herhaaldelijk vielen zij uit tegen het psychologisch genre, dat zij
beschouwden als de incarnatie van een extreem egotisme en vuilschrijverij, een schriftuur
waarin de auteurs ‘naar het voorbeeld der specialisten in onze moderne wetenschap, ooglappen
hebben aangedaan en de eigen ziel, of wat zij voor ziel houden, onder den microscoop van
hun verstand hebben gelegd om er de stof voor nieuwe romans in te ontdekken.’ (Thiry in
BG 1934:122). (Cf. Van de Veldes fulminatie tegen de ‘psychopathologie’ van Vestdijk (BG
1936:7)).
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laakbaar, verwerpelijk of verboden werk aan te duiden. Ze werden in dit discours
onmiskenbaar als negatieve zedelijke categorieën toegepast. Een ‘aesthetische
houding’, zo waarschuwde Janssen zijn toehoorders op de Hoogdagen van de
Vlaamsche Letteren, is ‘in tegenspraak met de godsdienstigen, maatschappelijken,
menschelijken plicht’ (ST 6,1938:199). Wie het literaire genot van de levensplicht
scheidt, doet aan ‘verafgoding van de kunst’, op gevaar af dat hij ‘de zoogenaamde
schepping van schoonheid tot een voorwendsel maakt van bandeloosheid’ (ST
3,1936:629).
Ook het predikaat ‘literatuur’(93) (in tegenstelling tot ‘roman’) was hier pejoratief.
A. van de Velde achtte de benaming ‘literatuur’ zelfs dermate beladen met de
connotatie van ‘mooidoenerij-met-woorden’, dat hij voorstelde een andere naam te
verzinnen voor werk dat ‘draagster wordt van 'n begeerte naar verruiming en
verdieping van de zedelijke krachten in den mensch en naar de uitbeelding van helden
die werkelijk heldhaftig zijn in 'n titanische strijd om God en schooner leven’ (BG
1933:11). Ook het begrip ‘realisme’ werd in deze context nauwelijks als een
historisch-stilistische aanduiding gebruikt, maar omgebogen tot een morele
waardecategorie: ‘realisme’ staat gelijk met wat a priori alle levensschoonheid
verloochent (BG 1938:9). Een opvallend voorbeeld van betekenis- en
waardeverschuiving binnen eenzelfde literatuurbeschouwing is het onderscheid dat
werd gemaakt tussen ‘realisme’ als algemeen concept en ‘Vlaams realisme’. In het
geval van Zielens was er volgens Van der Hallen sprake van ‘het eeuwig “realisme”
buiten hetwelk onze vlaamsche vertelkunst geen mogelijkheden schijnt te willen
erkennen. Het is ongezond, eenzijdig - en dus onwaar -, klein en onbelangrijk: nog
een stap en het staat totaal buiten het leven.’ (BG 1931:48). Auteurs als Maurits
Sabbe en Lode Baekelmans daarentegen werden getypeerd als representanten van
een ‘Vlaams realisme’, waartegen geen bezwaren bestonden (BG 1929:127).
Een gevolg van deze rekkelijke kritische concepten was dat de critici die ze
gebruikten, de stellingen van hun opponenten via subversieve strategieën konden
aanvechten. Tegenstanders werden met andere woorden met de eigen wapens
bestreden. Ik kies nogmaals een voorbeeld uit de Walschapreceptie. Enkele
kernaspecten uit het programma voor de romanvernieuwing die Walschap in de jaren
dertig propageerde (zie ook infra), zoals de afkeuring van tendensliteratuur en van
uiterlijke beschrijvingen, de verruiming van de katholieke roman via de behandeling
van problematische aspecten en van ‘het hele leven’, treft men als tegenwerpingen
aan in de afbrekende recensies over zijn werk. Ik vermeldde al eerder hoe Een

(93) Over ‘literatuur’ als depreciërende kwalificatie, zie Janssen (over Demedts in ST 5, 1937:197)
en Van der Hallen (over Walschap in BG 1930:297 en over Van de Woestijne in BG
1928:262).
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mensch van goede wil een ‘tendensboek’ werd genoemd (Janssen in ST 4,1937:284).
Walschap ‘staart zich blind op uiterlijke gebeurtenissen. Zijn verhaal herschept het
leven niet van binnen uit, maar bootst na van buiten uit’ klonk het verwijt van Vansina
(PE 1931:77), en volgens Eeckhout bracht Walschap het niet veel verder dan ‘een
teruggrijpen naar naturalisme [...] de nieuw-modische snit maakt daar geen feestrok
van.’ (Eeckhout 1934:108).
Ook het totaliteitsargument, namelijk dat een romancier het recht heeft om alle
aspecten van het leven uit te beelden, werd door opponenten van Walschap aangehaald
en gebruikt ter ondersteuning van een poëtica die juist een groot deel van de
romanproduktie afwees op grond van een ongeoorloofde onderwerpskeuze. Van der
Hallen: ‘In een literatuur nu, die vooreerst wil zijn een reflex van het leven, hebben
we het recht dit leven in z'n geheel weer te vinden, niet een deel ervan, niet een
aspekt, niet enkel b.v. de mensch als Freudiaansch studie-objekt, als een kompleks
van geheime en duistere roerselen en instinkten, maar de mensch in z'n geheel, met
zijn leed en zijn vreugden, zijn strijd en zijn hartstochten, zijn vallen en zegepralen
en zijn eeuwig heimwee naar God. Het is deze totale mensch dien we verlangen weer
te vinden in de Lebensbildung welke de moderne letterkunde immers bedoelt te zijn.’
(BG 1934:322).
Tot slot wijs ik er nog op hoe verschillende critici hun bewijsvoering extra
ondersteunden met uitspraken van representanten van de tegenpartij, die dus vrij
konden worden geacht van enige vooringenomenheid ten gunste van hun eigen
standpunt. De recensent van Trouwen voelde zich gesteund door de kritiek van Lode
Monteyne op Walschap (BG 1934:141). Monteyne had het in zijn recensie in de
liberale krant De Nieuwe Gazet (8-2-1934) vreemd genoemd dat een katholiek
schrijver zo geobsedeerd werd door de ‘wraakzucht van de goddelijkheid’. Eeckhout
argumenteerde op een gelijkaardige manier met de humanistische Dirk Coster tegen
Walschap (zie supra).
Merkwaardig was een reactie van Janssen op Vermeylen in Streven. Via een
subversieve strategie poogde hij om aansluiting te vinden bij gezaghebbende critici
uit het vrijzinnige kamp. Janssen antwoordde in 1939 op een bijdrage van August
Vermeylen, ‘Kunst en Moraal’, die was verschenen in het socialistische tijdschrift
Leiding in 1939 (zie 5.3). Vermeylen had in dat artikel binnen de moderne tijden
twee denkrichtingen onderscheiden, waar twee kunstopvattingen bijhoorden: ‘die
van het christendom... die alles in verband ziet met een bovenzinnelijke idee’ en een
andere, die dat niet meer uitsluitend doet. Met die andere, de ‘zienswijze van de
renaissance, hangt het samen, dat ook de kunst, als versiering of veredeling van dit
aardsche leven, een waarde door zichzelf heeft, buiten elk ander doel of nut’ (gecit.
in ST 6,1939:643). Janssen haastte zich om bij Vermeylen aan te sluiten: ‘Het moge
hem verwonderen; maar, afgezien van de fundamenteele begrippen en van hun
inwerking, - de eigen-
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lijke verhouding tussen kunst en moraal hebben we nooit anders voorgesteld’. Zijn
eigen gelijkschakeling van ethische en esthetische waarden ging Janssen vervolgens
met Vermeylens eigen principes beargumenteren(94) ‘En wanneer we soms, omwille
van de moreele ontbinding, een werk ook als aesthetisch geschonden beoordeelden,
pasten we dan Vermeylen's eigen beginsel niet toe: “Ik beweer dat groote kunst
zonder ethiek onbestaanbaar is” (264)?...’ Over de verschillende invulling die de
concepten ‘ethiek’ en ‘moraal’ bij Vermeylen kregen, gleed Janssen haastig heen:
‘Wat dus de formeele zijde aangaat van de verhouding tusschen kunst en moraal,
grof gesproken en voorloopig zijn wij het met den auteur eens.’ Bijgevolg kon hij
één voor één de meningsverschillen die zich in de ‘grondbegrippen’ manifesteerden,
in zijn sterk retorisch betoog ten voordele van een katholiek gefundeerde esthetiek
omkeren, en Vermeylen verwijten dat de woorden voor hem ‘hun volkomen
beteekenis’ hadden verloren(95): niet een theocentrische wereldbeschouwing, maar
juist een consequent antropocentrisme werkte volgens Janssen verengend,
‘harmonie’(96) en moraal steunden altijd op een gezagsregelaar en dienden een doel.
Vanuit een apodictisch principiële opstelling besloot Janssen met Vermeylens
competentie over deze problematiek in twijfel te trekken: ‘Competent kan de
verhouding van kunst en moraal alleen behandeld worden in functie van een
levensbeschouwing die beide stevig grondvest en waardeerend ontziet. De
levensbeschouwing van den heer Vermeylen is daartoe onmachtig.’ (ST
6,1939:638).(97) Wat in het begin van het betoog leek op een toenadering en poging
tot verzoening van standpunten, werd beslecht met een monopolisering van - in
Janssens terminologie - ‘het veld der literaire critiek’ dat moest worden voorbehouden
aan ‘de consequente katholieken’ (ST 6,1939:639).
Janssen toonde zich ook nog op andere plaatsen bekommerd om zijn gezagspositie
als criticus, zowel binnen de katholieke als de vrijzinnige groep. Toen Elsschot in
1938 bekroond werd met de Prijs van de Vlaamsche Provincieën was hij lichtelijk
ongerust over zijn wat geïsoleerde positie in de katholieke wereld. Hij voelde zich
‘op de vingers getikt’, want hij had namelijk zelf Pensioen (1937) in een eerdere
bespreking ‘prettig geschreven ontspanningslectuur’ genoemd en de auteur ervan
‘een mora-

(94) Ook O. van der Hallen in Vijftig jaar katholieke letteren haalde Vermeylen aan om de ethische
betekenis van literatuur te onderstrepen (1938:9).
(95) Janssen vroeg zich hierbij af of in Vermeylens woorden nog ‘de wind van het eeuwige er
doorheen waait, zijn ze niet ontchristelijkt’. Zijn eigen dogmatische vooringenomenheid
verhinderde hem oog te hebben voor enige afwijkende interpretatie.
(96) Bij Vermeylen omschreven als ‘doelmatigheid, samenwerking van alle krachten’ (zie 5.6).
(97) Op een gelijkaardige ontkenning berustte Janssens verwerping van een studie over Van Eeden
door H.W. Van Tricht: F. van Eeden, denker en strijder (1934). Ondanks alle verdiensten
en inspanningen van de auteur was Janssen van mening dat alleen een katholiek bevoegd
was ‘het boek’ over Van Eeden te schrijven (ST 3,1935:181).
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list die alle moraal en alle grondige overtuiging verwerpt’.Na een gromdige herlezing
van de hele Elsschot was hij bereid wat bij testuren: ‘duidelijk zien we,beter dan toen
we onze studie begonnen, dat zij[de bekronong] kan verdedigd worden.Tegen de
bekroning,door katholieken, van niet-katholieken arbeid, bestaat geen princip
bezwaar.’ Maar janssen wilde niet dat elsschot aan katholieke auteurs als model zou
worden voorgehouden. welke kwalijk gevolgen naolging kon hebben was al voldoende
duidelijk aangetoond met Fonteyne, die in Pension Vivès villa des Roses naschreef
en daarmee totaal ongeoorloofd werk had voorgebracht (ST 4,1937:691).

3.1.5. Groepsstrategieën
Het was voor de orthodoxe richting binnen de katholieke kritiek een ge-wichtige
zaak om de legitimering van haar opvattingen over katholieke kunst niet door
onenigheid binner de eigen rangen in gevaar te brengen. Daarom werden herhaaldelijk
oproepen tot blokvorming en moest naar de buitenwereld toe een indruk van eenheid
worden bevestigd.(98) Zo was de apologetische opening van L.Reypens bij de opening
van de tweede Pelgrim-tentoonstelling in 1930 één lange affirmatie van die eenheid
op het katholieke front.Hoe verschillend de kunstvisies van alle deelnemers ook
waren,de eenheid van de beweging most iedereen opvallen, want allen putten zij ‘uit
denzelfden geloofsgrond’ (PE1931:49). Voorstellen tot samenwerking, zoals het
bericht dat het A.S.K.B. op verzoek van de K.V.R.O. een veertiendaags radiopraatje
zou houden, werden met enthousuasme onthaald. Deze samenwerking beschouwde
Boekengids als een ‘blijk van gezonde saamhorigheid tusschen cuhuurorgamsmen
die met dezelfde Vlaamsche Kaotothnlieke principes, maar ieder met eigen middelen,
tot den culturelen opbouw van herwordend Vlaanderen willen bijdragen’ (BG
1932:294).In de jaren dertig doken diverse initiatieven op waarmee men de identiteit
van een katholieke sector binnen de letterkunde sterker wilde profileren(99): in 1938
verscheen in de Volksreeks van het Davidsfonds een studie van Oscar van der Hallen,
Vijftig jaar katholieke letterkunde in Vlaanderen (1885-1937) en het jaar tevoren
was De Belleman gestart met een nieuwe rubriek,de ‘Katholieke Bibliografie’ (BE
1937,1:18),die speciaal de aandacht wilde vestigen op het katholieke

(98) Cf. de reactie van Valvekens op de spanningen tussen Jong Dietschland (Van der Hallen)
en Hooger Leven (Walschap) (zie 3.2).
(99) Katho critici als moens en Van den Oever waren zelfs van mening dat Eeckhout in zijn
Litteraire profielen zijn boekje te buiten was gegaan omdat hij ook veijzinnige auteurs had
behandeld (DWB 1927:724). ‘Katholieke romanliteratuur’ werd some in een aparte literaire
rubriek ondergebracht, zo in Dietsche Warande en Belfort en in Opbouwen.
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boek. De opgenomen boeken kregen een morele kwotering volgens het
A.S.K.B.-systeem.(100) Een voorstel dat de katholieke frontvorming nog op een ander
terrein wilde institutionaliseren kwam van Theo Bogaerts. Naar aanleiding van de
toekenning van de Staatsprijs in 1930 aan Maurice Roelants voor Komen en gaan,
protesteerde hij tegen de overheersende liberalesocialistische geest bij de jury. Hij
vroeg zich daarbij af of de katholieke schrijvers zich niet beter en-bloc uit de ‘neutrale’
vereniging van letterkundigen zouden terugtrekken om ‘tegen de Brusselse kliek’
‘een Vereeniging van Katholieke Vlaamsche Schrijvers op te richten.’(101) Onmiddellijk
liet Walschap in Hooger Leven weten niet veel voor dit voorstel te voelen, omdat
het niet bevorderlijk zou zijn voor de open geest bij de bekroningen en omdat het de
katholieke literatuur aldus weinig goed zou doen (HL 1932:992). Bogaerts verdedigde
hier, aldus Walschap, een ideaal dat minder het zijne was: ‘een katholieke
gemeenschap, op elk gebied katholiek georganiseerd’ (HL 1932:1066).
Naast de oproepen tot eenheid binnen de katholieke sectie was er een tweede strategie
waarmee de exponenten van deze strekking hun literaire opvattingen probeerden te
legitimeren, en die meteen aantoont welke geringe autonomie zij aan het literaire
veld ten opzichte van het godsdienstige veld toekenden. Om erkenning te verwerven
voor hun denkbeelden en voorschriften werd een beroep gedaan op gezagsinstanties
uit het godsdienstig veld, waarbij men ervan uitging dat het gezag en de competentie
van deze protagonisten automatisch overdraagbaar was naar het literaire. In
Boekengids treft men in pleidooien voor de morele gaafheid van de literatuur citaten
aan uit de Vastenpreken van Mgr. Cruysberghs (BG 1928:135).(102) In een kritiek op
Herwigs Proletariër, een boek dat een eigentijdse apostolaatsroman werd genoemd,
ging de bekommernis van de recensent in het bijzonder uit naar de conformiteit van
dit boek aan de kerkrechtelijke opvattingen en de apostolaatsprincipes. Daartoe
raadpleegde hij de jongste encycliek Caritate Christi Compulsi (BG 1932:213).
Zolang de roman binnen de perken van de kerkelijke voorschriften bleef, was in deze
visie de legitimiteit van deze kunst gegarandeerd.

(100) Boeken van categorie I en II (verboden en streng voorbehouden lectuur) werden in deze
bibliografie niet opgenomen (BE 1937,1:18).
(101) ‘Op het oogenblik staat het in Vlaanderen zoo, dat het artistieke leven door een
liberaal-socialistische clan wordt beheerscht, die driester den kop opsteekt naar gelang de
katholieken maar laten begaan en waaronder vooral de letterkunde te lijden heeft.’ De reden
van Bogaerts verbolgenheid was waarschijnlijk dat hijzelf, die al enkele malen voor de prijs
van Brabant had ingestuurd, nog niet bekroond was door het comité, ‘van welks jury
Vermeyien de groote manitou was’. De meeste bekroonden waren dan ook vrienden,
bewonderaars of bewierokers van Vermeyien, besloot Bogaerts (JD 1932:428; zie ook 5.6).
(102) Het Romanrepertorium van het A.S.K.B, werd opgedragen ‘aan den krachtigen promotor
der Katholieke Actie, den Vader van alle christenen, Zijne Heiligheid Paus Pius XI’ (BG
1934:284).
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Maar er zijn uitzonderingen. Wanneer Janssen reageerde tegen de mening van Urbain
van de Voorde over het al of niet geoorloofd zijn van de romans van Walschap, ging
hij er niet automatisch van uit dat geestelijke autoriteit ook het literaire smaakoordeel
wettigde. Expliciet kondigde hij zijn reactie aan als die van ‘priester en christen’.
Hij was er zich wel van bewust dat hij de literaire autoriteit miste om zich over deze
kwestie uit te spreken, eigenlijk weinig van moderne literatuur afwist en twee
‘koninklijk begaafde schrijvers’ (Van de Voorde en Walschap) aanviel, Maar de
kwestie overschreed voor Janssen onmiskenbaar de literaire grenzen en hij voelde
zich vanuit zijn geestelijke functie genoodzaakt om hierin zijn stem te laten horen:
‘Wanneer men echter een waarheid klaar heeft ingezien, verliezen alle menschelijk
gezag en waardeering daartegenover hun waarde; en wanneer die waarheid de
zedelijke en katholieke toekomst van ons volk aanbelangt, dan mag geen enkel
mensch zwijgen..., hoeveel minder een christen en een priester!’ (ST 1,1934,2:35).

3.1.6. Conclusie
Uit de voorafgaande analyse kunnen drie conclusies worden getrokken. In de eerste
plaats is duidelijk dat de katholieke periodieken De Belleman, Boekengids, De Bron,
De Pelgrim en Streven een integristische katholieke literatuurbeschouwing
verdedigden. De voornaamste exponenten van deze richting waren A. Boon, E. van
der Hallen, E. Janssen, J. Eeckhout, D. Vansina, A. Thiry en A. van de Velde. In hun
artistiek programma werd kunst beschouwd als de natuurlijke emanatie van een rijk
katholiek geestesleven. Esthetica werd in deze visie zo goed als gelijkgeschakeld
met katholiek geloof, romanliteratuur mocht niet tegen de principiële katholieke leer
indruisen. Schoonheid, waarheid en goedheid vormden een waardentrias dat niet in
vraag werd gesteld. Het gevolg was dat geloofsstimulerende literatuur en genres met
een affirmatieve katholieke levensvisie als de heimat- en volksroman in dit
literatuurmodel hoog stonden genoteerd. Deze voorkeuren gaven uiting aan een
behoefte aan stabiliteit en hiërarchie, wat zich ook manifesteerde in de dogmatische
en normatieve presentatie van de opvattingen.
De autonomisering van het literaire veld, waardoor de literaire produktie volgens
specifieke wetmatigheden werkt en met eigen regels en normen wordt beoordeeld,
werd hier niet erkend. Interferenties tussen het literaire en niet-literaire domein, onder
meer op het vlak van de literairkritische normen werden niet of zelden
geproblematiseerd. Integendeel, iemand als pater Janssen maakte zich zelfs zorgen
over het ‘totaliseerende’ karakter van letterkunde en kritiek, waarmee hij bedoelde
dat romans zich over godsdienst en wijsbegeerte, zedenleer en maatschappe-
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lijke toestanden mochten uitspreken. Letterkunde kreeg een steeds ruimer domein,
zo vreesde deze criticus, ze trad op die manier in de hedendaagse cultuur binnen en
zocht zich te legitimeren waar ze niet thuishoorde (ST 4,1936:13).
Op verschillende manieren werd zichtbaar dat een autonome regulering van het
literaire veld niet werd erkend. Ten eerste bleek de weerstand tegen
vernieuwingspogingen, i.c. de nieuwe schriftuur van Walschap en Roelants, niet
gefundeerd op artistieke overwegingen. Het technisch vermogen van de kunstenaars
werd doorgaans erkend,(103) maar de romans werden op grond van ethische argumenten
afgewezen. De legitimeringsgronden en functiebepalingen van de literatuur waren
eveneens van extra-literaire aard. Vervolgens wees men een kritische beoordeling
van romans op uitsluitend intrinsieke criteria radicaal af en poneerde men een
hiërarchisch normenstelsel waarbij esthetische maatstaven op de tweede plaats
kwamen. Dat de rol van deze laatste toch werd erkend, is vaak niet meer dan een
uiterlijketoegeving, aangezien deze argumenten konden worden opgeladen met een
zedelijke dimensie. Ten slotte ontbrak in de beeldvorming over auteur en publiek
elk idee van professionaliteit binnen de literaire wereld. Kleurvaste katholiciteit was
de belangrijkste kwaliteit waarover de auteurs moesten beschikken. Hun sociale taak
hield in dat ze met hun produktie een breed publiek voor ogen moesten houden. De
gedachte om voor een beperkte kring te schrijven, volgens Bourdieu een van de
karakteristieke legitimatiestrategieën van literaire actoren, was hier compleet uit den
boze. Emiel Janssen deed in ‘Romankunst en menschelijkheid’ zijn beklag dat de
officiële romankunst te zeer afhankelijk was geworden ‘van de individualistisch
georiënteerde verdraagzaamheid [...] De romanciers schrijven voor den kleinen kring
van collega's en critici: in dien kring zien ze uit naar een gewaardeerde plaats.’ (BG
1939:219). Deze groep spande zich bovendien in om de opposities binnen het literaire
veld te nivelleren en om de nietartistieke autoriteit van gezagdragers binnen het
geloofsveld (b.v. van priesters of bisschoppen) naar het literaire domein over te
dragen.
Een tweede conclusie heeft betrekking op de houding van de dogmatisch-katholieke
kritiek tegenover de romanproduktie van Gerard Walschap. De relatief strengere
sanctionering van Walschap (in vergelijking met andere auteurs als Norbert Fonteyne
of Marcel Matthijs) geeft inderdaad de indruk van een systematische
lastercampagne.(104) Daaruit besluiten dat er van bij het begin op een persoonlijke
hetze werd aangestuurd, is mijns

(103) G. de Jager (1990) gaat ervan uit dat twee componenten de acceptatie van een nieuwe
kunstenaar binnen het artistieke veld bepalen: ze moeten over een aanvaardbaar technisch
vermogen en over aanvaardbare intenties beschikken. Dat katholieke critici in het geval van
Walschap wel bereid bleken om deze beide kwaliteiten te erkennen, maar de auteur niettemin
op zuiver-ethische gronden afwezen, illustreert nogmaals hoe hun beoordeling op niet-literaire
gronden gebeurde.
(104) Zie Wauters (1989).
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inziens moeilijk te verdedigen. Twee andere factoren speelden hier in elk geval een
cruciale rol. In de eerste plaats de teleurstelling over een auteur,(105) van wie men op
grond van zijn poëzie en zijn tendentieus-katholieke toneelwerk had verwacht(106) dat
hij een voortrekker zou worden voor de katholieke restauratiebeweging. In de tweede
plaats dwong de verruiming die Walschap binnen de katholieke roman wou bereiken
de katholieke rangen rond 1930 tot een duidelijke positiekeuze. De tegenstelling
binnen de katholieke sector (tussen enerzijds o.a. Janssen, Van der Hallen, Eeckhout,
en anderzijds Van de Voorde, Gijsen, Van Cauwelaert) is niet alleen in het eigen
kritisch gedrag merkbaar, maar deze structurering wordt ook nadrukkelijk bevestigd
en bestendigd in de beeldvorming van de opponenten. Vandaar dat de houding
tegenover Walschap een signaalfunctie kreeg voor de positie die men in deze strijd
binnen de katholieke sector koos. De receptie van de verhalenbundels Volk en De
dood in het dorp bevestigt trouwens deze stelling.(107)
Ten derde kan men vaststellen hoe met de zedelijke verstrakking die zich in het
sociaal-godsdienstige veld in het midden van de jaren dertig voordeed (met initiatieven
als de Katholieke Actie, De Bond voor Openbare Zedelijkheid ( 1933), de motie
door het Jeugdverbond voor Katholieke Actie, Het Vrouwelijke Jeugdverbond,
Zielenadel (Wauters 1989:36), de publikatie van de Vastenpreken van Mgr.
Cruysberghs (1934), de Offensiefbeweging en de brochure van Morlion, Offensief.
Geest en praktijk (1934), Katholieke Perspropaganda zoals de uitgave van Met (1935),
de oprichting van de Scriptores Catholici, etc.) een parallelle ontwikkeling in de
orthodox-katholieke kritiek waarneembaar is. Er verschenen oproepen tot katholieke
concentratie, programmatische verklaringen en overzichtsartike-

(105) Walschap schreef in Nieuw Vlaanderen dat zijn eerste werk ‘zekere verwachtingen’ had
gewekt, waaraan zijn romans niet beantwoord hadden (NV 1936,12:6).
(106) Zie b,v. Janssen in Boekengids: ‘Altijd was Walschap een vierkante-oprechte kerel, die zich
vrienden en vijanden maakte, maar niemand onverschillig liet. Waar is de tijd, toen hij onze
volle sympathie genoot, en geheel ons vertrouwen? ]...[ Wanneer wordt hij voor ons, wat hij
vroeger beloofde te zijn, een heil en een zegen?’ Walschap pleegde verraad aan de ‘heilige
zending van katholieke schrijvers’ (BG 1934:330).
(107) Ter vergelijking enkele van de reacties op een rij: Vansina wees de volledige
Walschapproduktie af (PE 1931,3). Janssen verwierp de trilogie, maar repte in zijn eerste
bijdragen voor Streven (1933-34) niet over de verhalenbundels. Bij de herdruk van Volk
achtte Janssen het echter nodig, aangezien Walschap zich nu openlijk van het katholicisme
had afgekeerd, om een vroegere gunstige beoordeling te herzien: ‘Bij het herlezen van Volk.,
dachten we weemoedig na over den weg, sedert het eerste verschijnen van deze novellen
door Walschap afgelegd. Een grondige en onpartijdige studie daarover bracht, ons inziens,
veel klaarheid. Intusschen vinden we hier veel kiemen van wat later groot groeide: kiemen
niet alleen, opschietende planten reeds.’ Ook vroeger was al duidelijk geworden dat in de
eerste plaats het wel of niet katholiek zijn van Walschap Janssens hoofdzorg was (BG 1934:
30). Van der Hallen schreef negatief over de trilogie, maar oordeelde gunstig over Volk,
eraan toevoegend dat hij nog overtuigd was van de katholiciteit van de auteur op dat moment
(BG 1930:297).
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len die de balans van de katholieke letterkunde opmaakten,(108) exclusief katholieke
repertoria en voorlichtingsorganen werden verspreid - het Romanrepertorium
verscheen (1934), het Offensief tegen schunnige lectuur werd ingezet. Merkwaardig
genoeg leek men de belangrijkste tegenstander niet aan vrijzinnige zijde te situeren,
maar wel bij de ‘ruimdenkende’ katholieken. Van de Velde kwam in 1934 zelfs met
een heuse complottheorie aandragen: ‘Er is 'n drie- of viermanschap gevormd dat 't lijkt wel 'n afspraak - systematische onderlingen en wederzijdsche bewierooking
toepast en - natuurlijk - al wat buiten 't eedverbond werkt even systematisch negeert,
kleineert, verminkt, bespot, bespuugt. 't Verbond heeft 'n soort loudspeaker, 'n
gearriveerd mensch die 'n blad lanceert, voor de 9/10 door hemzelf volgeschreven.’
(BG 1934:21). Met laatstgenoemde werd Marnix Gijsen bedoeld, tegen wie in Jong
Dietschland een anonieme lastercampagne aan de gang was in verband met een
stadsambt dat hij had aanvaard (zie 4.1.4). Van de Velde riep op tot een tegenreactie:
‘van onzen kant moet er verzet zijn - in den vorm van gezonde, objectieve voorlichting
- verzet tegen de ziekte der geleerden en verzet tegen de psycho-pathologie van dezen
tijd [...] Het is waarachtig meer dan ooit noodzakelijk, konsekwent het kunstwerk te
toetsen aan de fundamenteele principes van Geloof en zeden.’ (BG 1934:22).

3.2. Naar een verruiming van de katholieke roman
Naast de intransigent katholieke opstelling van critici als Joris Eeckhout, Ernest van
der Hallen, Emiel Janssen c.s., trof men in de katholieke kritiek ook stemmen aan
die reageerden tegen de katholieke enghartigheid op moreel en seksueel gebied en
die aandrongen op meer artistieke vrijheid voor de katholieke kunstenaar. Ze
figureerden vaak binnen één tijdschrift met de protagonisten van het integristische
model. Zo waren ze o.a. te vinden in Dietsche Warande en Belfort, Hooger Leven,
Vlaamsche Arbeid, Opbouwen en De Tijdstroom. De belangrijkste namen in dit
verband zijn Gerard Walschap, die in Hooger Leven haast wekelijks over literatuur
schreef en van Dietsche Warande en Belfort het redactiesecretariaat op zich nam,
August van Cauwelaert, vanaf 1924 redacteur van Dietsche Warande en Belfort,
Marnix Gijsen, die samen met Van Cauwelaert de kroniek over Vlaamse of
Nederlandse letteren voor dit tijdschrift verzorgde, André Demedts, die in 1939 in
de redactie werd opgenomen, de latere hoofdredacteur Albert Westerlinck en Urbain
van de Voorde, die in de eerste plaats als poëziecriticus actief was.

(108) B.v. E. van der Hallen, ‘Wij, katholieke Jongeren en de huidige Letterkunde’, in: Boekengids
(1934:321-325), een radiorede voor de K.V.R.O. van 8-11-1934.
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Dietsche Warande en Belfort, dat hét gevestigde katholieke tijdschrift voor kunst en
geestesleven was, had na de Eerste Wereldoorlog een wat moeizame start gekend.
Het ging toen bergaf met de kronieken in het tijdschrift, meestal van de hand van
Elebaers en Eeckhout, er waren redactionele en financiële problemen en de
belangstelling van de jongere generatie liep flink terug. Hoofdredacteur Jules Persyn
had in eerste instantie voor een voorzichtige, niet-extreme, niet-experimentele positie
gekozen. In 1920 werd er een nieuwe kernredactie gevormd met Maria Elisa Belpaire,
Dirk Vansina, Jules Persyn en Louisa Duykers, die een hervormingsplan voor het
blad opmaakten. Vanaf het midden van de jaren twintig, toen Van Cauwelaert en
Walschap het redactiesecretariaat van Persyn overnamen, kreeg het blad nieuwe
impulsen. Het gaf blijk van een ruimere belangstelling - er werd contact gezocht met
Nederland, er verschenen herhaaldelijk themanummers over buitenlandse literatuur
- en er werden meer jonge medewerkers aangetrokken. In het jubileumnummer van
1935 werden de leidende gedachten van de toenmalige redactie nog eens uiteengezet:
de grondslag vormden de roomse ruimheid in de lijn van Alberdingk Thijm, en een
christelijk-humanistische esthetica, een kunstopvatting die de verbondenheid van
kultuur en leven vooropstelde. In de jaren dertig werd er aan Dietsche Warande en
Belfort meegewerkt door critici en auteurs met uiteenlopende opvattingen over
katholieke cultuur. Voor Van Cauwelaert mocht het geen tijdschrift zijn van een
groep, maar ‘een algemeen tijdschrift’ waarin diverse meningen aan bod konden
komen.(109)
Vlaamsche Arbeid, dat in 1930 ophield te bestaan en Opbouwen, dat vooral een
algemeen kunsttijdschrift wou zijn, stonden meer in de periferie van het katholieke
literaire veld. De Tijdstroom was in eerste instantie voor de poëtische ontwikkelingen
van belang.
Het streven naar een verruimd katholicisme, naar roomse ruimheid,(110) had zijn
implicaties op het artistieke vlak. In plaats dat de kritische appreciatie van literaire
werken afhankelijk werd gemaakt van hun conformiteit met een godsdienstig
geïnspireerd ideaalmodel, werd er meer aandacht besteed aan de persoonlijke visie
van de auteur en aan de manier waarop deze haar artistieke uitdrukking kreeg. Auteurs
en critici als Van Cauwelaert, walschap, Gijsen, Van de Voorde en Demedts drukten
hun voorkeur uit

(109) In het Nieuw Vlaams Tijdschrift schreef Walschap dat in Dietsche Warande en Belfort van
voor de oorlog drie ‘in onmin levende’ mentaliteiten vertegenwoordigd waren: K. Elebaers,
die gunstig stond tegenover andersdenkenden, J. Persyn, die overal ‘het goede’ probeerde
te appreciëren, en een defensief ingestelde katholieke richting met A.J.M. Janssen (NVT
1974:974).
(110) Deze programmatische lijn, in de traditie van Alberdingk Thijm, werd in het jubileumnummer
van Dietsche Warande en Belfort van 1935 (nr. 6) nog eens extra toegelicht. Zie in dit verband
ook het plan voor een Vlaanderennummer met medewerkers van uiteenlopende gezindheid
(Wandelend 1986:51).
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voor een esthetiek waarin artisticiteit en persoonlijke levensbeschouwing een
evenwicht konden vinden. Ze trachtten daarom rekening te houden met de
‘authenticiteit’ en de ‘intensiteit’ van de weergegeven levenshouding, met de
‘persoonlijke inbreng’ en ‘innerlijke visie’ van de auteur.(111) In deze optiek werd een
kunstwerk gezien als het resultaat van een persoonlijke ervaring of van een
persoonlijke voorstelling die tot ‘schoonheid’ werd omgevormd.
Op de vraag of een katholiek auteur zijn artistieke aanspraken op de totale
werkelijkheid mocht laten gelden, klonk het antwoord binnen de orthodox-katholieke
strekking bevestigend, maar we zagen dat de ‘totale werkelijkheid’ binnen de grenzen
van de katholieke dogma's restrictief werd gedefinieerd (zie 3.1). Dat het
Mauriaciaanse ‘réalisme intégral’ voor de voorstanders van een verruimde katholieke
roman meer interpretatieruimte toeliet, zal vooral blijken uit de concrete receptie van
prozawerk. De genoemde critici lieten niet na de vrijheid van de kunstenaar op dit
vlak op te eisen. Ik geef enkele voorbeelden. Walschap: de wereld voor de katholieke
kunstenaar is niet kleiner dan voor de kunstenaar tout court. ‘Zij betreft niet de
onderwerpen, maar de wijze van verwerking’ (DWB 1934:86). Demedts: een boek
is katholiek wanneer het rekening houdt rnet de ganse werkelijkheid. Een katholiek
auteur mag over kwaad spreken maar er niet aan meewerken (DWB 1930:772). Of
nog in een bespreking van Jos Panhuyzen, Het afscheid: ‘De katholieke roman moet
[...] de gansche werkelijkheid zien, zooals ons geloof bevestigt dat zij is. Wij moeten
geen broeikastplanten hebben, bleeke, vage schimmen, wij eischen spier en zenuw,
menschen met vleesch en bloed en een ziel’ (TS 3,1932: 126). Van Cauwelaert: ‘We
mogen de katholieke literatuur niet beschouwen als een korrektief op de
niet-katholieke. Het katholicisme is de hoogste drager van schoonheid. Het volle
leven ligt open en wacht op de be-

(111) B.v. A. Demedts: ‘Tot een grote kunst wordt een zeer verhevigd leven vereist en die
ambachtelijke vaardigheid dan die het mogelijk maakt de ziel te verstoffeliken in die eenheid
waaruit de schoonheid geboren wordt’ (DWB 1930:756); A. van Cauwelaert: De kunstenaar
moet over twee eigenschappen beschikken, talent en persoonlijkheid (DWB 1930: 908). Cf.
E. de Bruyne over godsdienstige (schilder)kunst, die stelde dat de voorwaarde voor de
kunstenaar niet in de eerste plaats in een godsdienstig leven, maar in zijn artistieke zin lag.
Hij moet op een artistieke manier het godsdienstig gevoelen kunnen beleven en uitdrukken
en het aanschouwelijk voorstellen. Vandaar hoeft het artistieke beleven niet noodzakelijk op
een werkelijk beleven terug te gaan, maar kan het ook steunen op een sterk voorstellings- of
aanvoelingsvermogen. Ook niet-gelovigen kunnen aldus volgens De Bruyne het godsdienstig
gevoel in wezen aanvoelen. Ten tweede moet de kunstenaar in staat zijn om het godsdienstig
gevoel te objectiveren, het wezenlijke te stiliseren en een stoffelijke uitdrukking te geven
aan zijn verbeelding. Er moet een ‘organische eenheid’ worden bereikt tussen de godsdienstige
inhoud en de religieus-artistieke vorm (KU 1930,5:122). Cf. Walschap in Hooger Leven:
katholieke literatuur mag niet tot doel hebben een uiteenzetting van de geloofswaarheden,
maar is werk dat ‘de katholieke levensbeschouwing in schoonheid’ verheerlijkt (HL
1930:1622). Cf. ook het programma van De Tijdstroom (TS 1930:1), dat de intensiteit van
de persoonlijke belevenis en de artistieke vormgeving als norm stelde voor de waardebepaling
van het kunstwerk (zie 3.2.3).
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genadigde scheppende daad [...] De kunstenaar heeft het recht de zonde en haar
gevolgen te betrekken in zijn gezichtsveld [...] op één voorwaarde: dat hij niet de
medeplichtige wordt en de orde der dingen niet omver werpt.’ Het hele leven moet
in de literatuur aan bod komen, daarover bestaat nog teveel angstvalligheid in
Vlaanderen (DWB 1930: 909-910).(112)

3.2.1, De enquête van Dietsche Warande en Belfort
In het vorige hoofdstuk werd reeds aangetoond hoe het verschijnen van Walschaps
roman Adelaïde de discussie in de kritiek over de katholieke roman aanwakkerde.
Nu konden de uiteenzettingen gerelateerd worden aan een concrete problematiek in
plaats van aan vage, algemene en theoretisch-abstracte stellingen. Nadat Walschap
in een boekbespreking over Anna Seghers in Hooger Leven sarcastisch naar de
Boekengids-ideologie had uitgehaald en André Demedts in datzelfde weekblad
Adelaïde overtuigd als een ‘katholieke roman’ had verdedigd, kwam het initiatief
om over de katholieke kritiek een referendum te organiseren. De enquête naar ‘de
ruimte en de grenzen van een katholiek romancier’ werd uiteindelijk door Dietsche
Warande en Belfort georganiseerd.
Er werden vier richtvragen aan de betrokkenen gesteld: ‘1. Wat dunkt u over den
huidigen stand van de vlaamsche letterkunde en kritiek? 2. Welke houding moet de
kritiek aannemen: vooral aanmoedigen of vooral opwekken tot zelfkritiek? 3. Wat
dunkt u over onze katholieke kritiek? Is ze ethisch te eng of te ruim? 4. Mag ze
volgens u buitenlandsch katholiek werk en kritiek tot spiegel nemen?’. In totaal
stuurden er twaalf aangeschrevenen(113) hun antwoord op een of meer van de vragen
binnen. Hierin tekenden zich twee duidelijk onderscheiden tendensen af. Joris
Eeckhout, Ernest van der Hallen, Anton van de Velde, alsook priester Jan
Hammenecker en Jef Claes waarschuwden voor het gevaar van een kritiek die het
accent naar de artistieke eisen verlegde. Deze reacties kaderen duidelijk in het
integristische model, zowel impliciet inhoudelijk als door hun eigen expliciete
positiebepaling tegenover de critici van wat ik gemakkelijkheidshalve het verruimde
katholieke literatuurmodel noem. J. Eeckhout gaf de meest systematische uiteenzetting
van zijn literair-kritische opvattingen en verdedigde een intentionalistische kritiek.
Met behulp van zijn intuïtie en creatief vermogen moest de criticus de uiteindelijke
verwezenlij-

(112) Zie ook Van Cauwelaerts lezing, ‘Katholicisme en Kunst’, op de letterkundedag van het
tweede Pelgrimcongres (JD 1930:124).
(113) De antwoorden waren van: P. de Mont, U. van de Voorde, J. Hammenecker, D. Vansina, A.
van de Velde, A. Demedts (allen in DWB 1930,8) en van J. Eeckhout, W. Putman, A. van
Cauwelaert, E. van der Hallen, J. Claes, E.H.B. de Craene, A.G. Christiaens (deze laatsten
in DWB 1930,10).
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king van het kunstwerk toetsen aan de oorspronkelijke bedoeling van de schrijver,
wat, zo gaf Eeckhout toe, in se neerkwam op een ideële constructie door de criticus.
Eeckhouts conclusie dat deze aanpak garant stond voor een objectieve interpretatie
- ‘Goede kritiek is vanzelf objektief; zij stelt in eerste instantie vast: wat is’ - berustte
op de onaanvechtbare presupposities van een radicaal katholicisme. In de uiteindelijke
beoordeling onderscheidde hij drie fases: een formele beoordeling, een evaluatie van
de waarde en het gehalte van het werk en ten slotte een bepaling van de plaats die
de schrijver in de literatuur toekwam. De aandacht voor de formele kant was slechts
chronologisch primair in zijn methode, want de belangrijkste waarden stonden buiten
elke discussie: ‘Godsdienst en moraal staan ... hooger dan om 't even welke kunst’,
of in navolging van Ernst Hello: ‘la critique méprise l'art, quant il lui pardonne d'avoir
un idéal qui n'est pas vrai.’ Ook A. van de Velde meende dat, nadat men de artistieke
waarde van een werk had erkend, de nadruk moest worden gelegd op kapitale ethische
bezwaren. Boekengids vermeldde hij als een voorbeeld van goede, gezonde katholieke
kritiek. E. van der Hallen verzette zich heftig tegen het prioritair stellen van literaire
normen, waarbij de zedelijke eisen slechts in laatste instantie een rol speelden. Die
methode viel hem vooral op bij de jongeren (van de Tijdstroom) o.i.v. een paar
gezaghebbende ouderen, zoals Van de Voorde. Duidelijk lieten deze jongeren zich
volgens hem inspireren door lossere zedelijke normen en een verminderde aandacht
voor de sociale en ethische problemen. De kritiek moest ook rekening houden met
het beoogde publiek - ‘onvoldoende gewapende lezers’ - en moest daarom het kwaad
afkeurend behandelen. Van der Hallen maakte in dit verband een onderscheid tussen
boekbesprekingen en literaire kritiek, waarbij de eerste gericht moesten zijn op de
zedelijke bruikbaarheid. De meest dogmatische reactie kwam van J. Hammenecker.
De primaire taak van de kritiek bestond er voor hem in bescherming te bieden tegen
het zedelijke bederf: ‘een schrijver moet denken aan de zielen’ (DWB 1930:766).
Hij waarschuwde daarenboven voor uitspraken van J. Maritain die volgens hem soms
te verregaand werden geïnterpreteerd. Ook J. Claes en B. de Craene zwoeren bij de
apostolaatstaak van de literaire kritiek. De katholieke kritiek kon niet vooruit gaan
wanneer katholieke critici voor elkaar geen achting hadden en de roem verkondigden
van andersdenkenden die hun geloof en actie schade berokkenden. D. Vansina onthield
zich van commentaar op de toestand van de Vlaamse kritiek.
In een tweede categorie van bijdragen (Van Cauwelaert, Van de Voorde, Demedts)
werd de integristische kritiek van het type Boekengids duchtig bekritiseerd. Over het
algemene peil van de (katholieke) literaire kritiek(114)

(114) Over het toenmalige peil van het creatieve werk waren de meningen nogal verdeeld. Zo was
U. van de Voorde van mening dat de Vlaamse roman van de laatste jaren een stijging ‘tot
een merkwaardig peil’ had bereikt en hij vermeldde daarbij in één adem Adelaïde als ‘de
sterkste en diepste roman die ooit in Vlaanderen is verschenen’ (DWB 1930:760). A. Demedts
daarentegen vond dat de roman nog niet los was geraakt van de beschrijvende anekdotiek,
en dat de personages nog te zeer typen en curiositeiten in plaats van ‘levende gestalten’ waren
(DWB 1930:771).
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- het onderwerp waar de meeste aandacht naar uitging - waren de klachten trouwens
vrij algemeen: in de katholieke kritiek, zo vond men, stond te zeer een apostolische
taak voorop, zodat een boekbespreking vaak niet meer was dan een aanbeveling als
de ‘verleening van een geestelijk imprimatur’ (Van Cauwelaert); de engheid en
kortzichtigheid, de dilettantische en impressionistische aanpak moesten verdwijnen,
de kwaliteit van het werk moest worden beoordeeld en niet de goede bedoelingen of
kleinmoedige leuzen over christelijke broederlijkheid.
Er werden een viertal eisen tot verbetering van het kritische peil in Vlaanderen
geformuleerd:
1. Een ruimer zedelijk standpunt bij de beoordeling. Er moest een eind komen aan
het opschroeven van katholiek tendentieus werk. Het is tijd dat de ernstigen onder
de jongeren zich groeperen, meende Van de Voorde.(115) Ook Van Cauwelaert drukte
zijn afkeer uit van enghartige en dogmatische literaire kritiek.
2. Meer aandacht voor de literaire aspecten van het werk. Volgens Van Cauwelaert
mocht men niet langer goede bedoelingen voor esthetische kwaliteiten aanzien en
hij voegde daaraan toe dat hetzelfde gold voor het ‘flamingantisch apostolaatswerk’.
De ‘esthetische voortreffelijkheid’, het ‘literaire peil’ moesten de aandacht van de
kritiek gaande houden. Dit betekende echter niet dat de criticus zijn ‘belerende taak
tegenover het publiek’, namelijk het zoeken naar ‘duurzame waarden’ mocht vergeten
(Van de Voorde). Ieder ‘zuiver’ kunstwerk zal op een gegeven peil ethische en
esthetische waarden verzoenen.(116) Door een meer literair gerichte benadering zou
de kritiek aan belang winnen voor de auteur: goedgerichte kritiek die door ‘een
hoogstaanden en begrijpenden geest gevoerd wordt’, kan een kunstenaar aan zichzelf
openbaren en ‘oprukken uit zelfbedrog’, wat heilzaam is voor auteur én publiek (Van
Cauwelaert, Demedts).

(115) Van de Voorde kwam in Hooger Leven nog eens op de enquête terug. De tijd lijkt voorbij
dat de ‘geauthoriseerde katholieke kritiek’ in Vlaanderen uitsluitend op extra-literaire
overwegingen elk dichter die een priesterkleed droeg, opschroefde tot een letterkundige
reputatie, stelde hij vast. Hij herinnerde er nog eens aan dat de reactie tegen dergelijke
voorlichting van katholieke zijde zelf bleek te komen en hij verwees daarbij naar de enquête
van Dietsche Warande en Belfort: ‘Voor zover dit onverantwoord proclameren van genieën
nog voortgaat, gebeurt het in blaadjes zonder betekenis en menschen zonder gezag’ (HL
1933:538).
(116) E. van der Hallen distantieerde zich in zijn antwoord expliciet van deze uitspraak. Dat het
probleem der esthetiek zeer dikwijls ‘slordig’ werd behandeld gaf hij toe, maar critici moesten
er zich van bewust zijn ‘het richtend geweten te zijn van ons geslacht’ (DWB 1930:914).
Pure esthetiek betekende in zijn opinie zoveel als zedeloosheid. U. van de Voorde was volgens
hem door zijn tolerante houding ten overstaan van ‘erotische’ verzen een ‘verderver van de
jonge generatie’. Ook Walschap bracht dit meningsverschilter sprake (DWB 1931:52).
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Opvallend in Van Cauwelaerts antwoord was zijn opvatting over de gewijzigde
functie van de literaire kritiek. Vervulde de criticus aanvankelijk een emancipatorische
rol in de culturele herleving van katholiek Vlaanderen en trad hij op als gids voor de
volksgemeenschap - een taak die Persyn lange tijd had vervuld - dan achtte Van
Cauwelaert deze periode nu voorbij. ‘De kritiek had thans ten volle haar taak te
vervullen, niet enkel ten opzichte van de lezende gemeenschap, maar in de eerste
plaats ten opzichte van de schrijver en het kunstwerk zelf.’ Van de Voorde en
Walschap werden in dit verband genoemd als voortrekkers van een nieuwe kritiek.(117)
Ook Walschap, die zijn standpunt niet in een antwoord op de rondvraag, maar kort
daarna in een uitvoerig artikel ‘De kritiek in Vlaanderen’ (DWB 1931:42-53)
uiteenzette, betrok de gewijzigde culturele situatie in Vlaanderen bij zijn oproep tot
vakkundige en ongebonden kritiek: ‘Deze vrijheid is des te noodzakelijker daar wij,
met onze pas herleefde literatuur in verband met de vlaamsche beweging, tot nu toe
elke artistieke poging hebben moeten aanmoedigen omdat iets beter is dan niets,
terwijl deze tijd, na circa een eeuw, wel kan geacht worden voorbij te zijn en alles
gaat aankomen op de qualiteit in plaats van op de quantiteit.’ (DWB 1931:50).
Walschap onderscheidde hierbij de functie van een criticus van die van een recensent:
‘Een recensent staat tusschen boek en lezer’ en resumeert en beoordeelt het nut voor
de lezer. ‘Een criticus echter staat tusschen schrijver en boek en tusschen boek en
lezer.’ Zijn taak is controle op het boek in wording, ‘de geestelijke houding waaruit
het ontstond, de bronnen waaraan [sic] het put, [...] de zending die het zichzelf gesteld
heeft, [...] en de wijze waarop het technisch gebouwd werd’. De criticus licht de lezer
in en leert hem wat hij in de boeken zoeken moet. ‘Hij leert hem den dieperen zin
van het kunstwerk verstaan en maakt hem zelfstandig.’ (DWB 1931:47). Een criticus
kan bijgevolg niet objectief zijn,(118) hij ‘neemt een standpunt in, wijst een richting
aan, dus levert hij partijdig en tijdelijk werk’ (DWB 1931:48). Hij heeft een functie
ten aanzien van een periode, een generatie, geeft stem aan een tijd. De criticus
beoordeelt het artistiek gehalte, de recensent geeft een moreel oordeel. Men kan het
nut van een recensie die de zedelijke waarde aangeeft voor het volk erkennen, maar
‘men moet dan ook erkennen dat zij de zedelijke waarde van een werk voor dat volk
aangeeft, maar niet de zedelijke waarde van een werk op zichzelf’ (DWB 1931:51).
3. Een grotere professionalisering van het kritische bedrijf. Er is teveel pseudokritiek
in Vlaanderen, in de welig tierende biografische tijdschrift-

(117) Walschap stelde zijn hoop voor de verheffing van de Vlaamse kritiek op M. Gijsen, U. van
de Voorde en voor later op A. Demedts (HL 1930:1463).
(118) Naar Walschaps mening onderscheidde deze actuele partijdigheid hem van de
literatuurhistoricus: objectiviteit kan slechts een geschiedschrijver bereiken, die schrijft over
wat de tijd trotseert, een criticus geeft stem aan zijn eigen tijd en generatie (DWB 1931:48).
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jes; onbevoegden willen hier autoriteiten zijn en de Vlaamse gemeenschap merkt
het verschil niet, vond Van Cauwelaert. Volgens Van de Voorde was het
amateuristisch peil een gevolg van het gebrek aan een methodische aanpak, en ontbrak
het de kritiek aan een ‘esthetische onderbouw’. Een goed criticus moest in zijn visie
een doordringende analytische en dialectisch opgebouwde uiteenzetting houden, die
met intellectuele en artistieke middelen kon overtuigen. Daartoe stelde hij een
‘voldoende intellectuele geschooldheid’, ‘geestelijke moed’ en ‘niets ontziende
eerlijkheid’ als vereisten voorop. Hiermee sneed Van de Voorde een laatste kwalijk
aspect van de Vlaamse literaire kritiek aan:
4. De zelfoverschatting en onderlinge bewieroking moeten verdiuijnen. Klaagzangen
over het gebrekkige peil en de kliekjesvorming in de kritiek waren schering en inslag
rond de jaren dertig, ook binnen niet-katholieke kringen.(119) De bekroning van 't
Onzent in 't Westland, een bundel van halfdialectische schetsen door Herwin Eeckel,
pseudoniem van de Antwerpse tandheelkundige H. Allaeys, lokte in diverse hoeken
reacties uit. Aan deze auteur werd in 1930 de vijfjaarlijkse Prijs van Letterkunde
voor West-Vlaanderen toegekend door een jury samengesteld uit J. Persyn, S.
Streuvels en A. Vermeylen. Vooral Walschap (HL 1930:244)(120) en Van Cauwelaert
(DWB 1930:629-632) reageerden verontwaardigd op deze prijstoekenning. Niet
alleen omdat dit werk in hun ogen onvoldoende literaire kwaliteiten bezat, maar ook
omdat het via een bizarre barnumreklame door de schrijver zelf was gepromoot.(121)
Dat de jury later beweerde dat ze slechts de helft van de roman voor de prijs in
aanmerking had laten komen, kon de zaak nog moeilijk redden. Dirk Vansina, die
in Jong Dietschland de loftrompet over Eeckel had gestoken (JD 1930:158), werd
door Walschap en anderen later nog regelmatig als het schoolvoorbeeld van de
Vlaamse

(119) Zie b.v. SE (1931:1); Jan Schepens (1943).
(120) Cf. Wij moeten komen tot een ‘harde en onaangename oprechtheid’, tot zelfkritiek en vrijheid
der kritiek (Walschap DWB 1931:50).
(121) In Dietsche Warande en Belfort deed Van Cauwelaert het verhaal dat Eeckel interviews,
‘met verzonnen initialen onderteekende artikelen door hem zelf geschreven of geïnspireerd’
en later exemplaren van de overdadig lovende bespreking die Vansina voor Jong Dietschland
had geschreven (JD 1930:158-159), naar alle hoeken van Vlaanderen had rondgestuurd
(DWB 1930:630-631). Zie hierover ook Walschap in Hooger Leven (HL 1930:244-245 en
1930:404-405).
Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat de bekroning van de bemiddelde Allaeys, die in Vlaamse
culturele kringen goed bekend was (zie ook Vanlandschoot 1984:148-150), een soort
compensatie was voor de mislukking van zijn hervormingsplannen met Dietsche Warande
en Belfort na de Eerste Wereldoorlog. Het voorstel van de vrienden Allaeys, Vansina en
Persyn om de redactie van het tijdschrift met een vlaamsgezinde vleugel te versterken (met
o.m. A. Hendrix, L. Dosfel, H. Borginon, E.P. Stracke, E.P. Callewaert) was toen verworpen
(Persyn 1967:295-296).
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zelfoverschatting gegispt, onder andere ook vanwege zijn mateloze
Verschaeve-verering (DWB 1932:245-250)(122).
Marnix Gijsen(123) nam geen deel aan de rondvraag van Dietsche Warande en Belfort
maar had in een bespreking van Adelaïde kort te voren al van de gelegenheid gebruik
gemaakt om zijn weerzin uit te spreken voor de wierookwalmen in de literaire kritiek.
Hij wachtte naar eigen zeggen op een jong geslacht van energieke ruitenbrekers
(DWB 1930:65) en gaf daarvan in Jong Dietschland (JD 1931:248-249) en in
Opbouwen zelf een staaltje, met een scherp kritische aanklacht ‘Over. de tragi-komiese
toestand onzer tijdschriften’ (OB 1931:125-127). Gijsen vroeg in dat artikel aandacht
voor de noodtoestand van het Vlaamse tijdschriftenwezen en somde daarbij een
waslijst van tekortkomingen op. Een eerste kwalijke zaak was dat Vlaamse werken
van betekenis vaak eerst in Hollandse tijdschriften verschenen en dat dit feit ‘voor
hunne waarde een degelike aanbeveling uitmaakt’. ‘Indien een vlaamse roman
opgenomen werd in De Gids in De Stem of elders nog, dan zal dit heel wat meer
indruk maken dan wanneer hij dezelfde eer genoot in Dietsche Warande, De
Vlaamsche Gids of in welk vlaams tijdschrift ook.’ (OB 1931:125). Daarbij kwam
nog dat de goede Vlaamse literatuur op die manier haast onbereikbaar werd. ‘De
waardevolle vlaamse literatuur verschijnt in Nederland op een wijze die haar voor
Vlamingen, behalve de enkele bibliotheekbezoekers die tijdschriften willen lezen in
een leeszaal, onbereikbaar maakt. Heeft er iemand een woord gezegd toen Pallieter
of Komen en Gaan in De Gids verscheen, toen Adelaïde in Elseviers Maandschrift
verscheen? Geen haan die er naar kraaide. Wij konden wachten tot de vuurproef ten
einde was en wij het boek in handen kregen.’ De Vlaamse tijdschriften kregen
bijgevolg weinig meer dan ‘het bijwerk’. Zelfs een gelijktijdige publikatie van een
Vlaamse roman in een Vlaams en een Hollands tijdschrift was, zo meldde Gijsen,
nog nooit voorgekomen. Ook kritische opstellen van Van de Voorde en Putman die
in Hooger Leven en De Standaard te lezen waren, verschenen met aanzienlijke
vertraging, nadat ze eerst in de Nieuwe Rotterdammer waren

(122) Zie Van Cauwelaert in ‘Drie kanttekeningen’ (DWB 1932:245-250), die nog eens opmerkte
dat men in Vlaanderen te weinig zin had voor verhouding. Walschap schreef in een bespreking
van Vansina's Verschaevemonografie: ‘Het Verschaevianisme is een typisch-Vlaamsche
overschatting van den dichter Verschaeve, waaraan deze evenmin schuld heeft als Streuvels
en Timmermans aansprakelijk kunnen gesteld worden voor hunne epigonen’ (HL 1935:1994).
Of in een respons op Vansina's verweer in 1936: ‘sinds vijftien jaren strijd ik tegen
zelfoverschatting, tegen dikdoenerij, tegen geliefhebber, tegen valsche waarden, tegen
verwarring, tegen holle woorden. Ik geef het niet op’ (HL 1936:27). Ook Van de Voorde in
de NRC, De Pillecijn in Nieuw Vlaanderen (NV 1936,2:6) en Walschap in Forum kwamen
later op deze kwestie terug.
(123) Gijsen werd in het relaas van Van Cauwelaert samen met Walschap en Van Cauwelaert zelf
vernoemd bij die critici waarvan Eeckel al wist dat hij een ongunstig oordeel kon verwachten
(DWB 1930:630).
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te lezen, en ze werden daarna voorgeschoteld als kersverse kopij. Over de kwaliteit
van de Vlaamse periodieken nam Gijsen evenmin een blad voor de mond: ‘Als
maandschrift bezitten wij buiten het lijk van Vlaamsche Arbeid en afgezien van
uitgaven voor specialisten, de bleke Vlaamsche Gids de hernieuwde Dietsche Warande
en de slappe Tijdstroom.’ Gijsen zag in de uitgesproken combattieve tendens van
Jong Dietschland en Hooger Leven een beletsel om tot een algemeen aanvaard
weekblad van de intellektuelen uit te groeien. Over het algemeen, aldus Gijsen, ging
door een gebrek aan geld en invloed, en door de afwezigheid van leiding de beste
produktie verloren en werd de provinciale atmosfeer hier bestendigd. Doordat er
geen kwalitatieve selectie gebeurde werden goeie schrijvers afgeschrikt. ‘Indien onze
tijdschriften meer geestelik fatsoen bezaten, indien zij betrouwbaar waren en de
medewerking genoten van de sterke talenten in dit land dan zou ook hun
doordringingskracht in Nederland, die op dit ogenblik zero is, zich kunnen
ontwikkelen.’ Walschap en Van Cauwelaert reageerden gekrenkt.(124) Volgens
Walschap, die zich vanzelfsprekend vooral aan de kritiek op Hooger Leven stoorde,
hield Gijsen geen rekening met het specifieke karakter van weekbladen, ‘hun
tijdelijkheid en actualiteit nationaliseert ze meteen’. Van Cauwelaert was het in
grotere mate eens met Gijsens analyse van de malaise, maar hoewel het hanteren van
de zweep heilzaam kon zijn, vond hij dit ‘onder vrienden’ niet gebruikelijk, zo wees
hij Gijsen terecht.
De uitspraken in de DWB-nummers van oktober en december 1930 waren
intentieverklaringen. Zij wilden het tij doen keren van een religieus programmatische
literatuurbeoordeling naar een katholieke kritiek waarin een synthese werd bereikt
tussen artistieke vormgeving en het katholieke standpunt. Ze waren op dat moment
erg belangrijk als de manifestatie van een aantal katholieke jongeren dat het gezag
van de clerus op artistiek terrein niet langer wenste te accepteren en de Vlaamse
letteren wilde professionaliseren. In latere bijdragen in Hooger Leven zou Walschap,
die zich hierdoor ongetwijfeld gesteund voelde, nog regelmatig wijzen op het belang
van deze rondvraag, die de kwestie van de verhouding tussen kunst en moraal in
Vlaanderen bijzonder actueel had gemaakt. ‘In jaren is hier zeker geen
gewetensonderzoek van zulke beteekenis gehouden, is er geen kentering in de
opvattingen, geen aanduiding van doorbraak ener nieuwe gezindheid waargenomen
zoo belangrijk als in het October- en Decembernummer van de Warande.’ (HL
1931:149).
De auteur en criticus die tussen de wereldoorlogen zowel met zijn creatief als
beschouwend werk het meest pregnant in de prozadiscussies aan-

(124) Zie reacties van Walschap in Hooger Leven (HL 1931:668-671 en HL 1931:788;790; 884)
en van Van Cauwelaert in Dietsche Warande en Belfort (DWB 1931:367-371).
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wezig was, was Gerard Walschap. In een volgende paragraaf besteed ik uitvoerig
aandacht aan zijn bijdragen. De redenen hiervoor zijn divers. In de eerste plaats is
Walschap, naast Roelants en Zielens, die in die periode weinig tijdschriftkritieken(125)
hebben geschreven, de auteur wiens naam automatisch met de prozavernieuwing
werd geassocieerd. Bovendien is hij in de tijdschrift- en weekbladpers veruit het
produktiefst geweest en omvat zijn activiteit zowel algemeen beschouwende bijdragen
over het proza als tal van besprekingen van Nederlandstalige romans, vertalingen en
oorspronkelijk anderstalig werk. Voor Hooger Leven alleen al schreef hij meer dan
500 artikelen. Ten slotte bieden zijn artikelen een materiaalverzameling die zowat
de hele periode 1927-1940 omvat.

3.2.2. Walschap als vernieuwer, een valse start?
De beginperiode van Hooger Leven
In 1927 vond Gerard Walschap in het pas opgerichte blad ‘voor ontwikkelde lezers’,
Hooger Leven, een forum om zijn ideeën over binnen- en buitenlands proza en poëzie,
over cultuur, film en toneel uiteen te zetten. In zijn ontwerp voor het blad, ‘Hooger
Leven, algemeen weekblad’, dat in het laatste nummer van Averbodes Weekblad in
1926 was verschenen, had hij de strekking van Hooger Leven omschreven als
‘katholiek en niet anders en in dat katholicisme voorbeeldig, eendrachtig.’ (AW
1926:592). Samen met Pater Valvekens voerde hij de redactie - beide namen
verschenen vanaf het eerste nummer op de voorpagina - maar in de rubriek ‘Kunst
en Letteren’ die aan hem was toevertrouwd, kon hij zelfstandig optreden.(126) In 1933
onderging Hooger Leven een wijziging, er werd meer aandacht besteed aan het
katholieke denk- en actieleven, de literaire rubriek werd ingekrompen, de ‘Kunst en
letteren’ - en de ‘Toneelrubriek’ werden samengevoegd tot ‘Kunst en Toneel’.
Walschap werd niet langer als hoofdredacteur vermeld. Toen in 1935 de drukkerij
van Averbode failliet ging, verhuisde de redactie naar Altiora te Antwerpen. Een
aantal medewerkers, waaronder redacteur Valvekens trok zich terug en Walschap
zette het redactiewerk alleen verder.(127) Volgens deze laatste was de over-

(125) Over hun activiteit in kranten kan ik het hier niet hebben, maar een onderzoek daarvan is in
feite onontbeerlijk om het beeld van het literaire veld uit die periode te vervolledigen.
(126) In 1969 verklaarde Walschap aan Westerlinck: ‘ik was volledig vrij in de letterkundige
rubriek die mij was toevertrouwd’ (Westerlinck 1969:19).
(127) Of de financiële problemen dan wel conflicten binnen de redactie de oorzaak waren van deze
wijzigingen is moeilijk te achterhalen. Het archief van Hooger Leven werd door brand
vernietigd, latere getuigenissen over deze gebeurtenissen van 1935 zijn tegenstrijdig. In de
versie van Walschap werden (o.m. in Dossier Walschap 1966:14 e.v.;54 e.v.) alleen de
meningsverschillen in het bijzonder over de wekelijkse novelle, als reden aangehaald waarom
Valvekens zich terugtrok (Van de Heuvel 1972:5-9).
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gang het gevolg van een al lang aanslepend conflict dat escaleerde in 1935. Hooger
Leven bleef verschijnen tot december 1938.
Sedert 1924 werkte Walschap ook als adjunct-secretaris onder Van Cauwelaert
voor Dietsche Warande en Belfort. Vanaf 1927 waren beiden, samen met Ruth
Schaumann, verantwoordelijk voor de kroniek over Duitse literatuur, maar
anderstalige romans, kritieken en gebeurtenissen in het culturele leven in Vlaanderen
werden door Walschap becommentarieerd. Dit gebeurde in de rubriek ‘Ringsteken’
vanaf 1930 onder het pseudoniem Pertinax. Na de publikatie van zijn roman Sybille,
over een geloofsconflict, werd Walschap in 1939 onder druk van de katholieke
achterban van de redactielijst van Dietsche Warande en Belfort geschrapt.
Wie de beschouwingen van Walschap uit de jaren 1927 en 1928 confronteert met
het hierboven voorgestelde integristische literatuurmodel kan daarin opmerkelijk
veel verwante ideeën terugvinden. Walschap trad in die periode naar buiten met een
kunstopvatting die expliciet katholiek geïnspireerd was en sterk aanleunde bij het
expressionistische gedachtengoed.
Reeds in een opgemerkt artikel ‘Katholieke Litteratuur en de Jongeren’ uit 1926
(DWB 1926:263-272)(128) distantieerde hij zich van elk type van formalistische kunst
en bepleitte hij een inhoudelijke verdieping van de literatuur: ‘Wij verlangen geen
vormen, geen literatuur. Wij hebben heimwee naar kultuur, naar geestelijke vorming.
Heimwee naar een nieuw isme, doch geen vorm-isme maar een zijns-isme. Een
leidende idee, een wereldbeschouwing die heel ons leven bepalen kan, al onze daden
richten [...] Kultuur hebben is een levensbeschouwing hebben. Een levensbeschouwing
is in de allereerste plaats een godsdienstige belijdenis, een standpunt nemen tegenover
God.’ (DWB 1926:270).
Zijn verlangen naar een literatuur die zich zou herbronnen, formuleerde hij net als
Pelgrimleider Vansina, priester Eeckhout of Boekengids-recensent Van der Hallen
in het adagium van een kunst die, in tegenstelling tot de woordkunst van Van Nu en
Straks, de ‘verziekelijkte ultra-tachtigersche serre-lucht’ (HL 1927:488), opnieuw
‘aansluiting zoekt bij het leven’. ‘Het leven werd verlaten voor de kunst en nu wreekt
zich dat leven op die kunst’ (DWB 1926:666). Hoewel Walschap geen voortrekker
van de Pelgrimbeweging was - hij behoorde wel tot de stichtende leden - vond hij
in de afkeer van een niet-geëngageerde kunst wel aansluiting bij dit ideeëngoed. Op
de vergadering van de Pelgrim-congresdag voor Katholieke Letterkunde te Antwerpen
op 11 september 1927 sprak hij het inleidend woord uit(129): ‘Een nieuwe tijd breekt
aan: De katholieke vlaamsche let-

(128) Ook in andere bijdragen van 1926 verkondigde hij dezelfde ideeën, b.v. in ‘Franciscus en
de jongeren (1)’ (DWB 1926:885-894).
(129) Gepubliceerd in HL (1927:1192-1193), ‘Stemmen van Pelgrims’.
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terkundigen, zoowel de jongeren van gisteren als de jongeren van heden, zijn gegroeid
tot het besef dat literatuur geen ijdele liefhebberij mag zijn, maar dat zij een rol te
vervullen heeft in de kultureele ontwikkeling van het volk en dat zij een houding
heeft aan te nemen tegenover God en de eeuwigheid, tegenover de waardijen des
levens. [...] Het literalisme dat kunst als doel stelde en den kunstenaar noemde een
god, wij hebben het afgezworen.’ (HL 1927:1192).
‘Literatuur’ en ‘proza’ waren in deze context de benamingen voor die
‘afkeurenswaardige geschriften die het “ woordkunstige ” boven het “leven”
stelden.’(130) (HL 1931:110). Een kunstenaar die de meerwaarde van het leven
tegenover de kunst erkende, moest zich bekommeren om de ‘levensproblemen’ en
‘om de menselijke ziel’ (HL 1927:360) en op zoek gaan naar de betekenis en waarde
achter de zichtbare werkelijkheid. Herhaaldelijk werd in deze opvatting artistieke
schoonheid gekoppeld aan essentiële eisen van zedelijkheid en waarheid (HL
1927:1289). Het kunstwerk moest blijk geven van ‘diepgang’, ‘idealisme '’ en van
‘een hoogere werkelijkheid’ (HL 1928:l609).(131) Net als Van der Hallen keek Walschap
in 1929 vol verwachting uit naar dé grote, katholieke roman in Vlaanderen: ‘En wij
droomen van een romankunst die maar eerst zou aanvangen waar het heidensch leven
op zijn hoogste is, om van daar al de duizelige klimtochten van het bovennatuurlijk
of vergoddelijkt leven af te leggen over den biljartvlakken bodem van dit groot en
simpel land Vlaanderen.’ (HL 1929:21). Illustratief in dit verband is tevens dat
Walschap eenzelfde enthousiasme als Van der Hallen aan de dag legde voor de
katholieke romans van Frans Herwig. Die Eingeengten vond hij ‘de interessantste
moderne katholieke, duitsche roman van 't jaar 1926’. Bij Herwig konden aankomende
katholieke Vlaamse romanciers in de leer gaan (HL 1927: 360-361). Meer dan Van
der Hallen echter legde hij de nadruk op de literaire en stilistische aspecten. ‘Nooit
zal het er bij mij in willen dat wij, katho-

(130) In ‘Het geval van de Jongeren’ schreef Walschap over de poëzie en het proza ‘der periode
van de literaire liberalisten, tachtigers enzoovoorts’: ‘wat daar geboden wordt is folklore in
plaats van leven, is uitrafeling van psychologietjes in plaats van levenssynthese, is vorm in
plaats van inhoud. Het is, met een der leelijkste namen genoemd: literatuur.’ (DWB 1926:667).
Hij voerde een kwalitatief onderscheid in tussen ‘prozaïsten’ als Van Deyssel en
‘romanschrijvers’ als Buysse, ‘een schepper en meedeeler van leven’ (HL 1930: 404). Cf.
ook ‘Het proza is ten slotte onbelangrijk; waar het op aankomt is: vernieuwing van de
romankunst of verhaalkunst.’
(131) In tal van artikelen uit Hooger Leven van 1927 en 1928 vroeg Walschap om de aanwezigheid
van een katholiek idealistische levensbeschouwing en hogere waarden in de literatuur. Slechts
twee voorbeelden uit zijn besprekingen van Europese auteurs: Walschap rekende het
Galsworthy als een tekort aan dat hij de kracht miste om te streven naar idealen (HL
1927:1225). In ‘De Europeesche gedachte in de literatuur’ betreurde hij de holle leegheid
van de Europese gedachte van Stefan Zweig en vroeg zich af: ‘Zijn er geen diepere
stroomingen in het moderne leven, staan er geen duizendmaal hooger waarden op het spel
dan die van het internationalisme.’ (HL 1929:532-533).
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lieken, onze esthetische of liever artistieke eischen minder hoog moeten stellen dan
andersdenkenden.’ Op dat punt stuitte hij bij Herwig nog op teveel ‘wijdloopigheid’
en ‘attentie voor wat er niet absoluut bij nodig was’, ‘de oude beschrijvingsmanie’.
Qua artistieke waarde haalde Herwig het niet bij Jakob Wassermann,(132) een ander
favoriet auteur van Walschap, die in dezelfde kroniek aan bod kwam. Maar Herwig
had ‘met gevatte directheid het moderne probleem in moderne techniek aangepakt’
en zijn werk was een ‘klinkend attest voor katholieke vitaliteit’ (HL 1927:361).
Literatuur moest voor Walschap functioneren binnen het ideaal van de katholieke
reconstructie en deel uitmaken van een katholiek bezielde cultuur. Journalistieke
neutraliteit achtte hij onmogelijk en hij wees in een artikel over ‘De bezieling van
het geloof’ de katholieke journalist op zijn plicht om ‘al zijn werken en daden te
stellen in het licht der eeuwigheid’ (HL 1927:65). ‘Naar weerom een grooten
katholieken tijd!’, zo eindigde het stuk. De noodzakelijkheid van een algemeen
katholiek renouveau werd gemotiveerd vanuit de in deze periode ruim verbreide
filosofisch-culturele opvatting over de ondergang van de Westerse beschaving. De
vaste componenten van dit crisisdenken trof men aan in bijdragen met veelzeggende
titels als ‘Kunst, wereld en leven’ (HL 1927:8-9), ‘De ondergang’ (HL 1927:648-649;
680-681) of ‘Grondslagen van een nieuwe kunst. Hoe het gekomen is’ (DWB
1928:193-201). De basisidee was dat de Westerse cultuur na de renaissance in verval
was geraakt, wat te wijten was aan de typisch renaissancistische zelfoverschatting
en egotisme, een filosofische ontwikkeling die via Kant(133) en het Duitse idealisme
was geculmineerd in ‘den tragischen Friedrich Nietzsche’ als ‘zotte hoovaardij van
het ego’ (HL 1927:648). Het verloren besef van objectieve orden en waarden had in
deze eeuw rechtstreeks de waanzinnige stupiditeit van de oorlog veroorzaakt, ‘zooals
dat subjectivisme, de zelfvergoding van den mensch, in zijn eersten roes de wereld
omwoelde met revolutie aan het einde der 18e eeuw, omdat de mensch die zichzelf
soeverein is geen

(132) Jakob Wassermann, een Duits-joods auteur, verwierf voornamelijk met een tweedelige
bekeringsroman Christian Wahnschaffe bekendheid. Walschap was enthousiast over dit
werk. Hij weigerde voor Dietsche Warande en Belfort een te kritische bespreking van deze
roman door Clemens Daenen. Daenen vond de roman mislukt vanwege de mechanische
uitwerking van een principiële morele stelling: ‘De nieuwe gedachten mogen niet wortelen
in een retoriek, maar moeten verbonden zijn met een nieuwe schoonheid, een nieuwe goedheid,
nieuw leven.’ Deze bespreking werd dan gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid (VA 1927:85-92,
zie Waebens 1950:166).
(133) Walschaps in deze context veelzeggende samenvatting van Kants filosofisch denken zag er
als volgt uit: ‘aanschouwing en denken vormen zich niet volgens de voorwerpen, maar de
voorwerpen (het objectieve dat dan echter niet meer objectief is) vormt [sic] zich volgens
onze aanschouwing en ons denken. En de mensch is zichzelf norm van Waarheid, Zedelijkheid
en Schoonheid.’ (HL 1927:648).
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gezag kan dulden, zoo eindigde dat subjectivisme aan het begin der twintigste in
vermorzeling en moord, in een oorlog zonder idealismen, zonder ruiterlijkheid of
bravour, een technico-chemischen oorlog om de materie gevoerd, door de materie
beslist.’ (HL 1927:649). De sociologische conclusie van dit filosofisch subjectivisme
was het materialisme, in Walschaps bewoordingen, ‘de Übermensch-theorie van
vreet-mekaar-op’ (HL 1927:649).
Datzelfde ontbindingsproces zag men ook in de kunst doorgedrongen, wat had
geleid tot agnosticisme, hoogmoed, afzondering van het volk, loochening van alle
bovennatuurlijke banden, etc. Het herstel van de geestelijke orde en van het cultureel
evenwicht kon nog slechts door de reddende levensbeschouwing van het katholicisme
worden bewerkstelligd. Een katholieke herbezieling van het cultureel-maatschappelijk
leven werd tevens verdedigd als de voorwaarde voor Europa's voortbestaan en als
een oplossing voor de Vlaamse kwestie.
Het accent dat Walschap in zijn algemeen beschouwende bijdragen legde op de
ethische en humanitaire dimensies van het literaire werk, domineerde ook zijn
kritieken en leidde tot een relativering van de esthetische eisen. In een recensie van
een studie van B. Wielenga, Moderne Letterkunde en christelijke opvoeding,
contrasteerde Walschap zijn eigen standpunten met de in zijn ogen al te literaire
stellingname van Wielenga: ‘Voor ons bestaat niet meer dat niet-dan-literaire. Voor
ons is een kunstwerk een levensdaad van een mensch voor menschen en is het waard,
noch min noch meer, wat het waard is als zoodanig in het organisch verband van het
natuurlijk plus bovennatuurlijk leven.’ Een kunstwerk ‘dat met artistieke technische
volmaaktheid leugen en zonde predikt, ontbreekt niet iets dat vreemd is aan het
kunstgehalte. Neen, dat technisch volmaakte kunstwerk is als kunstwerk onvolmaakt
voor ons.’ (HL 1927:1289). In dezelfde strenge lijn lag een bemerking op de
Buysse-studie van Achilles Mussche over ‘het ontbreken van een moreel bezwaar’.
Buysses werk behoorde immers tot een ‘naturalisme, dat hiervan [van de donkere
kant van het leven] den uiterlijken wellustschijn, niet eens de diep-psychologische
ellende, nog minder het eeuwigheidsbelang, weet te schilderen’, hij negeerde en
schond ‘het innigste levensbesef waarvan wij, katholieken, leven.’ (HL 1929:1399).
De bespreking is door Walschap ondertekend, maar deze eenzijdige veroordeling
doet wel geforceerd aan, des te meer omdat hij enkele nummers eerder (in ‘A propos
van een viering’ HL 1929:1333-1334) tegen Van der Hallens afzijdigheid bij de
Buysseviering op gemotiveerde wijze in Jong Dietschland had gereageerd (1929:636).
Naast deze uitspraken die een grote overeenstemming met de traditioneel-katholieke
esthetiek vertoonden, deed Walschap hier en daar een behoedzame zet tot een vrijere
benadering van morele en seksuele thema's in de roman. Zo signaleerde hij zonder
veel persoonlijk commentaar in zijn
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rubriek ‘Uit het Steekkaartkastje van een Boekenwurm’ (naar aanleiding van Francois
Mauriac) dat de Franse romanciers zich steeds verder waagden ‘in alle realiteiten in
den mensch’ en zich met ‘stijgende stoutheid’ begaven op ‘vervloekt gebied, waar
eertijds niemand zich dorst wagen’ (HL 1928:940). Maar de grenzen van de katholieke
moraal moesten gerespecteerd worden. ‘Zedelijkheid vergt niet het leven anders voor
te stellen dan het werkelijk is, de menschen uit te beelden zoals zij niet zijn’, ook de
katholieke leer is niet eng in haar moraal, zij is wel zeer streng, ‘hare houding
tegenover deze duistere levenskrachten is ten uiterste gereserveerd’ (HL 1929:21).
De aantrekkelijkheid van de katholieke dualistische levensbeschouwing lag voor de
romancier in haar dramatisch en conflictueus karakter.(134)
Een laatste karakteristiek van Walschaps romanopvatting, die aanvankelijk
aanleunde bij het streng-katholieke model, was de eis dat romans voor een ruim
publiek toegankelijk moesten zijn. Kunst als ‘luxe-artikel’, kunst "die maar belang
heeft voor enkele ‘begenadigden’, had voor hem geen bestaansrecht. Gezien haar
sociale taak moest kunst er zijn voor het volk en niet voor een elite (HL 1927:8-9).
Daarom kon zelfs de populariteit van een roman gedeeltelijk een aanwijzing zijn
voor de beoordeling van een boek. Liet het publiek een boek links liggen, dan kon
dit eventueel wijzen op een ‘letterkundig defect’ (HL 1930:862). Voor volkskunst
had Walschap waarderende belangstelling: Ward Vermeulen, ‘dien prulleventen met
een compassieus gebaartje “een volksschrijver” noemen’, rehabiliteerde hij als ‘onze
sterkste romanschrijver van 't oogenblik’, hoewel hij zijn personages nog niet volledig
van hun lokale kanten had kunnen ontdoen (HL 1927:1033). Werk van Lode
Opdebeeck apprecieerde hij als ‘gemoedelijk’ en ‘hartelijk’ (HL 1928:1579). Maar
de meest opvallende artikelenreeks in dit verband verscheen halfweg 1927 in Hooger
Leven en handelde over het oeuvre van Felix Timmermans. Vol lof schreef Walschap
over het spontane kunstenaarschap en de ‘waarachtigheid’ van Uit mijn rommelkas
en Schemeringen van de dood - dat laatste met ‘twee machtige novellen in onze
Nederlandsche Literatuur’ (HL 1927:841) - en over Pallieter, ‘symbool van de
vlaamsche levensblijdschap’ (HL 1927:872). Om puur stilistische redenen sloeg hij
De pastoor uit de Bloeiende wijngaard bijzonder hoog aan, het was geschreven
‘zonder oponthoud [...] een zuiver monument van de taal’. Walschap vond dat
Timmermans' novellen niet aan de oppervlakte bleven, maar dat ze getuigden van
een

(134) Vandaar Walschaps voorkeur voor dramatische romans (vaak uit de Russische literatuur),
die grote levensconflicten behandelden: ‘Kunst van 't echte kaliber vervlakt het leven niet,
maar zet u voor afgronden.’ (DWB 1927:444). Achter de schijn van relativiteit tussen goed
en kwaad mocht men de werkelijkheid van het absolute niet miskennen, het drama. Achter
het gelaat der ordevolle dingen is er het verwoed gevecht tussen Goed en Kwaad aan de
gang, schreef hij in een recensie van werk van F. Handel-Mazetti, F.H. Kraze en E. Stilgebauer
(DWB 1927:547-554).
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ongewone fantasie en een specifiek Vlaams karakter (HL 1927:904). Deze éloge op
Timmermans - de toon van het stuk was op een luttele uitzondering na bewierokend(135)
- eindigde met een geëxalteerde groet aan de ‘eerste vlaamsche schrijver die onze
hoogere literatuur rukt uit de zomp der wanhopige beschrijfkunst en woordkunstelarij,
eerste vlaamsche verteller sedert Conscience en accolieten. Leef nog lang, schrijft
nog veel, schrijf uw Breughel en uwen Franciskus. Schrijf nog veel! Schrijf nog veel!
Duizend boeken en nog! Amen!’ (HL 1927:905). De latere voorstelling van Walschap
als de grote opponent van het ‘gestreuvel en getimmermans’ kan dus in deze periode
geenszins op een depreciërende houding voor Timmermans berusten. Walschap heeft
trouwens zijn bewondering voor de auteur van Pallieter ook in de jaren dertig nog
verschillende keren herhaald.(136)
Leek Walschap in de eerste jaargangen van Hooger Leven sterk geneigd om de
zedelijke normering op de specifiek-literaire vereisten van een kunstwerk te laten
primeren, in Dietsche Warande en Belfort stelde hij in 1927 de verhouding tussen
kunst en moraal als problematisch voor. De zaak kwam (anoniem) ter sprake in de
tijdschriftenrubriek onder de hoofding ‘Een aloude kwestie weer opgeworpen’ (DWB
1927:897-903). Aanleiding was de discussie over een roman van de Noordnederlandse
schrijfster Alie Smeding, De zondaar,(137) volgens Walschap een ‘der interessantste
polemieken die sedert jaren in onze letteren werd gevoerd’. Daarin werd de vraag
gesteld naar ‘de functie en de begrenzing der letterkundige kritiek’, met andere
woorden of men een kunstwerk naar andere dan zuiver artistieke kenmerken mocht
beoordelen, in hoeverre artistieke en ethische normen exclusief waren, nog anders
gesteld: ‘Heeft het zin om een goed geschreven roman af te keuren op grond dat [sic]
de inhoud ziekelijk, naargeestig, heterodox, onzedelijk is’ (DWB 1927:898).
In het artikel werden diverse stemmen uit Nederland aan het woord gelaten, maar
een eigen standpunt terzake formuleerde Walschap nog niet. Wel vond hij dat de
kwestie eens ex officio moest worden besproken (DWB 1927:903).

(135) Pater E. Valvekens plaatste nog een waarschuwende voetnoot i.v.m. Pallieter: hoewel het
boek lovend werd besproken ‘als kunstwerk’, hield dit niet in dat het een boek was voor
iedereen.
(136) Ook in HL (1929:53): Timmermans verdient alleen al vanwege Pallieter meer dan wat dom
misprijzen. Nog in 1936 schreef Walschap: ‘Het is tegenwoordig mode geworden op het
werk van den grooten schrijver van Pallieter meedoogenloos af te geven. Wij naoorlogsche
jongeren zijn daar zeker niet geheel onplichtig aan. Ik kan hier des te vrijer een woord van
verdediging spreken, daar ik ook hier niet verdacht kan worden van kritieklooze dweperij.
Terwijl ik mede hielp streven naar het vormen van een tegengewicht, waar dat werk door de
zwaarte van zijn werkelijke waarde eenzijdig dreigde door te wegen, heb ik nimmer nagelaten
het te bewonderen en steeds gaarne daarvan getuigd.’ (HL 1936:798).
(137) De zondaar had in Nederland scherpe kritiek gekregen vanwege zijn ‘immoraliteit’, onder
meer van F. Hopman in het Letterkundig Bijblad van de NRC, van M. Nijhoff in De Gids,
van H. Borel in het Vaderland, van J.C. Bloem in de Vrije Bladen. Walschap ging in dit stuk
ook in op een bijdrage van Ter Braak over ‘kunst en moraal’.
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De periode 1929-1932
In de periode 1929-1932 ging Walschap zijn poëticale opvattingen, die tot dan toe
in hun expressionistische fraseologie rijkelijk vaag waren gebleven, scherper omlijnen
en vond hij een eigen stem. Voor Hooger Leven betekenden de beginjaren dertig ook
een toppunt in zijn kritische produktiviteit, met talrijke afleveringen in de kroniek
‘Zeven dagen letterkunde’, die telkens een zes- of zevental boekbesprekingen bevatten.
Daarna liepen zijn activiteiten voor Hooger Leven zienderogen terug.
In een reeks van open brieven in 1930 schreef Walschap over de toestand van de
literatuur in Vlaanderen en hij formuleerde daarbij zijn literaire principes per thema:
het provincialisme in de Vlaamse letteren, de onderwerpskeuze van de romancier,
de stilistische vereisten, etc. Opmerkelijk is hoe Walschap hier met concrete citaten,
met voorbeelden en zinssneden, zijn eigen poëticale opvattingen vorm gaf en
illustreerde (b.v. over de vereiste van een sobere en suggestieve stijl door een juiste
keuze van dynamische details, in HL 1930:1144).(138) In een bespreking gaf hij aan
de hand van een negatief voorbeeld een didactische uiteenzetting. Korneel Goossens'
novelle Marionet speelt zelf werd voorgesteld als een exemplarisch geval(139) voor
zijn aanklachten. Walschap kondigde aan dat hij zou gebruik maken ‘van een mislukt
vlaamsch fruitexemplaar om aan te toonen wat voor soort worm in bijna al die
vruchten van den boom zit, ook in die mooi blozende en “gave”’ (HL 1929:788).(140)
Ook bij zijn oproepen tot vernieuwing binnen het Vlaamse proza werd de gewenste
richting nu met concrete auteursnamen aangeven: Maurice Roelants, Anton Coolen,
Lode Zielens.(141)

(138) Cf. zijn programmatisch openingsartikel van 1927, ‘Kunst, wereld en leven’, waarin hij zijn
inzichten als volgt resumeerde: ‘Wij moeten van individualisme terug naar universalisme;
van vorm terug naar inhoud; van subjectivisme terug naar objectivisme’ (HL 1927:9).
(139) Korneel Goossens, Marionet speelt zelf. Kompas-De Spieghel, Mechelen-Amsterdam, 1929.
(140) Goossens slaagde er volgens Walschap niet in de lezer in de werkelijkheid van zijn fictie te
doen geloven en verviel in epigonisme: ‘Wij zien haar [van deze kunst] sluiksche speculatie
op het koddige, het groteske, het abnormale. Wij zien haar achter zoogenaamde kleurigheid,
achter zoogenaamde vlaamsche oorspronkelijkheid verbergen een absolute onmacht om het
leven in zijn echteren, breeden, vollen eenvoud aan te pakken en met de kracht van een
inspiratie om te zetten in simpele, diepe kunst. Laten wij in Godsnaam uitscheiden met die
kunsterigheidskomedie.’ Ook aan het dialectgebruik stoorde de recensent zich. Goossens
hanteerde het dialect als authenticiteitstruukje, zonder aan te voelen waar dat dialect rijker
en waar het armer was dan de standaardtaal. Walschap besloot: ‘Laten wij allen samenspannen
om de ziekten onzer literatuur te bestrijden, zooals we het allen eens zijn voor bestrijding
van de tering, de rupsen, mond- en klauwzeer en de ziekten der aardappelen. Laten wij uit
den grond van ons hart haten al wat onecht is en mooidoenerij. Laten wij smeeken om
eenvoud. [...] Laten wij vooral leven (dit kan niet omschreven worden) breed en diep opdat
kunst ons geen spel weze en geen liefhebberij, maar gloeiende ernst.’ (HL 1929:790).
(141) E. van der Hallen daarentegen keek in 1930 nog vergeefs uit naar vernieuwing in de katholieke
roman. Roelants beschouwde hij immers als een specimen van het psychorealisme (zie 3.1.2).
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Walschap onderscheidde ‘drie hoofdzonden’ in de Vlaamse literatuur. Een daarvan
was ‘de oude beschrijvingsmanie’, die haast onvermijdelijk werd geassocieerd met
Stijn Streuvels. Streuvels is te ‘wijdloopig’, geeft onnodige uitleg (HL 1930:118),
zijn natuurbeschrijvingen in De Vlasschaard kunnen, hoewel van hoge stilistische
kwaliteit, worden gemist(142) (HL 1929:565). Kortom, Streuvels rekende hij tot een
vorige generatie: ‘door vader Streuvels’ overdreven woordpraal hebben wij eerst de
schoonheid van eenvoud leeren waardeeren, door zijn wijdloopigheid de kracht van
een bondig relaas, door zijn traagheid de snelheid van een vief woord.’ (HL 1930:661).
Niettemin betuigde hij zijn bijval voor een novelle als ‘Het leven en de dood in den
ast’, die ‘op de weer veel te lange inleiding na’ ‘een stuk groote kunst, met
onvergetelijke bladzijden’ opleverde (HL 1930:662). Walschaps positie ten overstaan
van Streuvels (en ook Timmermans) werd getekend door zowel waardering als
distantie. In een overzicht uit 1936 gaf hij toe dat Streuvels na de oorlog met Prutske
en Het leven en de dood in den ast na jaren ‘verheerlijking van het uitzicht der dingen’
een ‘grondige zelfvernieuwing’ had ondergaan, maar de groep waartoe hij behoorde
‘beheerschte en bepaalde de naoorlogsche literatuur niet meer.’ (HL 1936:762).(143)
De kloof tussen de generaties van voor en na de oorlog(144) achtte hij onvermijdelijk,
maar terzelfder tijd relativeerde hij deze afstand. Hij erkende het belang van zijn
voorgangers en deed dit, aldus een getuigenis in ditzelfde overzicht, zeer gaarne,
‘omdat mijn strijd voor onze inzichten en opvattingen mij voortdurend tegenover
hen stelde met een scherpte, die nu eenmaal onvermijdelijk is waar een nieuwe jeugd,
nog onbegrepen, haar zelfstandigheid moet veroveren en ten slotte de traditie beter
voortzet door vernieuwing dan door epigonisme.’ (HL 1936:762). Op dezelfde manier
verhinderden zijn eigen literaire keuzes hem niet om goede na-oorlogse ‘stilisten’ te
appreciëren. Met Blauwbaard bracht De Pillecijn geen vernieuwing, meende
Walschap, maar een verrijking van onze letterkunde: ‘Wel ben ik er van overtuigd
dat de Pillecijn op dit oogenblik naar het tachtigersch en Van Nu en Straksersch
recept onze sterkste stylist is, zooals Arthur van Schendel dat in Nederland is op dit
oogenblik, en dat de meeste bezwaren die wij, jonge menschen, tegen deze richting
hebben ingebracht, wegvallen tegenover een zoo gezuiverde, rationeele en talentvolle
toepassing.’ (HL 1931:1868).

(142) M. Gijsen sprak van ‘meteorologische bulletins’ (DWB 1930:70), een uitdrukking die door
anderen vaak werd overgenomen.
(143) Cf. in Walschaps recensie van Komen en gaan: ‘Op den vlaamschen roman, die tegenover
het werk van Stijn Streuvels staat zooals het vers van Marnix Gijsen tegenover dat van Karel
van de Woestijne, wachten wij nog.’ (HL 1928:1033).
(144) Tussen ‘Vermeylen, Van Langendonck, Teirlinck, Streuvels, Van de Woestijne, Toussaint’
en ‘Moens, Van den Oever, Gijsen, Walschap’ (HL 1936:762).
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Naast de ‘woordkunst’ hekelde Walschap een tweede categorie van ‘inhoudsloze’
kunst: ‘“inhoudloos” is niet alleen de literatuur, wier waarde enkel op hare woordkunst
berust, maar ook die welke het provincialisme niet te buiten komt’, klonk het in zijn
‘Brief zonder citaten’ (HL 1930:1064). Met provincialisme doelde hij op
‘prentjesliteratuur’ á la Thiry, vol met ‘koleuren’, ‘verkleinwoorden’ en ‘typekes’
(HL 1930: 862), op overdreven dialectgeschrijf á la Korneel Goossens en Herwin
Eeckel.(145) Aan Timmermans en Claes raakte deze kritiek niet, tenzij aan wat hij
minder geslaagde werken vond, zoals De harp van Sint-Franciscus of Bij de
krabbekoker.(146) Ernest Claes werd in bescherming genomen tegen wie ongenuanceerd
uithaalde naar de provincialistische literatuur. Niet elle boek dat zich niet in de stad
afspeelt, moeten we provinciaal noemen, meende Walschap. ‘Voor mij is veel
provincialistischer ons valsch gedeclameer over zoogenaamde groote onderwerpen
dan Ernest Claes' boekje over de plaasteren heiligen in het kerksken van Sichern.
Provinciaal in de pejoratieve beteekenis blijft een letterkunde die gevangen ligt in
den dorpsgeest.’ (HL 1931:2068).(147) De aandacht voor de diepe problemen van de
heden-

(145) Na de bekroning van 't Onzent in 't Westland in 1930 (zie 3.2.1) was ook Walschap
verontwaardigd uitgebarsten: ‘het moet nu toch eens gedaan zijn met dien dorperigen
vlaamschen onder-onsjes-geest, dat onzinnig prijzen en proclameeren van meesterstukken
die niet eens doodgewoon-goede literatuur zijn. “t' Onzent in 't Westland” is geen meesterstuk,
geen stormwind, geen orkaan, geen tornado, geen epos, geen bergstroom, geen
gemeenschapskunst, geen vertelkunst, maar geforceerd West-vlaamsch gebabbel, en achterlijke
literaire dilettanterij.’ (HL 1930:244). Op de verdediging door Vansina in Jong Dietschland
(JD 1930:158) antwoordde Walschap dat hij het tijd achtte eens de vinger op de wonde te
leggen en ‘den literairen horizont van Vlaanderen’ ‘een besef te geven van het algemeene
peil der buitenlandsche literatuur en daardoor de bezinning te verwekken hoeveel wij nog
moeten leeren en dat onze grootste belemmering daartoe is on7.e onderlinge bewondering
en ons gemis aan zelfkritiek.’ (HL 1930:404).
(146) Hij vond dat Timmermans het zich in De Harp te gemakkelijk had gemaakt en te weinig
persoonlijke scheppingskracht aan de historische figuur had toegevoegd. Hij schreef ‘van
buiten naar binnen’, bovendien in slordige taal (HL 1932:988). Ook over Bij de krabbekoker
oordeelde Walschap erg kritisch. Hij verweet Timmermans oppervlakkigheid, taalslordigheid
en onwaarschijnlijkheid in de voorstelling van het personage (HL 1934:1049).
(147) In een overzicht ‘Onze naoorlogsche letterkunde’ van 1936 schreef Walschap nog over die
periode: Wij wilden alleen een reactie tegen eenzijdigheid en meenden dat ‘met deze
schitterende werken noch het Vlaamsche volksleven, noch het leven in het algemeen, noch
volledig, noch voorgoed stonden weerspiegeld’. Bovendien gingen naast Timmermans en
Claes ‘minder begaafden, wier artistiek geweten geen voldoende rem bood, steeds
bedenkelijker den weg van de vlakke mop en de boersche vergroving op en het gevaar was
niet denkbeeldig dat wij in de modder van vulgaire grappen bleven steken.’ Maar dit was
absoluut geen algemeen kenmerk van de generatie Timmermans. Want ook Elsschot, Van
Cauwelaert en De Pillecyn illustreerden de veelzijdigheid van deze generatie, meende
Walschap. Hij blikte terug op die periode als een ‘partijman, die er een lange zwarte lijst op
nagehouden heeft, waarop namen van tientallen personen, te fusiljeeren zoodra de partij het
bewind in handen zou nemen, en die vijftien jaar later tot zijn ontzetting de lijst terugvindt
en bij zichzelve huiverig zegt: Het had zoo eens moeten tegenvallen [...] dan hadden wij al
die brave en verdienstelijke menschen moeten laten doodschieten!’ (HL 1936:834) (een
gelijkaardig scenario over een literaire generatie gebruikte Walschap later voor zijn boek De
culturele repressie (1969)).
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daagse mens moest gepaard gaan met geestesverruiming. Dit kon pas ‘indien wij in
het eigen volk en den kleinen, hevigen spiegel van ons hart den strijd, de botsingen
en ontploffingen der problemen onzer moderne menschheid wilden naspeuren’,(148)
maar de Vlaamse letterkunde heeft geen belangstelling voor een wereldbeschouwing
en beperkt zich liever tot beschrijvingen van het boerenlandschap, schreef Walschap
al in 1928 (HL 1928:1449).
Naast de woordkunst en het provincialisme wees Walschap nog een derde bedreiging
voor de Vlaamse letteren aan, namelijk de politisering. Hij onderkende dit gevaar
vooral in de woordenwisselingen met E. van der Hallen, toen rubriekleider voor Jong
Dietschland. Deze had zich in een recensie over Van Wessems bloemlezing Twintig
Noord- en Zuidnederlandse verhalen beklaagd over de ‘leegheid’, het gebrek aan
geestelijke waarde, ‘het schrijnend tekort aan optimisme, aan jeugd, aan problematiek’
in deze verzameling. ‘Het is leeg, hopeloos leeg en onjong’ concludeerde Van der
Hallen (cf. JD 1929:78-79 over Erts-Almanak). Walschap voelde zich geviseerd en
reageerde tegen de opvatting achter deze uitspraken. Opvallend in zijn reactie is dat
hij in de veroordeling ‘onjong’ niet een kritiek op een tekort aan katholieke bezieling
las, wat deze benaming voor Van der Hallen ongetwijfeld ook betekende (zie 3.1.2),
maar dit predikaat ‘jong’ exclusief invulde als ‘dienstbaar aan het Vlaamse ideaal’
(HL 1930: 1862).(149) Over de noodzaak van katholieke kunst voelde hij op dat ogenblik
blijkbaar nog steeds weinig meningsverschil. Hij weerde Van der Hallen af door te
stellen dat wie op deze manier dacht, praktisch heel de wereldliteratuur uitschakelde
en de literatuur naar een ‘chauvenistisch nationalisme buiten elk groot en algemeen
menschelijk verband’ dreef. ‘Voor eenige jaren, in ons woedendste verzet tegen
individualisme, aestheticisme, woordkunst, hebben wij ons hartstochtelijk
uitgesproken voor een kunst, waarin de gemeenschap haar physiek en psychisch
wezen zou erkennen, waarin dus niet meer de kunstenaar egoïstisch met overschatte
indrukjes en ijdel vertoon van woorden zou poseeren. Al mijn overtuiging balt zich
nog altijd samen op dat stuk, op dat nooit prijs te geven fundament. Maar terwijl ik

(148) Dit citaat komt. uit een bespreking van een huwelijksroman van J. Wassermann. Het verband
met Adelaïde dat het jaar daarop verscheen, ligt voor de hand.
(149) Het apologetische ‘jong’ en ‘jeugd’ waren sleutelwoorden in het programma van de jonge
katholieke kunstenaars. In 1927 had Walschap al twee kolommen gewijd aan wat hij nu
eigenlijk bedoelde met dat ‘jongeren’ en ‘jong’ zijn. Met ‘de vlaamsche jongeren’ had hij
op het oog ‘die vlaamsche schrijvers, wier werk wenscht te breken met de in literatuur bij
ons nog altijd heerschende liberale en individualistische princiepen’ (HL 1927:395).
Ook in (HL 1931:1148) associeerde Walschap het attribuut ‘jong’ bij Van der Hallen met
het Vlaams-nationaal streven.
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er me dagelijks meer van doordring, dat letterkunde moet stelling nemen in het
grootsch en wijdsch totaal van levensproblemen, tijdloos en algemeen-menschelijk,
keer ik me dagelijks verder af van elke verenging onzer eigen leuze, in casu van het
vlaamsch verpolitieken onzer literatuur.’ (HL 1930:1862). Van in het begin moest
voor Walschap de Vlaamse zaak hiërarchisch worden ondergeschikt aan de katholieke
gedachte. Eerst moest ‘het katholieke erf’, dan ‘Vlaanderens zaak’ bewaakt worden
(HL 1927:8-9),(150) een standpunt dat hij niet verliet: ‘Men weet dat enkelen trachten
te verkondigen dat de Vlamingen der jongere generatie kunst, letterkunde en
wetenschap op het schap moeten zetten totdat de vlaamsche kwestie opgelost zij.
Verschaeve moet dat eens gezegd of geschreven hebben. Maar indien zij dan toch
aan kunst of letterkunde ‘doen’, moeten zij ten minste hun werk rechtstreeks in den
dienst der vlaamsche gedachte, theatraal gezegd in den dienst der hedendaagsche
vlaamsche jeugdproblemen stellen. Zoo'n onzin is alleen in Vlaanderen denkbaar.’
(HL 1931:1148).(151)
In zijn kritische praktijk resumeerde Walschap enkele hoofdtrekken van zijn literair
programma tot het in de literatuur over Walschap vaak geciteerde devies ‘een roman
is een verhaal’.(152) Het is een verkorte notering voor zijn afkeer van uiterlijke
beschrijvingen, van psychologisch-analyse-

(150) Jong Dietschland en Hooger Leven stonden al van bij het begin op gespannen voet, een
gevolg van hun ontstaansgeschiedenis (zie 2.2.1). In de eerste jaargang was er al gekibbel
over de rechten van een vertelselboekje van J. de Cock. Hooger Leven wou een verzoening
over deze kwestie. Jong Dietschland wou echter geenszins met Hooger Leven worden
geassocieerd, omdat men niet wist of er een Vlaamse of Belgische vlag op prijkte (JD 1927,
21:10). Medewerking aan Hooger Leven werd onmiskenbaar geïnterpreteerd als een lauw
Vlaams standpunt (JD 1929:843).
(151) De vinnige Vlaamse strijd ‘belet de vorming van een universeel georiënteerd vlaamsch
intellect en nationaliseert ons allen.’ Omdat Jong Dietschland op dat provincialisme was
ingesteld, beweerde Walschap, kon het zich nooit een weekblad voor intellectuelen noemen
(HL 1931:788). Zie ook Gijsen in ‘Over de tragi-komiese toestand onzer tijdschriften’ (OB
1931:125-127).
(152) Een formulering die al vanaf begin 1928 opdook, in een recensie over E. Querido (HL
1928:168), en als een leidmotief door zijn kritische besprekingen liep (b.v. over Coolen (HL
1929:565)). ‘Een werkelijke vernieuwing van de nederlandsche romankunst verwacht ik
enkel en alleen van het in eere herstellen van het narratief element, dat de essentie van
romankunst is, en van het terugdringen van het descriptief element dat ons proza jaren lang
heeft overwoekerd.’ (HL 1931:108-109). Enthousiast schreef Walschap in dit verband over
Wassermanns Die Kunst der Erzählung als over een ontdekking van een verwante ziel: een
werk waarin ik ‘voor het eerst uitgesproken vind wat ik nooit onder woorden heb kunnen
neerdwingen’, met name het verhaal moet geloofwaardig zijn, overbodigheid van
beschrijvingen, onnodig dat het beeld dat de toehoorder zich vormt strookt met de
werkelijkheid, maar het moet hem ontroeren (HL 1929:1174).
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rende uitweidingen,(153) een verdediging van stilistische functionaliteit,(154) maar ook
van een ‘ordelijke’ constructie(155) en van een traditionele verhaallijn. Een verhaal
moet een begin hebben, een knoop en een ontknoping, stelde Walschap (HL
1929:565). Daarom stond hij wantrouwig tegenover het dagboekgenre, ‘de meest
losse verhaalvorm die al zovele boeken technisch heeft doen mislukken’ (HL
1930:788), en wist hij ook nauwelijks weg met modernistische auteurs die het
traditionele verhaal de rug toekeerden, zoals Robert Musil in Der Mann ohne
Eigenschaften. Walschap recenseerde dit werk, poogde vergeefs een hoofdverhaallijn
te schetsen en besloot dan maar twijfelachtig: ‘Ik hoop dat men hiermee eenige
suggestie van den zin van dit boek heeft, dat met verbazend talent en dito ontwikkeling
geschreven is, buiten alle moraal. Het zal de ongeduldigen vermoeien, de geduldigen
geboeid houden.’ (HL 1932:1545).
Walschaps streven naar een vernieuwde schrijfstijl ging gepaard met een pogen
om een verruimd katholiek levensbesef in de literatuur en de literaire kritiek een
plaats te gunnen. In een uitgebreid artikel over ‘De kritiek in Vlaanderen’ (DWB
1931:42-53),(156) dat verscheen vlak na de DWB-enquête, sloot hij zich aan bij de
standpunten van A. van Cauwelaert en U. van de Voorde, die eveneens de grenzen
van het enge klerikalisme wilden doorbreken. Walschap verweet in zijn bijdrage de
katholieken ten tijde van Van Nu en Straks, op Van Langendonck na, alleen een
moreel standpunt te hebben ingenomen. ‘Het onvermogen van Vlaanderen tot een
katholieke letterkundige vormgeving is nog sterker gebleken na den oorlog.’ Toen
de internationale vernieuwingsgeest uitdrukking vond bij Gijsen en Moens werd er
‘een niets dan katholiek standpunt ingenomen, waarop elke artistieke bekommernis,
als des duivels zijnde, werd prijsgegeven.’

(153) Zie hiervoor zijn gemengde appreciatie van de romans van Maurice Roelants (HL 1928:1033).
Niet dat hiermee een hoogtepunt van de Vlaamse psychologische roman zou zijn bereikt,
interesseerde Walschap, maar dat de psychologische analyse in Komen en gaan tot een
harmonieuze verbinding met de epiek werd verwerkt, apprecieerde hij. In zijn recensie over
De jazzspeler (HL 1929:212) kwamen de verschillen tussen Walschap en Roelants nog
scherper tot uiting. In plaats van het boekje zelf te bespreken trad Walschap in discussie met
Roelants over enkele uitspraken uit een interview (in Den Gulden Winckel, november 1928).
Waar hij ‘het divertissement der schoonschrijverij' afwees, kon Walschap hem bijvallen,
maar Roelants' verlangen naar ‘een felle subjectiveering in de prozakunst’ deed Walschap
steigeren. De jazzspeler, oordeelde de criticus, ‘is een teruggang van vertelkunst tot louter
subjectieve zelfontleding.’ Later zou hij nog terugkomen op het feit dat Roelants meer belang
hechtte aan geestelijke uitdieping dan aan technische vernieuwing, waardoor hij soms
langdradig werd (HL 1931:1911).
(154) Walschap: ‘Het is dwaas dat men het schrijven moet maar het wil er hier maar traag in dat
een tafel haar mooigedraaide pooten maar noodig heeft om het blad te dragen en dat het
verkeerd is nog vier pooten boven op het blad te zetten alleen omdat ze zoo mooi gemaakt
zijn.’ (HL 1929:565).
(155) B.v. over de goede bouw en ‘proportio’ in HL (1928:168).
(156) In Hooger Leven werd dit referendum aangekondigd als ‘voor onze vlaamsche
letteren-huishouding een feit van belang’ (HL 1930:149-150).
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Nu wou hij de koers keren, zich verzetten tegen het ongecontroleerd fanatisme van
al wie in de artistieke evolutie verraad zag tegenover de Vlaamse zaak of katholieke
afvalligheid (DWB 1931:45).
Het aandeel van de literaire kritiek in deze evolutie lag op de weg die ook Van
Cauwelaert en Van de Voorde hadden aangewezen, naar meer zelfkritiek, naar
oprechte, onbevangen en bevoegde kritiek.(157) ‘Het tijdperk der literaire kritiek, die
zonder ander program dan een levensbeschouwing den staf breekt over esthetische
waarden en niets heeft bij te dragen tot de opvoeding van den smaak, zal dan voorbij
zijn’, meende Walschap (HL 1930:1463).
Steun voor zijn romanopvattingen die artisticiteit en katholicisme wilden verzoenen,
vond hij onder meer bij de priester-schrijver Heinrich Federer, wiens denkbeelden
over de verhouding van de roman ten opzichte van de moraal in een anoniem artikel
werden voorgesteld (HL 1931:471-472) en bij Jacques Maritain, uit wiens Art et
scholastique hij omstandig citeerde in een bijdrage met als titel ‘Is letterkunde
gezond’: Wie ‘alle dingen beoordeelt onder den gezichtshoek der zedelijkheid en
met betrekking tot het goed van den mensch, houdt [...] volstrekt geen rekening met
alles wat behoort tot de kunst’ (HL 1932:111).(158) Voorlopig zag hij voor de nieuwe
ontwikkeling nog uitwijkmogelijkheden binnen het katholicisme.(159) In het
laatstgenoemde artikel vestigde hij de aandacht op een uitspraak van Barbey
D'Aurevilly die door Maritain instemmend werd aangehaald: ‘Wat juist in zedelijk
en verstandelijk opzicht het prachtige is van het katholicisme, is dat het de breed,
alles-begrijpelijke natuur in haar geheel en haar verschillende gebieden van
werkzaamheid omvat en dat het boven hetgeen het aanvaardt nog het groot
grondbeginsel ontplooit... Het katholicisme heeft niets preutsch, kwezelachtigs,
schoolvosserigs of onrustigs. Dat laat het over aan schijndeugden en bekrompen
huichelaars-systemen. Het katholicisme houdt van de kunsten en aanvaardt zonder
te beven haar stoutmoedigheden.’ (HL 1932:110). Tegelijk echter signaleerde hij de
toenemende spanningen: ‘Er groeit in Vlaanderen onder de jongere katho-

(157) Over het bedroevende peil van de Vlaamse kritiek, de overschatting en de promotie van
artistiek waardeloos, maar katholiek werk had hij in de loop van 1930 in Hooger Leven al
zijn beklag gedaan (b.v. HL 1930:52-54; 244-245; 404-405; etc).
(159) Het verband dat Van de Voorde legde tussen katholicisme en culturele achterlijkheid ontkende
hij in 1930, zeker ‘op het ogenblik dat jonge katholieke Vlamingen ijveren aan [sic]
ontvoogding en op kultureel terrein bij de anderen in vooruitstrevendheid niet achter staan’
(HL 1930:1463).
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lieke generatie een geest van vrijmoedigheid, dien zij wien het aangaat wellicht niet
ten volle beseffen.’ Hij constateerde dat de jeugd zich verzette tegen de Vlaamse
priesters die ‘geheel het vlaamsch kultuurcomplex eigenmachtig wil blijven beheeren.’
(DWB 1931:52). Wanneer orthodox katholieken het werk van andere katholieken
ondergraven, ‘wordt Vlaanderen's kultureele ontvoogding volkomen onnoodig een
katholiek gevaar’ (DWB 1931:53), waarschuwde hij. De scherpste uitspraken over
deze kwestie verschenen in Dietsche Warande en Belfort, waar hij zich ongetwijfeld
gesteund voelde door gelijklopende opinies van onder meer redacteur Van Cauwelaert.
Maar binnen Hooger Leven staken de uitlatingen van Walschap reeds flink af tegen
de principes die redacteur Valvekens en andere medewerkers voorstonden. Walschaps
geëxalteerde oproep tot een katholieke sociale kunst in zijn allereerste artikel (‘Kunst,
wereld en leven’ HL 1927:8-9) had Valvekens al tot een reactie aangezet in het
tweede nummer. Om te vermijden dat Hooger Leven zou worden beschouwd als een
vernieuwingsblad dat exclusief door jongeren werd gedragen, deed hij een oproep
tot steun van de oudere generatie: ‘Wij willen meer traditie. De jongeren hebben te
sterk nadruk gelegd op de scheidslijn, die door de oorlogsjaren werd getrokken. Met
een verschoonbare hooghartigheid hebben ze over den schouder gekeken naar het
vooroorlogsch geslacht. Ze hebben de traditie verbroken en weigeren te benuttigen
het door de ouderen voorbereid materiaal.’ (HL 1927:33). Meteen vroeg Valvekens
ook aandacht voor de scherpe waarschuwingen van het H. Officie tegen zinnelijke
literatuur.(160) Het correctieve optreden van Valvekens liet een toenemende spanning
vermoeden tussen beide redacteurs.(161)
Zo trof men in 1932 zowel een lovende bespreking aan van Le noeud de vipéres
van F. Mauriac, geschreven door Walschap,(162) als een sterarti-

(160) Hij bracht een recent schrijven uit Rome in herinnering waarop zijns inziens de katholieke
bladen te weinig aandacht hadden gevestigd: de instructie aan alle bisschoppen van de
Opperste Congregatie van het H. Officie over de romanliteratuur. De algemene strekking
ervan was ‘een scherpe waarschuwing tegen de zinnelijke en zg. zinnelijk-mystische literatuur,
waarvan de voornaamste producten in de romanliteratuur zijn te vinden’ (HL 1927:33).
(161) In Jong Dietschland (1932:789) verscheen eind 1932 zelfs het bericht dat Hooger Leven
voortaan niet meer onder de naam van de twee redacteurs zou verschijnen en dat Valvekens
van plan was met een nieuw weekblad in dezelfde trant te starten onder de titel Daad.
(162) Walschap verklaarde uitdrukkelijk dat hij tegenover dit boek geen morele bezwaren koesterde:
‘Er is geen literatuur voor noodig - een paar oogen en maar één oor volstaat om te weten,
dat wij zelf niet meer gelooven in de houdbaarheid onzer sexueele moraal.’ De duizenden
driehoeksgevallen der moderne literatuur kunnen toch niet beschouwd worden als
rechtstreeksche aanvallen op het familiewezen. ‘Het zijn doorgaans louter wanhoopsklachten
om meer vrijheid.’ Het argument dat Mauriac zich tot uitzonderingsgevallen had beperkt
wees Walschap van de hand. ‘Zelden is de vereenzaming in het huwelijk zonder liefde zoo
reëel, zoo schrijnend beschreven.’ (HL 1932:709).
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kei(163) over ‘Kunst, zedelijkheid en gemeenschap’, dat in vergelijking met de recensie
wel sterk op een verplicht nummer leek. Het benadrukte nog eens de
verantwoordelijkheid van de kunstenaar ten opzichte van de gemeenschap en zijn
plicht om de moraal na te leven. Over de rangorde der waarden bestond geen twijfel:
‘Het kunstwerk is ondergeschikt aan de moraal en beter is het een kunstwerk te
missen dan schade te lijden aan de ziel’. In twijfelgevallen was de katholieke kritiek
er om uitkomst te bieden (HL 1932:682). Drie nummers later verscheen nog een
bijdrage over Mauriac door een zekere B. Eeckels die alle twijfels over het geval
moest wegnemen en de oplossing vond bij Pascal: ‘de katholieke romanschrijver
schildere de werkelijkheid, maar in het hart zelf dezer werkelijkheid vindt hij de
zedelijke wet.’ (HL 1932:829).(164)
Vanaf 1933 - in dat jaar werd zijn naam als redacteur trouwens geschrapt - leek
Walschap ook in Hooger Leven opener zijn ideeën te durven uitspreken, wat wel
eens tot opvallende verschuivingen in zijn waardeoordelen leidde. Ik geef twee
voorbeelden. In 1931 recenseerde Walschap het modernistische werk van Alexander
Döblin, Berlin Alexanderplatz, dat in het Nederlands als Frans Beberkopf's Zondeval
was vertaald (Utrecht, De Haan). De bibliografische referentie van het boek onderaan
kreeg al onmiddellijk de opmerking mee ‘af te raden’. In de bespreking schreef
Walschap dat men zich tegen dit boek het best kon verweren door stilzwijgen. ‘Maar
wijl ik over romanliteratuur tracht vakkundig te schrijven, d.w.z. tracht de letterkunde
te beoordeelen niet van een drankbestrijdersof antimilitaristisch, maar van een
letterkundig standpunt dat gevormd werd in het licht eener levensbeschouwing, acht
ik het plicht, dit stilzwijgen op te heffen wanneer men moreele ontoelaatbaarheden
onder een letterkundig voorwendsel wil aan den man brengen. Daarom houd ik er
aan over dit weerzinwekkend boek, dat als modern, expressionistisch, surrealistisch
en wat weet ik, geprezen wordt, met innige overtuiging te ver-

(163) Artikelen in Hooger Leven die met *** werden ondertekend, werden volgens de Bibliografie
van Gerard Walschap (Van Assche 1974) door Walschap geschreven, hoewel de strekking
van dit artikel allesbehalve die van Walschap was.
(164) Ook later kwamen gelijkaardige correcties voor. Dit was het geval na de lovende bespreking
door Walschap van Timmermans' Boerenpsalm, ‘een nieuw boek van een nieuwen
Timmermans’ (HL 1935:1676). Deze gunstige bespreking werd gecontrarieerd door een
reactie van J. Lamsens. Deze verklaarde ‘weinig ontroerd’ te zijn door het boek. Men kon
volgens hem niet opgaan in de figuur van Wortel, ‘Wortel is een kunstmatig product, een
mengsel van geestes- en gemoedsbekrompenheid, grofheid, bijgeloovigheid.’ Daarop volgde
het argument waarmee zijn bezwaren veelzeggend waren samengevat: ‘ “Boerenpsalm” doet
mij denken aan Walschap.’ Verder ging hij de ‘ongeoorloofde passages’ uitspitten en
concludeerde: ‘Naast litterair hoogstaande bladzijden is “Boerenpsalm” een werk
onevenwichtig en valsch, daar Timmermans zijn eigen aard geweld aandeed. Ik juich niet,
ik vind het jammer voor den sympathieken Lierenaar.’ (HL 1935:17-56). Een gelijkaardige
bijdrage van dezelfde Lamsen in Nieuw Vlaanderen werd daar becommentarieerd en weerlegd
door De Pillecijn.
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klaren: het is litterair misselijk, het is slecht. Het is technisch tuchtloos. Het is
langdradig. Het is quasi-modern. Het is zinloos overladen. Het is gezocht sensationeel.
Het is af te raden.’ (HL 1931:150).(165) In een bespreking van 1933 daarentegen werd
Berlin Alexanderplatz genoemd, samen met Steden en jaren van Fedin en De steeg
aan de Moskwa van Ehrenburg als drie romans die op het niveau van de
wereldletterkunde stonden (HL 1933:733). In 1934 werd Döblin nog eens ter sprake
gebracht als de ‘niet minder begaafde collega’ van de ‘zeer begaafde’ Anna Seghers.
Van morele afkeuring geen spoor (HL 1934:730). Of er in de eerste recensie sprake
was van een inmenging van Valvekens, dan wel of deze verschuiving uitsluitend aan
de evolutie in Walschaps appreciatie moet worden toegeschreven, is moeilijk uit te
maken.(166) Een tweede voorbeeld betreft het boegbeeld van de Vlaamse vooroorlogse
katholieke kritiek die als tegenpool van de vrijzinnige Vermeylen werd beschouwd,
namelijk Jules Persyn. In een bespreking van zijn essaybundel Studiën en Lezingen
schreef Walschap, hoewel Persyns oordeel over de moderne literatuur hem stoorde:
‘Met Persijn redetwist men niet, hij heeft het recht van het decreet en wij erkennen
dat volgaarne.’ (HL 1932:949). Een jaar later, bij het overlijden van Persyn - terwijl
men in een in memoriam toch een toegeeflijker houding kon verwachten - klonk
Walschap veel kritischer. Na een inleidende gemeenplaats dat het heengaan van
Persyn een voor het katholieke Vlaanderen onherstelbaar verlies betekende, legde
hij er de nadruk op dat Persyn ‘alleen voor de katholieke gemeenschap’ vruchtbaar
was geweest. Om daarover geen misverstanden te laten bestaan voegde hij daar nog
aan toe: ‘De invloed van Dr J. Persijns essayistisch en kritisch werk, raakte aldus in
strikten zin niet aan de leidende elementen, zooals dat wel het geval was met
Vermeylen, maar beheerschte de gemeen-

(165) Ter vergelijking citeer ik de reactie van F. Morlion op dit werk van Döblin in Kultuurleven.
Morlion ging uit van de stelling dat kunst een eenheid vormde tussen de mens en de dingen
en leidde daaruit af: ‘De stijl der ongrammaticale golving is de stijl van de ware romankunst,
die, als onderwerp heeft het oncontroleerbare leven. Wij kennen onvergankelijke bladzijden
bij Döblin en ook wel bij Joyce, die bestaan uit een tragische opeenvolging van ultra-banale
reklames. Deze absurde opeenvolging typeert veel krachtiger de verbijsterde en wanhopige
ziel van Dublin's Biberkopf dan de beste analyse á la Bourget het zou gedaan hebben.’
(166) Dat Walschaps vernieuwingsprogramma in elk geval mijlenver van het Europese modernisme
afstond was duidelijk. Cf. zijn eerder geciteerd oordeel over Musil. Over J. Joyce en V.
Woolf schreef hij niet. Mogelijk had dit te maken met de onbeschikbaarheid van dit werk.
‘Voor de Engelsche literatuur moeten wij het altijd stellen met recensie-exemplaren van
vertaalwerk’ klaagde hij. Engelse literatuur werd gerecenseerd in Duitse vertaling (b.v. HL
1931:190 en 1750). A. Gide werd alleen besproken toen deze zijn communistische ideeën
afzwoer. Een boek als Les faux-monnayeurs was door enkele anderen in Vlaanderen nochtans
wel opgemerkt, b.v. door G. Heynderickx in Opbouwen (OB 1928: 100-102) en door P. de
Vree in Jong Dietschland (JD 1933:750). De receptie van het Europese modernisme in
Vlaanderen tijdens het interbellum zou in een afzonderlijke studie moeten worden onderzocht.
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schap zelf, dien breederen kring van belangstellenden dien wij de katholieke
vlaamsche intellectuelen plegen te noemen.’ (HL 1933:1373).
Vanaf 1934 verdedigde, resumeerde en nuanceerde Walschap de literaire denkbeelden
die hij tot dan toe had ontwikkeld. ‘De geest der nieuwere letterkunde’ (HL
1935:374-375) was een voorbeeld van een dergelijk samenvattend overzicht, waarbij
hij door de generaliserende passiefconstructies zijn romanopvattingen als die van
een nieuwe generatie voorstelde: ‘Dynamiek werd ten slotte ook de leuze der
romankunst. Als beginsel wordt voorgesteld dat de roman een verhaal is en dat
bijgevolg alles wat het verhaal afleidt, of in zijn verloop belemmert, er uit moet
geweerd worden. Ook de stijl zelf wordt dienstbaar gemaakt aan het verhaal, in
zoover hij niet meer beoefend wordt als zelfstandig schoonheidsobject, maar in
functie van hetgeen de auteur te vertellen heeft. Vandaar dus dat de nieuwe
romankunst scherp reageert tegen het zogenoemde mooischrijven, tegen de
beschrijvende, lyrische, beschouwende of theoretiseerende intermezzo's, die den
dynamische stroom der gebeurtenissen belemmeren of stremmen. In Vlaanderen
reageert zij meteen tegen de zucht om het leven naar zijn schilderachtig uitzicht te
beschrijven, met angstvallig uit den weg gaan van de diepere conflicten en problemen
en tracht zij den mensch van buiten uit te zien en zijn levensbeklemming zonder
valsche terughoudendheid te benaderen en te ontleden. Dit althans doen schrijvers
als Maurice Roelants, Willem Eisschot en Lode Zielens.’ Opmerkelijk is dat Walschap
een verdere evolutie bij de genoemde auteurs vaststelde ‘die beantwoordt aan hun
streven naar harmonie en zelfvolmaking’ en die hij nader omschrijft als ‘een
toenemende waardeering voor het vormelijk-schoone’ en ‘een groeiende
behoedzaamheid tegenover het programmatische in de kunst’, zonder dat men hierbij
hoefde te denken aan een terugkeer van de kunstenaar naar zijn ivoren toren (HL
1935:375).
Twee tendensen in dit stuk zijn typerend voor zijn bijdragen uit de tweede helft
van de jaren dertig. In de eerste plaats eiste Walschap in toenemende mate voor de
roman het recht op zijn literaire specificiteit op, b.v. door belang te hechten aan
stilistische aspecten.(167) Hij liet daarbij niet na te herhalen dat een relatieve artistieke
vrijheid, waarbij kunst werd losgemaakt van ‘bijkomstige doelwitten’ geen terugkeer
naar de absolute vrijheid van

(167) Het onderscheid met prozakunst bleef evenwel gehandhaafd. ‘Stijl is geen prozakunst, stijl
is persoonlijkheid.’ (HL 1938:44). Zie ook de evolutie in Walschaps uitspraken over de
verhouding tussen vorm en inhoud: in 1930 meende hij dat het na een periode van overdreven
zorg voor de vorm beter was daar nu niet te veel aan te denken (HL 1930:110), in 1936 stelde
hij een eenheid van vorm en inhoud als voorwaarde tot het bereiken van schoonheid (DWB
1936:875).
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de tachtigers inluidde (DWB 1939:317).(168) Een tweede tendens, gedeeltelijk het
gevolg van de eerste, is het schrijven vanuit een retrospectief standpunt. Om
contradicties te vermijden met de strijdleuzen uit zijn beginperiode, de fulminaties
tegen het ‘woordmooi’, stelde hij deze beginjaren voor als een noodzakelijke maar
voorbijgaande periode en distantieerde zich van het jeugdige idealisme en baanbrekerij
(HL 1935:24). Dit gebeurde het duidelijkst in zijn serie artikelen van 1936 over ‘De
Vlaamse letteren’. Het zware geschut van toen, argumenteerde hij, was nodig geweest
om de oppositie in de verf te zetten.
De aantijgingen in 1934 vanuit traditioneel-katholieke hoek (zie 3.1) tegen zijn
romans, die men antikatholiek vond, beantwoordde Walschap in Dietsche Warande
en Belfort anoniem. Hij reageerde hoofdzakelijk op pater Emiel Janssen in een
uitvoerig artikel ‘Wat is katholieke kunst?’ en in diverse ‘Kantteekeningen’. Op de
scholastieke bewijsvoering ga ik niet verder in. Beide partijen stonden onwrikbaar
op hun standpunt.(169) Voor Walschap was het een uitgemaakte zaak: naast
idealiserende, optimistische ‘katholiserende’ kunst, eiste hij ruimte voor een
‘realistische katholieke kunst’, die hij definieerde als een kunstvorm die een katholieke
levensbeschouwing ‘of uitdrukt of aanprijst’. Kunst hoefde voor hem niet naar
objectieve waarheid te streven, maar had haar eigen doel: waarachtigheid, een
subjectieve waarheid, een zo levensgetrouw mogelijke weergave van een specifieke
levenshouding, en dat kon net zo goed een atheïstische zijn, redeneerde hij. Het ging
erom dat de artistieke uitbeelding ‘waarachtig’ moest zijn (DWB 1934:241-247).

3.2.3. Katholieken aan het woord in Opbouwen, Vlaamsche Arbeid en De
Tijdstroom
Opbouwen
Net zoals in Dietsche Warande en Belfort en Hooger Leven waren ook in Opbouwen
en Vlaamsche Arbeid zowel traditionele als vernieuwende stemmen te horen.
Opbouwen, het militant-katholieke maandblad van architect Huib Hoste, dat op
architectuurgebied de moderne ontwikkelingen op de voet volgde (met bijdragen
over Le Corbusier, M. van der Rohe, L. Baugniet,

(168) Cf. ‘Wij hebben [...] hier in Vlaanderen nooit duidelijk de grens weten te trekken tusschen
programmatisch geklets eenerzijds, dingen die artistiek van nul en geener waarde zijn en
anderzijds het waarachtig, persoonlijk doorvoeld en oorspronkelijk verwoord getuigenis [...]
Wie er in een fabriek over waakt, dat er geen slechte auto's gemaakt worden, doet daarom
nog niet aan auto's om de auto's.’ (HL 1934:1466).
(169) Ik verwijs hiervoor naar Wauters (1989).
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J.J. Oud, G. Eysselinck en V. Servranckx, die het fraaie omslag ontwierp) liet in de
letterkundige rubriek zeer diverse standpunten aan bod komen.(170) In de prospectus
van 1 november 1927 - die ook als inleiding van het eerste nummer (januari 1928)
werd afgedrukt - zette de redactie de krachtlijnen van haar programma uiteen. De
werking van Opbouwen werd vagelijk omschreven als een activiteit in het licht van
de ‘katholieke levenssynthese, waarvan de monumentale eenheid en universaliteit
de harmoniese, ‘opbouwende’ ordening van alle levensdeugdelike
geestesbedrijvigheden mogelik maakt’.
Aanvankelijk zou dit katholieke en progressieve blad van start gaan met Wies
Moens als letterenredacteur,(171) maar nog voor het verschijnen van het eerste nummer
trok deze zich terug. Uit een reactie in Jong Dietschland van 1928 bleek dat hij de
moderne strekking ervan niet kon appreciëren. Moens toonde zich teleurgesteld over
het avantgarde-karakter van Opbouluen, de aforistische stijl en de typografische
experimenten in sommige bijdragen.(172) Wij willen ‘helderheid’ en ‘geestelike tucht’,
aldus Moens. Opbouwen beriep zich naar zijn smaak te weinig op de geestelijke,
wijsgerige leiding van Jacques Maritain (zoals uiteengezet in diens Grenzen der
Poëzie), die niet genoeg de nadruk kon leggen op ‘innerlijke ordening’ en ‘nederige
onderwerping aan de bestaansvoorwaarden van de mens’ (JD 1928:140). Merkwaardig
en exemplarisch voor de uiteenlopende interpretaties waarin de naam van de Franse
filosoof en essayist Jacques Maritain functioneerde, zowel binnen de streng katholieke
als binnen de ruimere opvattingen, zelfs binnen één tijdschrift, is de redactionele
verklaring waarmee Opbouwen zijn vijfde jaargang opende: ‘Wij delen nog steeds
de opinie dat, zoals Maritain schreef, het kunstwerk een afgerond geheel is, dat zijn
doel in zichzelf vindt. Wij voelen niets voor uitdrukkingen als nationale kunst,
christelijke, socialistische, proletarische kunst. Kunst is ten slotte iets dat eenieder
moet kunnen aanwenden voor het doel dat hij zichzelf stelt.’ (OB 1937,1:2).
Aan het woord was Huib Hoste, voorvechter van een nieuwe architectuur, wiens
eigen werk op dat ogenblik internationale bekendheid genoot, en die in zijn tijdschrift
ook blijk gaf van een levendige belangstelling voor literatuur. In een
herdenkingsartikel voor E. Zola had Gottfried

(170) Opbouwen is het ‘meest tucht- en lijnloze tijdschrift’ schreef Walschap in zijn antwoord op
Gijsens stuk over de ‘tragi-komiese toestand onzer tijdschriften’ (HL 1931:788).
(171) In de prospectus van 1 november 1927, Brugge.
(172) In de eerste jaren gebruikte Opbouwen de spelling Kollewijn. In de laatste jaargang kondigde
de redactie hierin een wijziging aan: ‘in een geest van tucht verlaten wij de vereenvoudigdevoor de Marchantspelling’ (OB 1937,1:32) A. Demedts schreef in dit verband dat deze
spelling werd geassocieerd met de bijzonder idealistische sfeer van de naoorlogse jaren en
het symbool was van een generatie die volledig van het verleden en de traditie was losgeslagen
(HL 1937:179).
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Henderickx de lezer opmerkzaam gemaakt op recente vernieuwingen in de Franse
roman. Vooral de techniek en de fijne personagetypering van Gide in Les
Faux-Monnayeurs, waarnaast de werkwijze van Zola hem totaal verouderd voorkwam,
trokken de belangstelling van de recensent (OB 1928: 100-102). Hij stelde voor dat
Opbouwen ‘het vraagstuk van de niewere romankunst’ in een volgend nummer eens
zou inleiden en grondig onderzoeken. Hoste ging hier meteen op in. Hij wilde het
probleem zo ruim mogelijk stellen: ‘Wat is de roman? Wat is er toe nodig opdat een
roman aan de zuivere wezenheid van zijn koncept beantwoorde?’ (OB 1928:167).
In afwachting van lezersreacties werden enkele knipsels terzake (van Franse auteurs
en critici als J. Delteil, H. Massis, C. Berton, P. Chauveau) geciteerd.(173) Over
vernieuwing in het Vlaamse proza werd alsnog niet gerept, ook werden aanvankelijk
geen romanbesprekingen opgenomen. Hoste liet in de tussencommentaren wel
duidelijk zijn poëticale voorkeuren blijken. Romanciers mochten zich ‘niet beperken
tot de visuele werkelijkheid’, ‘niet het leven afkijken en overschrijven, doch leven
scheppen’ (OB 1928:221). De nadruk legde hij op de transpositie die verbeeldingen
en ervaringen moeten ondergaan, willen ze tot een roman leiden.
Tussen oktober 1930 en september 1931 verscheen Opbouwen samen met Kunst.
Beide tijdschriften verschenen onder één omslag, maar elk behield zijn eigen uitzicht
en papiersoort. Bij de samenvoeging schreef de redactie het volgende: ‘Opbouwen
zal de 15de van iedere maand verschijnen onder een omslag met het maandschrift
“Kunst” waarvan het, en het papier en het formaat, overneemt. Slechts het uitwendige
verandert, de geest blijft: Opbouwen is en blijft geheel onafhankelik van “kunst”.
Alleen wordt derwijze de strijd aangebonden tegen de versnippering van krachten
in Vlaanderen: zo ook is het vertrouwen van het publiek, geschokt door het failliet
van zo vele tijdschriften, te herwinnen.’ (OB 1930, 1:2). Men vroeg de lezer de relatie
tussen beide periodieken te zien als ‘de verhouding van twee mensen die in hetzelfde
huis wonen en zich met elkander niet inlaten.’ Dit principe van gescheiden woonst
was bijvoorbeeld merkbaar in de compleet tegengestelde reacties op de reeds eerder
aangehaalde bekroning van de bundel 't Onzent in het Westland. In Kunst werd
nauwelijks over literatuur gepubliceerd.
In de tweede reeks, vanaf 1933, werd in Opbouwen meer plaats ingeruimd voor
romanrecensies, vaak echter verschenen ze anoniem.(174) Waar de eis van creatieve
herschepping als norm werd gehanteerd is Hoste ver-

(173) De knipselverzameling kreeg een vervolg in Opbouwen (1928:221-223) onder de titel ‘De
Roman????’.
(174) De latere nummers gaven ook meer informatie over Noordnederlands proza en bevatten
uitgebreide fragmenten uit Nederlandse kranten (b.v. uit Ter Braak, ‘De beweging van '80
en de generatie van '30’ of Van Wessems recensie over Gelakte hersens van Revis en de
nieuwe zakelijkheid).

Lut Missinne, Kunst en leven, een wankel evenwicht

164
moedelijk de auteur. Zo bijvoorbeeld van de bespreking van Demedts' prozadebuut,
Mannen van de straat (OB 1933:353).
Enerzijds gaf Hoste blijk van een grote opmerkzaamheid voor de stilistische
kwaliteiten van het proza, hij apprecieerde de nuchtere vertelwijze van Demedts,
‘verwant aan die van Walschap en Roelants die beiden meesters zijn op het gebied
van de nuchtere, zakelike, pregnante verhaaltrant’. Anderzijds formuleerde hij soms
inhoudelijke bezwaren die sterk aan de ethische beoordelingen van E. Janssen doen
denken. In Trouwen van Walschap bijvoorbeeld kon Hoste wel bewondering
opbrengen voor de ‘beheersing’ en ‘neiging tot synthese’, wat bij de meeste Vlaamse
schrijvers ontbrak, maar niet voor de keuze van het onderwerp: ‘De mensen welke
hij voor ons doet leven - want dit doet hij werkelijk - zijn afwijkelingen, abnormale,
uitzonderlike wezens waarvan er ongelukkig maar al teveel zijn.’ (OB 1934:249).
Hoste schreef slechts sporadisch over proza, maar in de enkele bijdragen is
verwantschap met zijn opvattingen over de moderne bouwkunst op te merken. De
synthese die hij in zijn architecturale activiteiten probeerde te bereiken tussen zijn
modernistische en godsdienstige overtuiging (Smets 1972), zocht hij eveneens in
zijn literaire kunstbeschouwingen.
Een (alweer anonieme) recensie van Vestdijks Meneer Vissers Hellevaart is
kenmerkend voor de openheid van Opbouwen ten overstaan van modernistische
experimenten, in dit geval de monologue intérieur. Meneer Vissers Hellevaart werd
genoemd ‘een boek vol boeiende dingen en .. vol hindernissen’. Het boeiende lag
voor de recensent in de manier waarop het hoofdpersonage was opgebouwd. ‘Dit
gebeurt niet door aanschouwelijke beschrijvingen, door genoteerde gesprekken, door
het in spanning weergeven van het dramatisch gebeuren, doch door het schijnbaar
nuchter verhaal van de feiten zoals Visser zelf ze ziet, en van de manier waarop hij
reageert, en bijzonder door het verhaal van Visser's doorlopende gedachten, van den
hak op den tak, van den os op den ezel, naarmate hij door kan denken, of door andere
zaken afgeleid wordt.’ Na een opwerping dat een dergelijke schriftuur wel zware
lectuur vormde, sloot de bespreking af met: ‘is die schijnbare verwarring van de
roman geen uitstekende uitbeelding van de ontzaggelijke verwarring welke in de
geesten heerste, en als zodanig hier hoegenaamd niet misplaatst?’ (OB 1937:166).
Wim Rombauts, die uiteindelijk de plaats van Moens als rubriekredacteur voor
letterkunde innam, was waarschijnlijk de schrijver van een aantal van de
niet-ondertekende bijdragen. Wat echter wel en niet van zijn hand is, is moeilijk te
achterhalen. Met één stuk, ‘Intermezzo met losse allure’ (OB 1928:361-364), trok
hij in elk geval de aandacht. Rombauts reageerde daarin op een interview met Jules
Persyn in de krant De Standaard (9 september 1928). Voor hem maakte dit de kloof
zichtbaar ‘die sinds ettelike jaren de geijkte kritiek, (ik laat de meer passende
kwalifikatieven terzijde)
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scheidt van de uiterst-linker-zijde, of hoe men deze ook noemen wil’ (OB 1928:361).
Hij verweet Persyn slechts interesse te koesteren voor bekentenissen van schone
daden en gevoelens. ‘Onze grootste kritikus koestert de overtuiging, dat een
levensovertuiging in een “bericht” omgezet, ruimschoots volstaat voor de geestelike
ontroering. Begint of eindigt het gedicht accidenteel met het woord ‘God’, zo gaat
Dr. Persijn zonder vertoeven tot de kroning over’ (OB 1928:362). Een dergelijk
standpunt kon Rombauts niet anders dan ‘ernstig-grotesk’ noemen en bovendien gaf
het aanleiding tot een verdraaide bepaling van het expressionisme ‘dat ten
uitzonderliken titel zo netjes past aan [sic] gelovig Vlaanderen’ (OB 1928: 361). Hij
wilde er Persyn attent op maken dat ‘zulke bekentenissen, citaten of schone en edele
gevoelens, naast de spekulatieve beelding, die alleen de koperen bel is aan de hals
der - quasi - expressionistiese geit, een gif uitmaken (oh, pathetiek!) voor alle poëzie
en lyriek, van welke “facture” dan ook’ (OB 1928:362). Het vervolg van het stuk,
dat zich op de poëzie toespitste, eindigde met een verdediging van Van Ostaijen.(175)
Op zich waren de literaire overwegingen van Rombauts niet zo choquerend of
nieuw, maar dat over een autoriteit als Persyn op een dergelijke manier door een
jongere werd gesproken, wekte verontwaardiging.(176) Ook wie met Persyn van mening
verschilde, was gewend hem met de nodige egards te behandelen. Eerder haalde ik
reeds aan hoe Walschap in 1932 schreef: ‘Met Persijn redetwist men niet, hij heeft
het recht van het decreet en wij erkennen dat volgaarne.’ (HL 1932:949).
De meest strakke houding in het debat over de katholieke roman trof men in de
eerste jaargang van Opbouwen aan, in de bijdragen van Hendrik

(175) Rombauts pareerde hiermee Persyns constatering dat Van Ostaijen door te passief het moderne
leven te ondergaan, geen goed expressionist was (OB 1928:363).
(176) Een zekere Paula Anthonis (een pseudoniem?), die zichzelf voorstelde als ‘een gewoon
lezer’, lanceerde in datzelfde nummer een nog scherpere aanval (OB 1928:359-360).
Aangezien de groten wier taak het is ‘de Vlaamse literaire woonst van alle ongedierte vrij
te houden’ dit niet doen, moet de Vlaamse lezer het doen, zo motiveerde ze haar houding.
Vooral de eruditie en omzichtigheid van Persyn waren het mikpunt van haar betoog. Persyn
beweerde steeds zogoed als de Europese letterkunde te hebben doorgenomen, de Duitse
wijsbegeerte en had daarnaast nog de nodige tijd gevonden om 190 duizend fiches vol te
schrijven waarvan 180.000 werden geclasseerd; ‘hij heeft wel 12 kinderen om die arbeid te
verrichten, ... maar toch!’ (OB 1928:359). Ook veroordeelde ze de middelmatigheid, het
gebrek aan durf, ‘de verderfelike z.g. onderwijzers- en onderpastoorsmentaliteit, waarvan
deze heer een typies verschijnsel is, en die Vlaanderen vergiftigt’ (OB 1929,456). Waarom
kennen de critici Villa des roses en Jeugd in de stad niet en alleen het dorre Komen en gaan,
vroeg ze zich af. Haar verklaring luidde dat de critici hun kennis in bloemlezingen gingen
zoeken, waarin de eerste twee romans niet voorkwamen. Deze boeken waren immers geen
‘missiepropaganda-lectuur om onder de heidense inboorlingen te verspreiden’. Bovendien
nivelleerde Persyn in zijn voorstelling van de galerij van grootheden en vond hij het ‘aan
alle geestelik achtergrond arme, zuiver anekdotiese gestotter van een Bogaerts of een Claes
belangrik voor Vlaanderen.’ (OB 1928:361).
Jong Dietschland nam de verdediging van Persyn op zich in een artikel ‘Opbouwen contra
Dr. Persijn’ (JD 1928:831) en ook Boekengids liet zich niet onbetuigd.
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Cayman. Hij was de uitgever van de flamingantische Brugse uitgeverij Cultura, waar
Opbouwen werd gedrukt. In zijn rubriek zocht hij onder meer aansluiting bij
standpunten van de apologetische E. Hello. Vanaf nr. 6-8 van de eerste jaargang
voerde Cayman een aparte rubriek ‘Modern katholiek literair kunstcriterium’ in,
waarin werd aangekondigd dat het tijdschrift van plan was om ‘regelmatig het beste
en degelikste [te] geven, wat, zowel in binnenlandse als buitenlandse tijdschriften,
over dit breed-gesteld en zo biezonder actueel onderwerp verschijnt’ (OB 1928:366).
De eerste bijdrage tot ‘de vorming van een stevig modern katholiek kunstcriterium’
was een bewonderend artikel dat werd overgenomen uit een Hello-nummer van La
Revue des Jeunes, met een metafysisch geïnspireerde kunstopvatting: kunst, zoals
alle intellectuele handelingen, moet door een spiritualiteit worden gedragen, die de
eenheid en synthese verschaft, waar de mens naar streeft. Ook Maritain werd in deze
visie weer binnen de integristische richting gehaald. In een artikel getiteld ‘Jacques
Maritain over de Jongste Franse Literatuur’ (OB 1928:276-278) drukte Cayman zijn
respect uit voor de manier waarop Maritain het probleem van de roman van de
metafysische kant wist te benaderen, uitgaande van een prioritair ethische visie.
Onder de esthetiserende theorieën was, volgens de schrijver van het artikel, Maritain
erin geslaagd de ‘verborgen verlokkingen van het kwaad’ bloot te leggen en de
‘opiumwolken’ (met name Gide, Cocteau en Proust) uiteen te drijven. In de loop van
de jaren verdwenen dergelijke standpunten uit Opbouwen. De nieuwe reeks werd
trouwens niet langer bij Cayman uitgegeven, maar verhuisde naar Antwerpen bij De
Techniek.

Vlaamsche Arbeid
Vlaamsche Arbeid was vanouds hét maandblad van Jozef Muls, waarin na de Eerste
Wereldoorlog jonge katholieke maar ook andersdenkende auteurs van de
expressionistische generatie onderdak vonden. Muls leidde ook deze tweede reeks.
De geest van het blad kan worden omschreven als ‘christelijke gemeenschapsethiek’.
Het hoogtepunt dat Vlaamsche Arbeid in de jaren twintig na de verdwijning van
Ruimte had gevormd, als toevluchtshaven voor jongeren en ook niet-katholieke
auteurs,(177) was in de periode die binnen dit onderzoek valt, voorbij. De belangrijkste
bijdragen verschenen voor 1927, waaronder creatief en kritisch werk van V.J.
Brunclair, G. Burssens en P. van Ostaijen. Vlaamsche Arbeid begon in zijn laatste
jaren aan bloedarmoede te leiden. Naar aanleiding van de viering van het
vijfentwintigjarig bestaan van het tijdschrift in 1930 schreef Dietsche Warande en
Belfort dat Jozef Muls ‘die zo niet altijd de leidende dan

(177) Dolf Roels verklaarde dat hem niet bekend was dat door ‘een van deze [de nietkath.]
redacteuren ooit een opmerking werd gemaakt of zelfs een vingerwijzing werd gegeven
inzake verkondigde meningen of voorgehouden stellingen’ (VA 1930:520).
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toch altijd op 't gepaste moment de reddende hand boven het tijdschrift heeft
gehouden, de kunstmatige ademhaling heeft moeten toepassen om de vreugde van
het zilveren jubileum te kunnen beleven.’ (DWB 1931:141). Algemene of
programmatische artikelen over het Vlaamse proza verschenen in de laatste jaren
van het tijdschrift niet, wel korte besprekingen door onder andere V.J. Brunclair en
tot 1928 van P. van Ostaijen - beiden waren de rubriekleiders voor Nederlandse
letterkunde. Ook K. Elebaers en J. Muls schreven regelmatig summiere boekrecensies.
Een programmatische lijn viel uit die besprekingen niet af te leiden. Muls zelf stond
gunstig zowel tegenover vernieuwingspogingen als Komen en Gaan van Roelants,(178)
als tegenover volkse verhalen.(179) De poëticale opvattingen van Brunclair die in de
jaren twintig een spanning tussen het ethische, het engagement en de kunstige,
artistieke aspecten vertoonden, waren tegen het eind van de jaren twintig onder
invloed van Van Ostaijen geëvolueerd naar een standpunt dat aan het esthetische
voorrang gaf. De meeste van zijn besprekingen in de laatste vier jaargangen van
Vlaamsche Arbeid handelden echter niet over creatief proza, maar over een brede
keur van onderwerpen, waaronder economische, politieke en taalkundige materies
en natuurlijk ook poëzie.(180) In zijn tijdschrift Getuigenis (1936) zou Brunclair de
verdediging van een niet-ethisch geladen kunst voortzetten (zie 5.5).

De Tijdstroom
In 1930, het jaar waarin Vlaamsche Arbeid ophield te bestaan, startte een groep van
jonge katholieke auteurs, voornamelijk dichters(181) (Pieter Geert Buckinx, André
Demedts, René Verbeeck en Jan Vercammen) met een nieuw

(178) Deze roman noemde Muls ‘een zeldzaamheid’ in de Zuidnederlandse literatuur en een
vooruitgang ten overstaan van De wandelende Jood van Vermeylen of Van den Oevers Het
inwendig leven van Paul, omdat er een zielkundig conflict werd behandeld op een manier
die de uiterlijke verschijnselen tot een minimum herleidde. ‘De kaap van het objectief realisme
wordt hiermede volledig en gelukkig omgevaren.’ (VA 1928:120).
(179) In Het donderbeestje van Henri 't Sas werd hij geboeid ‘door zielkundige ontleding van een
vrouwenziel’ (VA 1929:61).
(180) De hoofdverdienste van K. van de Woestijne, schreef Brunclair in een uitvoerig artikel van
1930, was dat hij de kunst steeds gevrijwaard had van alle buitenesthetische inmenging. Wij
hoeven zijn werk niet te meten als een bijdrage tot de ontvoogding van het Vlaamse volk,
‘Wij beschouwen dus als een overwonnen standpunt, de humanitaire en politieke poëzie,
omdat o.i. niet de opdracht van dichtkunst in eerste en laatste instantie postulatief kan bepaald
worden door normen die wezensvreemd liggen buiten de intuïtieve wordingsdynamiek der
poëzie zelve.’ (VA 1930:166).
(181) Een aantal van de Tijdstroom-redacteurs had elkaar via publikaties in Averbode's Weekblad
en Hooger Leven leren kennen. André Demedts, Pieter G. Buckinx en Jan Vercammen hadden
trouwens in hetzelfde jaar een bundel gepubliceerd: A. Demedts, Jasmijnen (Steenlandt,
Kortrijk, 1929); P.G. Buckinx, Wachtvuren (Steenlandt, Kortrijk, 1929); J. Vercammen,
Eksode (Steenlandt, Kortrijk, 1929); R. Verbeeck, Oriënteering (Privé-uitgave, 1926) en De
donkere bloei (Van Beckhoven, Mol, 1930). Over de ontstaansgeschiedenis van De Tijdstroom
zie o.a. Demedts (1966) en Buckinx (1969).
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tijdschrift, De Tijdstroom. Oorspronkelijk was het blad aangekondigd onder de titel
Wachtvuur (naar de bundel van P.G. Buckinx), als een nieuw tweemaandelijks
tijdschrift voor kunst en letteren dat bij uitgeverij Steenlandt te Kortrijk zou
verschijnen. A. Demedts werd daarbij als redactiesecretaris genoemd (JD 1930:94).
Wegens gebrek aan intekenaars werd het project niet gerealiseerd, maar korte tijd
later werd de uitgever van Excelsior te Brugge, A. Geerardyn, bereid gevonden om
het blad onder de titel De Tijdstroom te publiceren. Blijkens de prospectus van
Wachtvuur (JD 1930:94), de letterlijke voorbode van De Tijdstroom, was het de
bedoeling om ‘Jong Vlaanderen’ samen te brengen in een kunst- en literatuurorgaan,
uitgaand van het beginsel ‘dat aan elke menselike handeling, gelijk op welk gebied
het geloof aan de waarheid ener orde of het zoeken er naar ten grondslag ligt. Voor
ons is die waarheid de door God veropenbaarde en in de heilige Roomse Kerk
voorgehoudene leer. Kunst moet geen progageren voor die overtuiging willen zijn
-, zij is dit. Kunst, de kristallisering van het leven van de kunstenaar kan niet anders
wezen dan de weergave van zijn diepst en innigst beleven. En de graad schoonheid
wordt bepaald door de graad vitaliteit van het beleven en de mogelikheid deze
bewogenheid te verstoffeliken in de enige passende vorm.’ Meer dan dit voor de
vorige generatie het geval was geweest, zouden deze jongeren aansluiting zoeken
bij de traditie. Daarom waren ook enkele ouderen tot medewerking uitgenodigd.
Althans, dit voornemen werd wel in de prospectus van Wachtvuur uitgesproken (JD
1930:94), maar was in de ‘Verantwoording’ van het eerste Tijdstroom-nummer (TS
1,1930:1) niet meer terug te vinden. In die verantwoording nam de redactie
nadrukkelijk afstand van de expressionistische generatie: ‘ “De Tijdstroom” bedoelt
het orgaan te worden ener generatie die, wars van al de eksperimenten der laatste
jaren, arbeiden wil aan de opbouw ener persoonliker en menseliker kunst. Ze menen
dit te kunnen bereiken door meer tucht en concentratie enerzijds, en anderszins door
meer waarachtigheid.’ Het vervolg van deze programmatische inleiding was een
blauwdruk van de prospectus voor Wachtvuur: ‘Wij aanvaarden dat de kunst de
kristallisering van het leven van de kunstenaar is, en dat haar graad schoonheid wordt
bepaald door de hevigheid van het beleven en de mogelikheid deze bewogenheid te
verstoffeliken in de enige passende vorm. De manier van beleven verschilt echter
volgens de levensovertuiging van de kunstenaar; en zo blijft het ten slotte het etiese
beginsel dat richtinggevend optreedt, én voor het leven én voor de schoonheid. Ook
dit beginsel kan verschillend zijn, maar wij geloven het te bezitten in de door God
veropenbaarde en door de heilige Roomse kerk voorgehouden leer. Wat echter niet
uitsluit dat in deze bladen ook plaats is voor werk van andersdenkenden, voor zover
het niet strijdig is met de door ons beleden waarheid en ook naar de geest aan de
onze verwant
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is.’ (TS 1,1930:1).(182) In de derde jaargang herhaalde Buckinx in een wederwoord
op een aanval van Van der Hallen nog eens het uitgangspunt: De Tijdstroom reageert
‘tegen de ongebonden vormeloosheid en de zwendel in buitenpoëtische leuzen die
de naoorlogse poëzie kenmerkten. [...] Wij verwerpen het romanties-ekspressionisme,
wij grijpen terug naar de kern. Wij streven in de eerste plaats naar koncentratie, naar
orde, wij zijn revolusionair. Wij streven niet de realiteit na, wij streven een verhevigde
realiteit na.’ (TS 3,1933:473-477).
Ondanks hun verzet tegen de bombastische retoriek en de ongebonden vormen
van het expressionisme bleef bij de Tijdstroom-jongeien nog heel wat van het
expressionistisch gedachtengoed doorwerken: de christelijk geïnspireerde
levensopvatting(183) - met ruimte voor andersdenkenden -, de sociale hervormingsidee
en het Vlaams bewustzijn. André Demedts, die de spilfiguur van het tijdschrift was,
moet in De Tijdstroom een hernieuwde kans hebben gezien om na het mislukte
experiment met De Pelgrim deze idealen te verwezenlijken. De sociale rol die de
kunst en kunstenaar konden vervullen, werden in zijn visie echter flink gerelativeerd.
Ook in een bijdrage voor Dietsche Warande en Belfort, ‘De Vlaamsche jongeren’,
had Demedts een jaar voor het verschijnen van De Tijdstroom, reeds de aspiraties
van de vorige generatie, met name het streven om de kunst een nationale en sociale
taak te laten vervullen, als onrealistisch van de hand gewezen. Misschien hebben
vele dier jonge kunstenaars [in de jaren twintig] ook vergeten dat de kunst maar een
onderdeel is, een klein stukje van het grote mekaniek dat gemeenschapsleven heet,
en dat de kunst niet het leven vernieuwt, maar wel een veranderde en verjongde
maatschappij ook een eigen kultuur en schoonheid doet ontluiken - en niet omgekeerd.
[...] het beginsel was verkeerd: de kunst wijzigt niet het leven, doch het
tegenovergestelde is waar. (DWB 1929:74-75).(184)

(182) Cf. P.G. Buckinx in 1969: ‘Het verwerpen van het explosieve en van het retorische; het
peilen naar de mysterieuze diepten van het leven; het streven naar eenvoud en voornaamheid,
naar gebondenheid van gevoel en gedachte, en de gedurige aandacht voor de vormgevende
kracht en voor de sonore waarden van het woord, spreken duidelijk uit enkele dichtbundels
die in deze periode verschenen en die ik tot de definitieve resultaten reken van een geslacht
dat volledig had afgerekend met het romantisch expressionisme.’ (Buckinx 1969:69). Cf. A.
Demedts in zijn studie De Vlaamsche poëzie sinds 1918 over het ‘gemeenschappelijk afwijzen
van onechtheid en bombast’ (Demedts 1941.199).
(183) De katholieke signatuur werd alleen in de eerste jaargang in de ondertitel aangegeven, ‘Orgaan
der Katolieke Vlaamse Jongeren’. Opmerkelijk was ook dat de passage over de
roomskatholieke leer uit de prospectus van Wachtvuur werd afgezwakt in de verantwoording
van De Tijdstroom, dat zich trouwens uitdrukkelijk openstelde voor andersdenkenden (TS
1,1930:1).
(184) Cf. Demedts in 1966: ‘Voor de Tijdstromers, die kinderen waren van hun tijd, was de literatuur
slechts een deeltje van een groter geheel. Een element dat nevens veel andere kon aangewend
worden, om de mensheid gelukkiger te maken.’ (Demedts 1966:132). In De Vlaamsche
poëzie na 1918 formuleerde Demedts de Tijdstroom-bedoelingen als een pogen om de
gedachten van het expressionisme met een meer aesthetische opvatting over de kunst te
verzoenen (Demedts 1941:200).
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Het blad onderging een opvallende koerswijziging in de tweede jaargang. Daarin
werd een uitbreiding aangekondigd met bijdragen over politieke en sociale kwesties.
Demedts opende de nieuwe rubriek, ‘Leven’, die grotendeels zijn initiatief bleek, als
volgt: ‘Wij zijn besloten niet langer binnen de grenzen te blijven die wij aanvankelijk
aan ons streven in dit tijdschrift hadden gesteld. De nood van ons volk en de
menschheid is zoodanig geworden, dat het niet goed te praten zou vallen, als wij
hem zwijgend voorbij moesten zien.’ Omdat de houding van De Tijdstroom vaak
werd misbegrepen,(185) alsof de redacteurs van het blad hun politieke en sociale plicht
zouden verloochenen, zou het tijdschrift voortaan aandacht besteden aan ‘de vele
vraagstukken die de moderne wereld bekommeren’ en daarbij de verschijnselen met
hun oorzaken en gevolgen bestuderen en oplossingen voorstellen, die zij als gelovigen
de beste achtten. ‘Wij moeten [...] de stoottroepen vormen voor het kristendom, de
gerechtigheid en de waarheid.’ Maar dit mocht geen uitsluiting betekenen van de
persoonlijke en artistieke vormkracht: ‘Wij hebben tevens vooropgesteld dat dit
gemeenzame beleven door de persoonlijkheid van den kunstenaar den eigen vorm
van het herscheppen moet bepalen, en dat het ten slotte, de kunstenaar als enkeling
is, die de stof een vorm geeft.’ (TS 2,1932:433-434). De rubriek ‘Leven’ werd een
forum voor levendige discussies over diverse onderwerpen als sociale
maatschappijvormen, de leefbaarheid van de democratie, de katholieke
partijorganisatie, dienstweigering en militarisme, waarin de redactie, i.c. meestal
Demedts, haar eigen opinie verdedigde.
Beperken we ons tot de prozaopvattingen in het tijdschrift, dan is naast Demedts,
redacteur Jan Vercammen de voornaamste figuur. Algemene beschouwingen of
poëticale discussies omtrent de roman komen in De Tijdstroom nauwelijks voor,
maar Vercammen recenseerde honderden titels, waaronder ook talrijke die handelden
over taalkunde, literatuurgeschiedenis of opvoedkunde (enkele onder het pseudoniem
Werner van Waas), aanvankelijk in erg korte besprekingen. Later, in 1933 en 1934,
werd uitgebreider aandacht besteed aan de binnen- en buitenlandse romanproduktie.
Deze prozaopvattingen behandel ik onder punt 3.2.5.
Gillet (1988:401) vermeldde als reden van de stopzetting van het tijdschrift het
uiteengroeien van de artistieke standpunten, een toenemende spanning ‘tussen
gemeenschapszin - in de jaren dertig heet dit steeds duidelijker Vlaams-nationalisme,
doorgaans met katholieke inslag - en

(185) Demedts heeft ook na de stopzetting van De Tijdstroom tegen dat ‘misverstand’ gevochten.
De voorstelling van hun standpunten als een terugkeer naar het tachtigerse individualisme
en de hardnekkige weigering om hun onderscheid tussen ‘individu’ en ‘persoonlijkheid’ te
respecteren werd vooral door Jong Dietschland (Moens en Van der Hallen) verspreid. Volgens
Demedts speelden hierin gedeeltelijk rancuneuze gevoelens mee want Moens en Van der
Hallen zouden enkele jongeren (Demedts?) voor medewerking aan Jong Dietschland hebben
gewild (HL 1936:330; zie ook 4.2.1).
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esthetisch georiënteerd individualisme’. Het tijdschrift stond op het punt een ‘voliére’
te worden, zoals Buckinx dit later omschreef.(186) Volgens redacteur Demedts waren
veeleer de moeilijkheden in het bedrijf van uitgeverij Excelsior de oorzaak en wilde
de uitgever, in tegenstelling tot de redactie, zich niet beperken tot letterkundige en
algemeen artistieke onderwerpen (Demedts 1966:28). Hij vatte het einde in 1936
kort samen: ‘Het blad viel, op de vooravond dat het door een gemis aan
overeenstemmende gedachten toch bezwijken zou.’ (HL 1936:330). Vormen, dat
verder wordt behandeld, werd m.m. de opvolger van het blad en het benadrukte, met
verschillende accenten, dezelfde twee aspecten: de intensiteit van persoonlijke
belevenis en de artistieke vormgeving.

3.2.4. Opvattingen over genre en publiek
‘[Le roman] grandit sans cesse. Peu à peu, mais sans arrêt, il tend à absorber d'autres
genres. En vérité, il tend à devenir une sorte de somme de l'expression littéraire.’
(OB 1928:222). Dit citaat van de Franse criticus Paul Chaveau dat in de knipselrubriek
over de roman in Opbouwen werd aangehaald, sneed een probleem aan dat in
Vlaanderen enkele keren terloops ter sprake kwam, met name het vraagstuk van de
afgrenzing, de definiëring en de overlevingskansen van het genre roman. In
integristische katholieke kringen bestond er, zoals reeds aangehaald, ongerustheid
over de terreinuitbreiding van de roman naar de godsdienst, wijsbegeerte, zedenleer,
gebieden waarop romanciers incompetent moesten worden geacht (ST 4,1936:13).
In Vlaamsche Arbeid en in Opbouwen werden de discussies in Frankrijk over de
crisis van het romangenre belangstellend gevolgd. De recensent voor Franse literatuur
in Vlaamsche Arbeid, Robert Guiette, signaleerde dat de zuiverheid van het genre in
gevaar was, vermits de roman zijn grenzen niet langer respecteerde. ‘De roman trok
alles naar zich toe: hij veroverde zich een uitgestrekt gebied ten koste van de andere
genres. Het leek wel of hij zich alles mocht veroorloven. [...] Er zouden aan den
roman beperkingen moeten opgelegd worden, grenzen waarbinnen hij kan versterkt
en verstevigd, een houvast krijgen.’ (VA 1928:349-350).
Fundamentele beschouwingen en discussies over het genreprobleem ontbreken in
de tijdschriften. Wel werden naar aanleiding van buitenlandse publikaties incidentele
commentaren(187) gegeven, werd de accentverschui-

(186) P.G. Buckinx: ‘Wij wisten echter dat een tijdschrift meer moest zijn dan de toevallige
groepering van leeftijdgenoten, meer dan een volière, waarin vogels van diverse pluimage
zingen op hun getijde; een tijdschrift moet een eigen gelaat hebben, en een eigen doelstelling;
het moet een “nieuwe” schakel vormen in de ontwikkeling van de literatuur, want slechts
dan kan het de spiegel zijn van een gemeenschappelijk naar hernieuwing strevende generatie,
slechts dan kan het richtinggevend zijn.’ (Buckinx 1969:58).
(187) Zie Walschaps reacties op doemdenkers over het romangenre in Hooger Leven (HL 1931:1671
en 1931:1748).
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ving van poëzie naar proza als een natuurlijke evolutie aangewezen,(188) en hier en
daar waren er aanzetten om roman en novelle distinctief te definiëren.(189) De poging
van Eeckhout om beide genres kwantitatief te onderscheiden - ‘de novelle beslaat 5
à 6000 woorden, de roman 80 à 100.000!’ (Eeckhout 1934:15) - gaf alleen aanleiding
tot vrolijkheid. Walschap achtte de novelle vrijgesteld van die regels van de epiek
die wel voor de roman vereist waren, met name een ‘stevige verhaalconstructie’ en
een ‘dynamische stuwing’. Hij legde het onderscheid in het feit ‘dat een roman
noodzakelijk een verhaal moet zijn, terwijl wij in verbreedenden zin novelle zijn
gaan noemen, allerlei korte stukjes die wij wel tien verschillende namen zouden
geven indien wij er tien namen voor hadden.’ Hij vond dat men novellen kon schrijven
zonder zich te storen aan een codex die niet bestond en dat dit genre geschikter was
voor lyrische en medidatieve naturen (HL 1934:345-346). Walschap sprak daarmee
geen expliciete depreciatie over het genre uit, maar zijn voorkeur ging onmiskenbaar
naar de roman. In Boekengids werd de novelle duidelijker als een aan de roman
inferieur genre beschouwd: ‘een roman is wat anders dan een novelle’ (BG 1928:411).
Deze laatste werd aangezien als de verhaalvorm van het klein realisme.
In de tweede helft van de jaren dertig werd de novelle door twee auteurs bijzonder
geapprecieerd. Paul de Vree koppelde het genre aan de stilistische vernieuwing, de
nieuw-zakelijkheidstendens, en vond het in dat verband tekenend dat de novelle in
het bijzonder bij de auteurs van na 1930 (R. Berghen, M. Matthijs, S. Weyts) bijzonder
populair was.(190) De novelle was volgens De Vree het genre bij uitstek waarin de
vormkwaliteiten van doorslaggevend belang waren (VOR 2,1937:95), maar waarin
niettemin de subjectieve beleving buiten de grenzen van het reële, op een directe
manier kon worden uitgesproken (VOR 2,1938:148 en NV 1935,50:6). Een tweede
pleitbezorger van het kortverhaal was Toussaint van Boelaere, die tot de tweede Van
Nu en Straks-generatie behoorde. Hoewel hij zich niet binnen de katholieke richting
situeerde, vermeld ik hem hier, omdat hij als enige een volledig aan de novelle
gewijde bijdrage publiceerde, nl. ‘Het kortverhaal als kunstvorm’ (Toussaint 1935).
Het genreverschil herleidde Van Boelaere tot een verschil in schrijverstemperament.
De roman beschouwde

(188) Door De Vree (VLG 1938:197 en VOR 2,1937:93).
(189) Zo wilde Walschap een klaar onderscheid tussen proza en poëzie, omdat hij van oordeel was
dat men beide genres naar hun eigen ‘intrinsieke wetten’ moest beoordelen. Proza mocht
niet louter stilistisch worden geschat, maar ook naar de waarde voor en de band met het leven
(Walschap 1930:7).
(190) De Vree: ‘Als het gebeurde historisch is geworden, het verleden overwonnen of de anecdote
gefiltreerd, spreekt men van vertelling of short-story; het troebele en verontrustende, de
ervaring die nog nawerkt en die maar bij benadering verklaard kan worden, behoort aan de
novelle toe’ (VOR 2,1938:148). Zie ook NV (1935,50:6) en VOR (1,1936: 9-15).
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hij als het werk van een schrijver ‘wiens gemoed meer dan zijn verstand onder den
invloed staat van den scheppings- of dieperen levensdrang, van het ‘élan vital’ dat
Bergson achter elk werk van schoonheid meent te ontwaren als creatieve kiemkracht.
[...] Het kortverhaal schijnt mij [...] méér het noodzakelijk gevolg te zijn van een
intellectueelen scheppings- of levensdrang.’ (Toussaint 1935:959).
Meer dan naar de novelle ging de aandacht echter uit naar genres die in die periode
in de kritische vuurlinie lagen en waarover de appreciatie binnen de groep van
ruimdenkende katholieken nogal verschilde, de volksen boerenroman.(191) ‘Echte,
volkse vertelkunst’ werd door critici als Walschap, Van Cauwelaert en Demedts niet
ongunstig onthaald, op voorwaarde dat de auteurs een behoorlijk niveau haalden.
‘De tijd is gekomen dat wij voor gewone volkslezing meer kunnen en moeten eischen’
schreef Demedts (DWB 1934:72). Vercammen oordeelde erg toegeeflijk over
volksromans, maar stelde tevens vast dat er op het gebied van de volkslectuur nog
ontzettend veel te doen bleef. De roman Harry van Van Cauwelaert vond Walschap
een goed voorbeeld van een katholieke roman die niet tot het katholieke didactische
of propagandamateriaal behoorde, een uitstekend volksboek, ‘althans in die
bibliotheken waar men den naam volksboek niet gegeven heeft aan minderwaardige,
vaak snullige verhalen die de werkelijkheid van het leven wegmoffelen achter valsche
vroomheid en smakelooze zoeterigheden’ (HL 1934:1466). Vaststellen dat volksof vertelkunst iets anders is dan literatuur is geen denigrerend oordeel, meende hij
(HL 1935:518). Alleen werd in Vlaanderen lange tijd het onderscheid gemaakt tussen
schrijvers en volksschrijvers, tweederangstalenten aan wie behalve ‘opvoeding van
ons christelijk vlaamsche volk’ geen eisen werden gesteld. Walschap beweerde dat
een paar goede volksschrijvers het slachtoffer waren geworden van dit amateurisme,
bijvoorbeeld Jef Simons, die ten onrechte van bij het begin als volksschrijver werd
gedoodverfd. ‘Men heeft zijn talent behandeld zooals chineesche vrouwenvoetjes:
het belet te groeien.’ (HL 1933:1114).
Ook de dorpsroman hoefde voor Walschap niet verguisd te worden (zie zijn
verdediging van E. Claes). Provinciaal in de pejoratieve betekenis was volgens hem
een letterkunde die gevangen zat in een dorpsgeest. Literatuur van Europese waarde
en betekenis en heimatkunst sloten elkaar in principe niet uit en hij haalde hiervoor
Persyn ter bevestiging aan. Het ging erom dat men zich niet vergaapte aan
‘folkloristische particulariteiten’ (HL 1931:2068). De toekomst van de boerenroman
zag hij somberder in

(191) Dat critici als Walschap en Van Cauwelaert c.s. tendenskunst afwezen, hoeft geen betoog.
Tendensromans schaadden naar hun mening de artistieke kwaliteit. Zie o.m. Walschap in
DWB (1927:897); Van Cauwelaert in DWB (1930:907-908); Demedts in TS (3,1933:216);
Vercammen in TS (2,1932:519).
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en hij meende dat met het folkloristisch uitzicht van het land onder druk van de
economische omstandigheden ook dit genre tot verdwijning was gedoemd (HL
1933:697).
Een bijzonder ambigue houding ten overstaan van volkse vertelkunst nam Urbain
van de Voorde aan, zoals bleek uit een uitgebreide bespreking van Elsschot in Dietsche
Warande en Belfort. Nadat Greshoff zich over de promotie van Elsschot had ontfermd,
kreeg deze naam een remediërende bijklank tegenover het Vlaamse particularisme
en folklorisme, wat met de naam Timmermans werd geassocieerd.(192) Het artikel van
Van de Voorde vatte, Greshoff bijvallend, in een negatieve toon over Timmermans
aan: ‘Felix Timmermans, aan wien men volkomen ten onrechte in zekere Europeesche
landen zooveel belang hecht en die door Willem Elsschot als ambassadeur der
moderne Vlaamsche romanliteratuur op zijn minst zeer voordeelig zou kunnen
vervangen worden’ (DWB 1934:52). Van de Voorde maakte vervolgens een
vergelijking tussen beide auteurs, en na pagina's lang alle kwaliteiten van Elsschot
te hebben geroemd (zuiverder taal, voornamer stijl, fijner intellect), kwam hij
uiteindelijk tot de conclusie dat Timmermans niettemin de ‘eenige fel-afgeteekende
persoonlijkheid onzer letteren’ was. Elsschot, zo meende Van de Voorde (en zijn
aantekeningen over de ‘ontgoochelde atmosfeer van een half bittere,
half-vergoelijkende menschenverachting’ lieten deze uitkomst al vermoeden), heeft
niets nieuws bijgebracht tegen de overheersende pessimistische geest. ‘Den geest
van bodemvastheid en traditie, van gezond levensgevoel en blijmoedige
levensaanvaarding’, kortom de heimatideologie verdient de voorkeur boven Elsschots
‘pessimisme’, ‘bitterheid’ en ‘ontgoocheling’ (DWB 1934:56-57). In dezelfde lijn
lag het vervolg van de kroniek, dat werd gewijd aan Trouwen van Walschap, volgens
Van de Voorde een auteur met een grotere kans op een ‘internationale reputatie’ dan
Elsschot. Ook hier was de criticus vol lof over de ‘exaltatie van het noeste boerenleven
en den terugkeer naar de natuur’ en hij vond dat Walschap in Trouwen zijn gaafste
roman had bereikt, met ‘dien geest van vaste gebondenheid aan de aarde, dit
autochthone [sic] Vlaamsch-zijn, die diepe Katholieke inspiratie vrij van pietluttige
kwezelarij en bekrompenheid, [...] deze in den grond levens-aanvaardende
geesteshouding’ en optimisme(193) (DWB 1934: 58). Ook elders bleek Van de Voorde
wel de beperktheden van de meeste Vlaamse literatoren in te zien - ‘het werk van
Roelants heeft aldus iets

(192) Ook in Gijsens recensie van Kaas wordt Elsschot verwelkomd als remedie tegen het Vlaams
particularisme en ‘folkloristische zevenzotterij’ (BK 1933:137). Merkwaardig is dat Walschap,
die ook de strijd tegen het oppervlakkige folklorisme had ingezet, Elsschot niet eerder
recenseerde dan in 1938, toen Pensioen was verschenen (HL 1938:44).
(193) Walschap maakte in de tijd van Blut und Bodenpropaganda goede kans op Duits succes, zo
vond Van de Voorde, Ware ik Hitler of zelfs maar Walter Darré, ik liet het op Staatskosten
in honderdduizenden exemplaren in het heele land verspreiden en ik schonk den auteur de
orde ‘Pour le Mérite’ (DWB 1934:60).
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burgerlijks, dat van Walschap iets dorpsch, dat van Zielens iets proletarisch’ (DWB
1933:609) - en de nood aan een bredere en intellectuele visie te erkennen (b.v. in
DWB 1933:609-613), maar men kan zich moeilijk van de indruk ontdoen dat zijn
sympathie uiteindelijk toch naar ‘typisch vlaams’ werk uitging. Sabbes vertelkunst
rekende hij tot een genre dat ‘een gesloten autochtoon geheel [vormt], uit eigen
bodem geteeld en gewonnen en, bij ontstentenis van meer dan een paar alleenstaande
werken, die het gewoon peil te boven gaan, het eenige, dat we langen tijd als specifiek
Vlaamsche romankunst bezaten. [...] dit bescheiden genre der half-realistische,
half-folkloristische novelle met haar intieme atmosfeer van nederige, brave luidjes,
arm van geest maar diep van gemoed, dit epos van kleinen en in hun misdeeldheid
tevredenen is wel van ons.’ (mijn curs. DWB 1933:188).
De meest negatieve geluiden over volks- en boerenroman waren te vernemen bij
Marnix Gijsen en August van Cauwelaert, die tevens hun waardering voor andere
genres uitspraken. Van Cauwelaert schreef bijzonder kritisch over volksschrijvers,
‘Vlamingen die meer gesteld zijn op een vette boert dan op een vonkelende [sic]
geestigheid en die ondanks hun diploma van middelbaar of hooger onderwijs, in de
opgang van het vlaamsche volk naar zijn kultureele hoogvlakte, nog een geweldigen
achterstand hebben in te halen.’ (DWB 1930:629). Op zich maakte het milieu waarin
een roman zich afspeelde weinig verschil uit, stelde Van Cauwelaert, alleen wat de
scheppende kunstenaar ervan had gemaakt, had belang. ‘Maar, voor het uitzicht, de
verscheidenheid onzer vlaamsche literatuur, voor de verruiming van haar geestelijk
gebied, voor de verwijding van haar grenzen’ was het feit dat een auteur over het
‘groote stadsleven’ schreef - hij doelde hiermee op Stilleven van S. Claes-Vetter wel van betekenis (DWB 1927:557).(194) Deze schrijfster kwam daarmee de verdienste
toe de Vlaamse literatuur met een hier weinig beoefend genre te hebben verrijkt.
Onze Vlaamse literatuur heeft hart genoeg, constateerde Van Cauwelaert, maar mist
het losse, vlotte spel van de geest.
Jan Vercammen bepleitte eveneens een grotere aanwezigheid van ‘voornaamheid’
en ironie in de Vlaamse letteren, zoals die werd aangetroffen bij een auteur als Joris
Vriamont, de ‘verpersoonliking van moderne onrust en zoeken’ (TS 2,1932:521),
bij Willem Elsschot (TS 4,1934:511) en bij Raymond Brulez. Hij noemde het
beschamend dat men zolang over dit werk had gezwegen (TS 4,1934:264).

(194) Van Cauwelaert reageerde met zijn bespreking op Walschap die Stilleven vanwege de
bekommernis om de gedetailleerde registratie, om de ‘mooie roman’, aan het werk van Louisa
Duykers ondergeschikt vond (DWB 1927:441-445). Van Cauwelaert apprecieerde namelijk
deze roman wegens een nog niet vernoemd aspect: ‘Wat zij geeft is geen impressionistisch
spel van nuances, maar onder de wisselende nuanceeringen, beweegt de diepere en smartelijke
golving van vier menschenlevens in de brusselsche grootstad.’ (DWB 1927:556).
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Ook Marnix Gijsen verlangde uitdrukkelijk dat de intellectualistische richting in de
Vlaamse letteren van Vriamont, Brulez en Geo de la Violette als een noodzakelijke
antipode voor de emotieve romankunst van Walschap, Roelants en Zielens versterking
zou krijgen.(195) ‘Dat onze verhalende literatuur er belang bij heeft zich te “ontboersen”
[...] hoeft geen nader betoog. De vreugde waarmee de geschriften der niet-agricolen
worden onthaald bij een met de dag aangroeiende elite, is op zichzelf reeds een
waarborg voor de aangegeven richting. Het innig verband, soms bepaald een
concubinaat, dat tussen de Vlaamse politiek en de Vlaamse literatuur bestaat, heeft
lange tijd het ontstaan en de bloei van een stedelijke romanen verhaalkunst onmogelijk
gemaakt. Want de oerkenmerken van onze volksgemeenschap wortelen alle in de
bucolische en georgische bezigheden. Wie tot ons volk spreken wilde, moest de
koeierszweep laten klappen en zijn proza kruiden met sodanitraat [...] Wat wij
verlangen is eenvoudig verlost te zijn van de folkloristische zevenzotterij’ (BK
1932:98). Gijsen recenseerde, eveneens in Boekenkast, het orgaan van de V.B.V.B.,
proza dat in Dietsche Warande en Belfort of in Hooger Leven niet aan bod kwam,
zoals grotesken van Van Ostaijen (Diergaarde voor kinderen van nu, in BK
1933,1:4-6) of het ironisch-libertijnse proza van Vriamont (De exploten van Tabarijn,
in BK 1932,7:97-100).
Wel zag Gijsen de boerenliteratuur en de intellectualistische richting als twee
onmisbare en parallelle stromingen (BK 1931,6:1). Zijn argwaan tegenover het eerste
genre werd vooral ingegeven door het feit dat de overgrote meerderheid van Vlaamse
schrijvers behoorde tot de kleine en gemiddelde burgerij, de stedelijke vooral, en
boerenliteratuur schreef, niet vanuit een eigen ervaringswereld, maar onder dwang
van een mode (BK 1931,6:2). Vandaar zijn strenge afwijzing: ‘De boerennovelle die pest - en de boerenroman hebben ons geen enkel détail gespaard over een bedrijf
dat de overgroote massa der intellectueelen ten slotte maar weinig interesseert en dat
op zich zelf genomen niet meer recht heeft op onze belangstelling dan welke andere
bezigheid ook.’ (DWB 1930:70).
Zoals dit het geval was bij E. van der Hallen (zie 3.1.2) volgde uit Gijsens
literatuurbeschouwelijke visie een gedifferentieerde appreciatie van het werk van
Walschap, maar hier in tegengestelde zin. De publikatie van Adelaïde vond Gijsen
‘een dappere daad, die te midden der intellectuele lafheid onzer auteurs niet makkelijk
te hoog kan worden geprezen’ (DWB 1930:68). Bij het verschijnen van Volk en De
dood in het dorp zag hij

(195) Cf. Walschaps mening over het debuut van Brulez. Het verhaal vond hij ‘graatmager’, het
boek bood wel atmosferische contemplatie, maar geen zin voor dramatiek. Toch moest
Walschap toegeven dat de stijl zijn bekoring had door de rake opmerkingsgave van de auteur.
Maar naar de geest was het boek natuurlijk ‘antipodisch tegenover ons heftig naoorlogsch
leven’. Hij noemde het ‘vroeg-oud cynisme’, ‘ontgoocheling’, de hoofdfiguur was, met een
duidelijk negatief geconnoteerde verwijzing, een ‘neo-hamlet’ (HL 1930:1181).
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Walschap ‘niet zonder een zekeren angst’ resoluut afzwenken naar de oude
boerenliteratuur. Op enkele opmerkingen na, over het decoratieve slot van de verhalen
in de tweede bundel en het taalparticularisme, waartegen hij ook later nog voorbehoud
zou maken,(196) achtte hij de bundels al bij al toch een schitterende verdienste (BK
1932,6:15).
In het integristische literatuurmodel ging een gunstige benadering van de volksroman
samen met een sterke gerichtheid op een breed lezerspubliek. De ‘hogere’ literatuur
werd dan voorbehouden voor de ontwikkelde lezer. Die differentiëring die
bijvoorbeeld in Boekengids werd aangebracht, tussen de gewone, volkse lezer en de
gevormde, rijpere, ervaren lezersgroep werd als een voorlopig en te overwinnen
stadium in een proces van volksontvoogding ervaren. De culturele achterstand van
de eerste groep wettigde een (voorlopige) paternalistische opstelling.
In het verruimde katholieke model bestonden diverse meningen over de noodzaak
om deze differentiëring binnen het lezerspubliek te behouden. Zoals ondermeer uit
de DWB-enquête bleek, achtten sommigen het tijdperk van de volksontwikkeling
nu voltooid (Van Cauwelaert). Daaruit concludeerden ze dat het onderscheid tussen
lectuur voor het volk en een letterkunde voor de intellectuelen overbodig was
geworden. ‘Men kan mij van het geloof niet meer afbrengen, dat elk verstandig mens
de schoonheid van een kunstwerk benaderen kan, al is hij nu ook bij de gilde der
klerken niet onder te brengen’, schreef Demedts in 1935 (HL 1935:1954).(197) Dat
Walschap compleet afkerig stond tegenover de idee van een ‘elitair’ lezerspubliek
mag met zijn uitspraken in Hooger Leven afdoende zijn aangetoond (zie 3.2.2). Na
de vervreemdende breuk tussen kunstenaar en publiek achtte hij het juist zaak om
de banden met het publiek terug aan te halen (HL 1931:1628). Publiekssucces was
in zijn ogen dan ook allesbehalve verdacht. Hij vond het ‘een in onze Nederlanden
nog altijd onuitroeibare misvatting, dat literair succes bij het groot publiek, pleit
tegen de kunstwaarde van het werk en bewijst dat de schrijver zich “geprosterneerd”
[sic] heeft.’ (HL 1931:1428). ‘Wat vijftig jaren individualisme en vormgeknoei
bedorven hebben kan door eenige moderne romans niet op slag worden hersteld.
Laat ons zeggen dat het contact met de gemeenschap weergevonden is en dat het
zijn tijd zal moeten duren, eer de verhouding literatuur en maatschappij weer normaal
zal geworden zijn.’ (HL 1931:1628). Hij merkte op dat de jonge generatie het geen
schande

(196) Cultureel beschouwd zou de Vlaamse literatuur er voordeel bij hebben de kenmerken van
het provincialisme tot matiger proporties te herleiden. Zo zou het niet te betreuren vallen
indien Walschap wat minder een beroep deed op dialectische particularismen, meende Gijsen
(in een recensie van F. de Pillecijn, Blauwbaard in De Standaard, in VW V:771). Ook tegen
Streuvels taalparticularisme koesterde hij bezwaren (in Florquin 1976:67).
(197) Cf. Demedts in ‘Losse gedachten over een katholieke romanletterkunde’: onze lezerskring
is geheel ons volk (HL 1937:788).
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meer vond dat een boek door het volk gelezen werd. ‘Zij zou zich integendeel eerder
schamen over een boek voor de happy few.’ (HL 1931: 1668). Een voor de moderne
literatuur karakteristieke ontwikkeling, de problematische verhouding tussen auteursen lezerselite en de massa, werd door Demedts en Walschap gelaakt als een
periodische crisis.(198) De kwalificatie volksschrijver droeg volgens Walschap ten
onrechte een denigrerende connotatie(199) wel was hij het ermee eens dat deze
volksliteratuur een voldoende niveau moest bereiken.
Niet toevallig werd bij de criticus die de scherpste kritiek op de volkse produktie
en de boerenroman leverde, met name Marnix Gijsen, het onderscheid tussen de
volkslezer, die nog van het zeemzoete sentiment van Conscience(200) kon gemeten,
en de intellectuele lezer, de - in die tijd steevast ‘happy few’ genoemde - genieters
van een auteur als Vriamont, als een realiteit geaccepteerd. Ook iemand als Paul
Lebeau was ervan overtuigd dat een boek als Elias of het gevecht met de nachtegalen
van M. Gilliams slechts voor de happy few was, zonder dat hij daarbij de gemiste
kansen voor de volkse lezer betreurde (DWB 1937:473).

3.2.5. Literair-kritische strategieën
Evenwicht tussen autonome en heteronome criteria
De vereiste om literatuur met haar eigen esthetische principes en regels te respecteren,
betekende niet dat in een verruimde katholieke kritiek de ethiek buiten spel werd
gezet. Integendeel, de literair-kritische beschouwingen en de kritische praktijk van
de figuren die onder punt 3.2 ter sprake zijn gekomen, gaven juist blijk van een
zoeken naar een evenwicht tussen kunst en moraal. Omdat deze beide polen bij
diverse individuen wisselende accenten kregen, behandel ik in deze paragraaf over
het normenstelsel enkele van de hoofdfiguren afzonderlijk.(201) Voor Walschap verwijs
ik naar 3.2.2.

(198) R. Herreman meende eveneens dat met de voortschrijdende sociale ontvoogding van het
volk ook de cultuur algemener verspreid werd, en dat spreken van ‘kunst voor het volk’
weldra geen zin meer zou hebben (Boekuil in: Vooruit 30-3-1932), ook in: Closset (1944:214).
(199) Zie zijn bespreking van J. Simons, Harslucht (HL 1933:1114).
(200) In zijn bespreking van Walschaps Trouwen (in De Standaard) had Gijsen verklaard dat ‘onze
brave Hendrik’ (Conscience) voor een publiek met een zo gewijzigde levenshouding toch
niet de betekenis meer kon hebben die sommigen daaraan nog hechtten. Deze uitspraak
leverde hem toen in Boekengids het epitheton ‘de doodgraver van Conscience’ op (BG
1934,1:22).
(201) Zoals reeds vermeld zijn in bladen als Dietsche Warande en Belfort, Opbouwen en Vlaamsche
Arbeid ook standpunten aan te treffen die eenzijdig georiënteerd zijn op een
levensbeschouwelijke of godsdienstige interpretatie. B.v. de DWB-kroniekschrijver voor
Franse literatuur, L. Levaux, een Luikse romanist, die nauwe contacten had met Léon Bloy.
Sterk beïnvloed door H. Bremond en het absolute christianisme van Bloy verdedigde hij een
kunstopvatting die exclusief op het godsdienstige leven was gericht: ‘Kunst heeft voor doel
schoonheid. De hoogste schoonheid is God.’ (DWB 1927:535).
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André Demedts nam in het gezelschap een enigszins aparte plaats in. Net als bij
Walschap viel hij op het eind van de jaren twintig - Demedts was toen pas vooraan
in de twintig en grotendeels autodidact - volledig binnen de katholiek-Vlaamse en
idealistische kunstopvatting te situeren. Hij was in de Pelgrimbeweging geëngageerd,
publiceerde in de eerste jaargang van De Pelgrim enkele gedichten en hield tweemaal
een lezing op het Pelgrimcongres.(202) In de voor deze beweging zo typische gezwollen
en profetische stijl werd daarin opgeroepen om in de kunst een synthese van een
godsdienstige roeping en een Vlaams volksidealisme te verwezenlijken. ‘Kunst’ als
‘noodzakelijkheid’, ‘geen spelen meer met mooie woorden’, ‘kunst is een roeping
voor ons en een apostolaat’ klonk het toen (HL 1927:1259). De dienstbaarheid van
de kunst werd niet alleen in Demedts' algemeen beschouwende artikels aangeprezen,
maar ook in zijn eerste kritieken in de praktijk gebracht. Literair gezien, zo moest
Demedts toegeven, was Kristiaan de godsgezant van E. van der Hallen een
mislukking, maar dit sloot niet uit dat de roman toch geestelijke waarde had: ‘Het is
me bekend dat hij [Van der Hallen] geen litteraire roem begeert en alleen betracht
wat goed te doen aan de zielen rondom hem.’ Demedts vond het een daad van moed
deze figuur te hebben geschapen (HL 1928: 1065). Ook in het weekblad Jong
Dietschland, waarin hij enkele van zijn eerste boekbesprekingen publiceerde, nam
hij een exclusief moreel standpunt in, waarin het retorisch Pelgrim-idealisme
doorgalmde (zie 4.1.1).
Vanaf 1930 - Demedts stichtte toen met enkele anderen De Tijdstroom (zie 3.2.3)
- leek het retorisch idealisme wat weg te ebben en steunde hij de strijd voor meer
geestesvrijheid in de katholieke roman. Zowel in Dietsche Warande en Belfort als
in Hooger Leven verdedigde Demedts deze lijn en vanaf 1935 leek hij in dit laatste
blad de fakkel van Walschap te hebben overgenomen, met diverse bijdragen over de
noodzaak van een degelijke kritiek zonder verdachtmakingen en wantrouwen en met
pleidooien voor een volwassen katholicisme.(203) Sommige van zijn boekbesprekingen
lijken erg direct door de Walschapstijl geïnspireerd, bijvoorbeeld in de ironische
typering van de traditionele wijdlopige roman (HL 1930: 1782) of zijn sceptische
commentaar op het tijdschrift Volk. Ook in zijn portrettering van een jong geslacht
dat door de oorlog van het verleden en de traditie werd losgeslagen en door het ethisch
programma van Ruimte getroffen werd, leek Demedts zich sterk met de
Walschap-generatie te identificeren (HL 1937:179). Hijzelf was bij het verschijnen
van Ruimte veertien jaar oud!

(202) Zie ‘Rede van André Demedts’ (op het Pelgrimcongres 11 september 1927) (HL
1927:1259-1260).
(203) Toch kregen zedelijk-religieuze normen nog ruime aandacht in zijn besprekingen, ook in
Nieuw Vlaanderen, bijvoorbeeld over J. Last, A. Coolen en A. Helman (NV 1935, 17:4 en
NV 1937,9:4).
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Demedts' kritiek concentreerde zich, behalve een occasionele vermelding van
stilistische of talige eigenaardigheden, haast volledig op de ‘geestelijke inhoud’ van
de roman. Daarin werd de katholieke en later ook de Vlaamse en volksverbonden
component beklemtoond. Ondanks de vaak treffende overeenkomsten met de
romanopvatting van Walschap,(204) onderscheidde hij zich allereerst door een
optimistische levenshouding in een roman te verlangen. R. Berghen (met Het
Jeugdavontuur van Leo Furkins) en M. Matthijs (met Doppen) bewezen volgens
Demedts dat Vlaanderen zijn achterstand zou inhalen op het buitenland, maar ‘zij
bewijzen ook dat wij door een determinisme bedreigd worden, dat in de
wereldletterkunde niet frisch meer aandoen kan [...] Het kenmerk van moderne
literatuur is niet meer uitzichtloos pessimisme, maar een groeiend vertrouwen in de
hernieuwende kracht van de ziel. Dit moet de inslag worden van een nieuwe kunst.’
(DWB 1936:619-622). Vandaar dat ook zijn waardering voor Elsschot erg aarzelend
klonk: ‘nooit tracht hij door te dringen tot het innerlijk wezen, tot de diepere
werkelijkheid, die zijn vlak realisme voorbij zien blijft’. Zijn geesteshouding in de
kunst mocht deugdelijk zijn geweest als reactie op het expressionisme, maar ‘niets
zou zo gevaarlijk worden als een school die Elsschot naloopt’. Men kon immers niet
uit een negatieve houding scheppen, argumenteerde Demedts (TS 5,1934:121).
In de tweede plaats viel deze auteur en criticus op door de sterke nadruk op het
Vlaamse en nationaalgebonden karakter van zijn voorkeursliteratuur (zie ook 4.1.2).
Zijn appreciatie van Walschaps werk is voor beide tendensen illustratief. Adelaïde
had hij moedig verdedigd, niet op grond van literaire motieven, maar als een
‘katholieke roman’ (HL 1930: 310-311).(205) Toen in 1935 De vierde koning verscheen,
maakte Demedts de balans op. Hij zag Walschaps kunst in twee richtingen evolueren:
de nieuwzakelijke met de trilogie, en de volks-romantische met de novellenbundels
en Trouwen. In de tweede richting was volgens Demedts de meest echte Walschap
te vinden, die ‘het dichtste de eenzelvigheid van kunst en mens benadert, en [...]
terzelfdertijd de meest Vlaamse mag worden geheten.’ Hoe omzichtig Demedts het
ook formuleerde, aan de nieuwe zakelijkheid leken hem een zielsgesteltenis en een
wereldbeschouwing ten grondslag te liggen, die de Vlaming zich moeilijk eigen kon
maken, ‘iets dat zich slecht verenigde met onze aangeboren neiging en
mogelijkheden’. ‘Ons Germaans bloed’ verzette zich tegen het vervlakkend
naturalisme dat met het reportage-realisme van de nieuwe zakelijkheid dreigde (HL
1935: 2115). Dat Demedts de notie ‘nieuwe zakelijkheid’ niet als een stilistische

(204) Zie b.v. in Nieuw Vlaanderen: ‘een roman is een verhaal, een geschiedenis, persoonlijk gezien
en persoonlijk geschreven, een roman is geen uiteenzetting en geen beschrijving’ (NV
1936,46:4).
(205) Voor de literaire taxering haalde hij telkens Gijsen ter hulp, die de suggestieve kracht van
de sobere voorstelling had geprezen (HL 1930:311).
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maar als een wereldbeschouwelijk geladen aanduiding gebruikte, typeert zijn ethische
opstelling. Ook in 1937 onderscheidde hij twee aspecten in Walschaps werk: ‘Er
hebben in Walschap steeds twee menschen geleefd: de onverbiddelijke en verbeten
soldaat die de huichelarij ontmaskerde, de inwendige rotheid blootlegde en zonder
iemand of zichzelf te sparen menschen, duivels en valsche goden aanviel en
vernietigde omwille van de zuiver, eerlijke en rechtvaardige wereld die hij droomde,
en anderzijds de teedere menschenvriend, die de figuren van Carla en de Vierde
Koning schept, de helden naar zijn hart, de welmeenenden, die immer bedrogen en
uitgebuit, toch de overwinnaars van het leven worden.’ In Een mensch van goede
wil herkende Demedts dan weer de Walschap die zich toonde ‘van zijn echtsten kant’
(HL 1937:243).
Een andere figuur die, anders dan hij als kritisch principe verkondigde, in de praktijk
naar een ethische waardebepaling neigde, was Urbain van de Voorde. Idealiter moest
volgens deze criticus de ‘aesthetische voortreffelijkheid’ van een kunstwerk als zijn
bestaansvoorwaarde worden beschouwd en zou dus het ‘literair peil’ en de
‘kunstwaarde’ van het werk in de eerste plaats aandacht moeten krijgen (DWB
1930:762). De criticus mocht zich niet inlaten met de persoon of overtuiging van de
schrijver. Maar een principieel katholiek criticus zou zich, aldus Van de Voorde,
toch op een ‘min of meer sterk uitgesproken religieus-ethisch standpunt’ moeten
plaatsen, hoewel dan weer ‘ieder zuiver kunstwerk ethiek en aesthetiek met elkaar
zal verzoenen’ (DWB 1930:764). In laatste instantie kon de katholieke kritiek vooral
rekening houden met vormschoonheid en met de levensintensiteit, wat hem dan weer
niet hoefde te beletten reserves te uiten met betrekking tot de geschiktheid van het
werk voor bepaalde lezers (DWB 1933:612). Valt uit deze uiteenzetting niet uit te
maken waar Van de Voorde na voortdurend heen en weer schuiven nu uiteindelijk
zijn prioriteiten legde, in de praktijk bleek hij de inhoudelijke en levensbeschouwelijke
kwalificaties te laten domineren. Dit was het geval in zijn beoordeling van
Timmermans, die hij boven Elsschot stelde, hoewel hij de tweede ‘alleen litterair
beschouwd’ de meerdere achtte (DWB 1934:52-60). Dit gold ook bij de
waardebepaling van Van Cauwelaerts roman Harry, die hij ‘als roman’ erg geslaagd
vond. ‘Als roman’, zo bleek uit de bespreking, had hier betrekking op de geslaagde
voorstelling van een menselijke tragiek. Formeel had Van de Voorde wel
aanmerkingen, Van Cauwelaert gaf teveel uitleg waar de lezer zelf kon bijdichten,
maar hij ontkrachtte deze kritiek meteen door te betwijfelen of dit de auteur wel als
een tekortkoming moest worden aangerekend. Daarmee nam hij impliciet afstand
van het Walschapiaanse stijlprincipe, dat hij in dezelfde bespreking trouwens ook al
expliciet in vraag had gesteld: ‘Laten wij deze syncopen en persoonsverspringingen
bij den schrijver van “Adelaïde”
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waardeeren waar hij er geen misbruik van maakt, maar laten onze Vlaamsche
vertellers het hem toch nu niet allemaal gaan nadoen, want zonder schaduwzijde is
deze stijlmethode ten slotte niet.’ (DWB 1935:70). Ondanks hun ontkennende modus
zijn deze opmerkingen symptomatisch voor de dominante plaats die de
romanopvattingen van Walschap in deze periode hadden verworven.
Ook in de Tijdstroom-kritieken van Jan Vercammen dook Walschap als referentie-punt
bij een vergelijkende waardebepaling regelmatig op, onder meer in besprekingen
van Coolen (TS 4,1934:265), Thiry (TS 1,1930:63) of Van Cauwelaert (TS
4,1934:504). Wanneer een roman van Jos Panhuyzen ter bespreking voorlag (TS
2,1931:81-89), dan gaf Vercammen toe dat de psychologische uitrafeling in dit geval
wel eens het verhaal stremde. Hij gaf Walschap gelijk, ‘al ben ik niet van degenen,
die bij een roman eisen, dat ze nergens de schrijver voelen achter het verhaal, en al
daal ik graag eens met hem naar de diepere zin van het gebeurende.’ (TS 2,1931:89).
Dit voorbeeld is illustratief voor Vercammens positie tegenover de Walschapnorm,
deels instemmend en deels afwijzend. Hij verzette zich tegen wat hij ‘de diktatuur
van Walschap’ noemde (TS 1,1930:63). Zo verwelkomde hij het werk van Roelants,
omdat het verheugend was, naast de ‘verteller’ Walschap te kunnen wijzen op de
‘psychologische roman’ van Maurice Roelants (TS 2,1932:188). Enerzijds richtte
Vercammens kritiek zich op het feit dat Walschap nog niet was losgekomen uit de
dorpse, folkloristische atmosfeer (TS 4,1934:504), anderzijds op de nieuw-zakelijke
tendens in diens werk. Van de benaming ‘nieuwe zakelijkheid’ ging voor hem een
sterk negatieve suggestie uit, die kan omschreven worden als een gemis aan ‘atmosfeer
en diepte’, ‘armoede’, ‘taalslordigheid’ of ‘kaalheid’ (TS 4,1933:65; TS 4,1934:506).
In de bespreking van Walschaps roman Carla werd daar niet toevallig nog een morele
implicatie aan toegevoegd. Aan deze erg voorwaardelijke appreciatie van wat
Vercammen als het nieuw-zakelijkheidsproza beschouwde, koppelde hij ook zijn
ideeën over de verdere evolutie van de roman: ‘De jongste generatie in Vlaanderen
zal zich voor het proza met andere namen te verantwoorden hebben dan Roelants,
De Pillecijn, Brulez, Zielens of Walschap. Deze behoren immers meer tot het zgn.
Na-oorlogse geslacht.’ Demedts liet zich teveel door Walschap beïnvloeden, vond
hij. De ‘n.z.’ mocht slechts een overgang zijn, een noodzakelijke zuivering, maar
het hart moest zijn rol blijven spelen (TS 3,1933:397-408). Vercammen schreef in
zijn bespreking van Walschap (de langste bespreking van zijn hand in De Tijdstroom
4, 1933:66-71): ‘Walschap heeft talent, zoals Vlaanderen er geen vier bezit, en het
kan ons lang niet koud laten, dat Vlaanderen door hem, als door niet velen, met eer
over de grenzen wordt gevoerd. [...] Maar Walschap is een gevaar voor wie na hem
komt. [...] Want waar hij de zgn. Nieuwe
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zakelikheid tot een hem eigen stijl heeft gemaakt, is er het gevaar, niet alleen dat de
jongeren de n.z. door de ogen van Walschap gaan zien, maar zelfs zo dàt niet, dat ze
zich toch aan haar zullen overgeven als zij zelf zich vreemd zal voelen aan hun ziel!
[...] Van n.z. tot vulgair realisme is maar één stap, een stap waarop we Walschap wel
nog niet hebben betrapt, maar wiens gevaar zich niettemin ook voor hem klaar
aftekent, en waaraan zijn epigonen niet zullen ontkomen.’ ‘Het verhaal is inderdaad
het bizonderste in de roman’, maar de ontroering en ‘menselijke warmte’ mochten
voor Vercammen niet ontbreken. ‘In de n.z. is de kunstenaar er met zijn hart niet
meer bij; of beter gezegd, hij houdt bijna angstvallig zijn hart en zijn pen gescheiden.’
Het is de ‘vorm van de koude sarcast’ en de ‘stijl van de cynieker’. Wel vond
Vercammen de soberheid die de Vlaamse literatuur zolang had gemist, een
vooruitgang. Eigenlijk wilde hij zich duidelijk onderscheiden van diegenen die tegen
Walschap morele bezwaren koesterden, maar hij kwam daardoor tot een erg
dubbelzinnig standpunt: ‘Het tema, dat Walschap heeft behandeld, veroordelen, zou
een patente kleingeestigheid zijn’. Toch verweet hij de auteur ‘eenzijdigheid’ en
‘seksuele overspanning’. Vercammen achtte het niet de plaats om over de
verantwoordelijkheid van de romancier te polemiseren, maar besloot toch
veelzeggend: ‘Maar, van teorie naar praksis...’ Ook uit het slot van zijn betoog bleek
zijn tweeslachtige houding: ‘Nu een niewe roman van Walschap wordt aangekondigd
hopen we daar op een ander plan dezelfde virtuositeit te ontmoeten. Want zoveel is
zeker: Walschap staat er op, een der bizonderste romanciers te worden, die Vlaanderen
sinds ewen heeft gekend.’ (TS 4,1933:71).
De kwestie van de katholieke roman werd in De Tijdstroom het uitvoerigst aan de
orde gesteld door Paul de Vree. In het januarinummer van 1934 - dezelfde periode
als waarin Boekengids en Streven uitgebreid tegen Walschap schreven becommentarieerde hij de roman Celibaat en de problematiek van de katholieke
romanschrijver.(206) In een lovende bespreking somde De Vree op wat hij beschouwde
als de drie levensnoodzakelijke vernieuwingen die Walschap had gebracht: ‘de kritiek
op ons lokaal katholicisme, de trek naar ontleding der onderscheiden neigingen in
het boerenvolk, de overwonnen afkeer voor het dagelijksche woord’ (TS 4, 1934:262).
Volgens De Vree was in laatste instantie de persoonlijkheid van de auteur bepalend
voor het karakter van een werk. Een katholiek auteur

(206) Ook vroeger werden in De Tijdstroom - maar dan veeleer terloops - opmerkingen over de
katholieke roman geventileerd. Buckinx b.v. schreef in zijn recensie over De doodslag van
M. Matthijs dat het hachelijke onderwerp van dit boek door het medelijden van de auteur op
een katholiek plan was verheven: ‘Want het is niet uitsluitend door het onderwerp dat een
kunstwerk katholiek is, het wordt dit door een behandeling van het onderwerp, die de
katholieke levenshouding van de schrijver laat doorschemeren.’ (TS 3,1933:473-477).
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‘zal, noch kan zich te buiten gaan, of hij voelt niet meer katholiek’. Problematisch
werd het, wanneer een katholiek auteur ‘zich niet meer binnen de grenzen van de
katholieke geloofssfeer beweegt’, en dit leek het geval met Walschap. ‘Mij komt het
toch voor dat hij de diepste belevenissen van zijn jeugd verbergt, dat hij door de
innerlijke beweging van in zijn jeugd ondervonden gebeurtenissen wordt gedreven.’
(TS 5, 1934:36). De Vree onderkend een verdrongen tweespalt in Walschaps houding
en hij voorspelde dat ‘wie tijd van wachten heeft’ zijn nieuwsgierigheid ten slotte
wel voldaan zou zien. Hij baseerde zijn voorgevoelen op gelijkaardige verdrongen
haatgevoelens in een verhaal ‘Nachttrein’, dat Walschap in Forum had gepubliceerd.
Een specimen van een ‘zuiver katholiek auteur’ zou men Roelants kunnen noemen,
vond De Vree. Hoewel De Vree zelf niet geëngageerd was in het katholieke geloof
en zich later als vrijzinnig profileerde, schreef hij in zijn beginperiode als criticus
voor tal van katholieke bladen en liet hij zijn stem horen in het debat over de
katholieke roman, zoals in bovenvermeld geval. Dit bewijst nog maar eens de
dominantie van dit debat. In zijn eerste besprekingen leek hij naadloos aan te sluiten
bij het katholiek-Vlaamse literatuurmodel, zodanig dat E. van der Hallen in 1936
zijn ontgoocheling uitsprak over de richting die een zo beloftevol jong criticus was
uitgegaan (VOL 1,1936,4:132).
Over de gewenste verhouding tussen ethische en artistieke beoordelingscriteria heeft
M. Gijsen zich binnen het corpus van deze studie niet expliciet uitgelaten, maar dat
hij ondanks zijn moderne smaak ook zedelijke bezwaren in zijn kritieken te berde
bracht, illustreert zijn DWB-recensie(207) van Brulez' debuut, André Terval of een
leven van gelijkmoedigheid (DWB 1930:718-726). Hem stoorden in dit werk de
‘geniepige wellust’, de ‘kleine erotiek’ en de ‘beleedigende neutraliteit over heel de
lijn vooral tegenover het katholicisme’. Wat hij Brulez ten zeerste verweet was ‘dat
de driften van André Terval op geen enkele wijze, zij het christene, zij het
platonisch-heidensche manier “gesublimeerd” werden’, een amorele afzijdige houding
die hij ‘onartistiek’ noemde, want wie heeft iets aan een held die buiten de
gemeenschap staat, vroeg Gijsen zich af. Tegen een meer neutrale, ‘ongodsdienstige’
houding, bijvoorbeeld bij Zielens, maakte hij minder bezwaar.(208)

(207) Op de vraag of het publikatie-orgaan, i.e. het katholieke Dietsche Warande en Belfort en dus
de adressanten hier het oordeel van de criticus hebben beïnvloed, is bij gebrek aan voldoende
vergelijkingsmateriaal moeilijk een antwoord te geven. Wel is het zo dat dergelijke bezwaren
in zijn bespreking van Sheherazade of de literatuur als losprijs (1933) in De Standaard van
11 maart 1933 (in VW V:825-831) ontbraken.
(208) ‘In dien zin is dit boek een revelatie want het volkomen ongodsdienstige, van alle dogmatische
beperking vrij staande proletariaat is nog nooit in onze literatuur en in een Vlaamsen kader
zoo ten tooneele gevoerd.’ (DWB 1933:56).
Cf. Gijsen over Het duistere bloed: ‘De groote revelatie van dit boek berust naar mijn oordeel
in de openbaring van een mentaliteit en een psyche die onze burgerlijke concepties verbazend
vreemd toeschijnen.’ (DWB 1930:554).
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Opvallend in Gijsens romanbesprekingen zijn de analytische methode en de
gedetailleerde toelichtingen bij zijn beoordeling van stilistische kwaliteiten of van
de psychologische uitwerking van een roman. Zo besteedde hij in de bespreking van
Adelaïde uitvoerig aandacht aan het illustreren van ‘de gebalde soberheid’ en de
‘uiterst nerveuze schriftuur’. Hij wees als eerste op de subtiele
perspectiefverschuivingen in het werk. Zijn normen met betrekking tot de
compositorische opbouw van een werk weken niet af van de eisen die hierover elders
(o.a. bij Walschap) al werden gesteld: een ‘logische’ opbouw, een ‘sterk en vast
opzet’ (b.v. over Zielens in DWB 1930:554). Het debuut van Brulez, die niet over
een vertellerstemperament beschikte, moest in Gijsens ogen een ‘mislukking’ worden
genoemd vanwege de ‘grove fout van constructie’: zijn boek bevat een serie prentjes
uit een jongelingsleven, losse stukjes schilderend proza waarvan hij zelf de
gebrokenheid nog accentueert met hoofdingen te plaatsen boven bijna elke halve of
hele bladzijde proza. (DWB 1930:720).
Tot besluit van deze paragraaf citeer ik nog even Albert Westerlinck, de latere
hoofdredacteur van Dietsche Warande en Belfort, die in de laatste jaargangen van
Hooger Leven enkele bijdragen publiceerde. Daarin werd de humanitaire esthetica
die na de oorlog de krachtlijn van zijn tijdschrift zou worden(209) reeds aangekondigd:
‘We verfoeien diens noodlottige verwarring der ethische of sociale en esthetische
motieven - een der klassiekste staaltjes in Vlaanderen van onjuiste en vaak immoreele
methode - die bij enkele jongeren schering en inslag blijft.’ Niet alleen politieke
apriorismen maar ook bepaalde godsdienstige meningen zag Westerlinck het
cultuurleven vergiftigen, namelijk een soort van enggeestig ‘supernaturalisme’, dat
de oprechtheid van een goed geweten en een oprechte levenswil niet voldoende
achtte. Hij trof die houding aan bij mensen ‘die vreemd en onbegrijpend staan
tegenover den uitbloei eener romankunst die geloof en natuur, katholicisme en leven
verzoenen wil.’ Een ‘zuiverheid van mening, oprechtheid, breedheid van geest en
rechtvaardigheid’ waren de waarden die een solidair optimisme moesten schragen
(HL 1937: 781). Als voorbeeld van een onzuiver kritisch beoordelaar wees hij Oscar
van der Hallen aan. Zo iemand droeg bij tot de verwarring der ethische en aesthetische
maatstaven, ‘de in Vlaanderen zo treurig bekende verwarring der beide criteria kan
voor het volk een groote morele vrijwaring zijn, maar in feite is zij ook een teeken
van cultureel verval’, constateerde Westerlinck (HL 1938:1167).

(209) Later schreef Westerlinck n.a.v. het 55-jarig bestaan van het tijdschrift: ‘In de esthetische
inzichten van de Warande is evenwel de waardering voor schoonheid steeds verbonden
geweest met de overtuiging dat de esthetische beleving bijdragen moet tot zuivering en
verheffing van de menselijke geest en tot het edelste streven van de mens naar harmonie.’
(DWB 1955:580).
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Van lezer naar werk en auteur
In vergelijking met het literair-kritisch programma en de praktijk van de
orthodox-katholieke critici tekenen zich bij de bovenvermelde groep van literatoren
een drietal tendensen af. In de eerste plaats hadden de laatsten meer belangstelling
voor het creatieve proces, wat zich uitte in het hanteren van beoordelingscriteria als
de ‘levensechtheid’ of ‘doorleefdheid’ en ‘waarachtigheid’ van de roman, het
‘inlevingsvermogen’ van de auteur.(210) De lezersgerichte oriëntering (‘morele
geschiktheid’) uit de eerste richting verschoof hiermee naar een grotere aandacht
voor het werk zelf en voor de persoonlijke inbreng van de auteur. Expliciete uitspraken
over de functie van de kritiek die men op de auteur wou afstemmen, wijzen in dezelfde
richting.
In de tweede plaats, hoewel dit niet voor alle critici van deze strekking geldt, kreeg
de vraag om in grotere mate de eigenheid van het artistieke produkt te erkennen
concreet gestalte in een grotere aandacht, bijvoorbeeld bij Walschap en Gijsen, voor
de formele aspecten van het werk. In dit verband is de recensie van Lebeau over
Elias of het gevecht met de nachtegalen van M. Gilliams veelzeggend. Het nieuwe
van dit werk onderkende Lebeau niet alleen in de voorstelling van een levensgevoel
dat los van het landschap stond, maar ook in de talige procédés, waardoor het
subjectieve aanvoelen van de auteur, dat niet ‘in oude woorden’ kon worden
uitgedrukt, een eigen expressie kreeg, ‘hier wordt elke zin een verovering op de
inertie der taal’ (DWB 1937:471). Vandaar dat hij zijn bespreking besloot met ‘Elias
is niet enkel de uiting van een zeldzaam levensgevoel, het is ook een verruiming en
verinniging van het uitdrukkingsvermogen van onze taal.’ (DWB 1937:473).
Een derde verschuiving is merkbaar in de functiebepaling van literatuur. De
dienstbaarheid van de kunst aan hogere idealen, de geloofsbevestigende rol van
literatuur, hebben, zo ze dan niet verdwenen zijn, ruimte gemaakt voor een meer
cognitief georiënteerde functiebepaling. De roman, die de menselijke natuur en de
intermenselijke relaties centraal wil stellen, heeft zingeving en inzicht tot taak. Niet
een ‘copie van het leven’, maar ‘kennis van de mens’ is haar doel. Het is een opvatting
die we ook bij Raymond Brulez zullen aantreffen (zie 5.5).(211)

(210) B.v. Walschap in HL (1930:903; 1180; 1931:1510), Demedts en Van Cauwelaert in DWB
(1930).
(211) Cf. L. Levaux, die zich in de orthodoxe richting situeert, onderscheidde twee functies van
literatuur in volgende rangorde: een ‘hooge functie [...] die, ten slotte, - met medehulp van
het genie en van een zekeren goddelijken bijstand - bestaat in het uitdrukken in de schoonheid,
van de sublieme postulaties der ziel, in het bezingen van de heiligste gevoelens van het
menschenhart en, daardoor, in het bewerken van een zekere overeenkomst der geesten, der
harten en der zielen, in een hoogere sfeer’ (DWB 1929:43) en een secundaire functie, die hij
situeerde op het cognitieve vlak: ‘Een verdieping lager, treffen we een minder voorname,
maar toch nog zeer nuttige functie: de Litteratuur doorsnuffelt het gansche zielkundig gebied
en helpt den mensch kennis te nemen van zich zelf.’ (DWB 1929:44).
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3.2.6. Groepsstrategieën
Het boegbeeld Julius Persyn
De achting voor en de erkenning van de autoriteit van de coryfee der katholieke
kritiek, Jules Persyn,(212) was een indicator voor de positie die critici innamen.
Persyn, die jarenlang Dietsche Warande en Belfort had geleid, werd na een periode
van ziekte en geruzie in 1928 met een huldenummer bedacht (DWB 1928,4). Rond
diezelfde tijd schreef Ernest van der Hallen in Boekengids: ‘Zijn “Aesthetische
Verantwoordingen”, het diepste boek dat in onze taal verscheen sedert ik weet niet
hoeveel jaar, is, samen met Maritains “Art et Scolastique” het credo van den
katholieken artiest van deze tijd.’ (BG 1928:133). Kannunik A. Boon die in het
huldenummer van de Warande een uitvoerige bijdrage over ‘Het kritisch werk van
Dr. Persijn’ schreef (DWB 1928:276-293), noemde diezelfde studie het handboek
dat reeds vele jaren voor rethorica-studenten had gediend, het lichtend voorbeeld
voor katholieke critici (BG 1928:124). Hij verdedigde Persyn tegen Van de Woestijne
die het epitheton ‘de rooms-katholieke Vermeylen’ voor deze figuur te veel eer
vond.(213)
Op de verschuiving in Walschaps appreciatie van dit boegbeeld van de katholieke
kritiek heb ik hiervoor reeds gewezen. Hij bleef Persyn waarderen, maar beperkte
diens waarde en betekenis tot het katholieke veld. In 1931 verklaarde Walschap nog
‘de orthodoxie te eerbiedigen van den radicalen katholiek [Persyn] die er niet de
voorkeur aan gaf zijn katholieken maatstaf aan te leggen aan werk dat, literair veel
sterker, niet geheel de katholieke levensbeschouwing weergeeft, maar als
gehypnotiseerd door het “catholica non leguntur” zich gansch heeft gewijd aan het
populariseeren van vaderlandsche uitgesproken katholieke letterkunde’ (HL 1931:
1228). Over het proportionele belang van beide critici voor het Vlaamse culturele
en intellectuele leven had Walschap een duidelijke visie (zie 3.2.2). Ook bij August
van Cauwelaert treft men eenzelfde relativerende waardering aan: Persyn heeft grote
waarde gehad als ‘emancipator in de kultureele herleving van het katholieke volksdeel
in Vlaanderen’, maar hij ‘heeft nooit die feillooze zekerheid gehad, met dewelke
Vermeylen de schoonheid onderscheiden en het wezen en de waarde van een werk
for-

(212) Zelf waagde Persyn zich nauwelijks aan uitspraken over hedendaagse literatuur: ‘De huidige
letterkunde in schema zetten is, om 't even waar, schier niet te doen’ meende hij in Hooger
Leven (HL 1930:1621).
(213) In de NRC van 17 september 1927 schreef Van de Woestijne ‘Dr Jul. Persijn Gedenkdagen
I’: ‘Naar eene gewoonte, die in het ook geestelijk nogal kleine land niet uit te roeien schijnt,
pleegt men in zekere kringen nog altijd Julius Persijn als letterkundig criticus aan August
Vermeylen te opponeeren, in dezen zin dan, dat Julius Persijn zou wezen de
Roomsch-Katholieke Vermeylen.’(VW V:668).

Lut Missinne, Kunst en leven, een wankel evenwicht

188
muleeren kan in buitengewoon gave, direkte en gedragen woorden’ (DWB 1930:906).
De twee frontale aanvallen in Opbouwen (zie 3.2.3) waren, voor zover ik heb kunnen
onderzoeken, uitzonderlijke gevallen.

Literaire autoriteit
Een van de legitimatiestrategieën waar de integristische richting herhaaldelijk een
beroep op deed, met name de autoriteitsoverdracht vanuit het geloofsveld, werd in
de verruimde opvatting niet geaccepteerd. Integendeel, wie over een gebeuren in het
literaire veld uitspraken wou doen, werd verondersteld de literaire competentie daartoe
te hebben. In het heetst van de discussie met de jezuïeten bracht Walschap dit
autoriteitsargument naar voren. Hij eiste dat ook een priester over de nodige
deskundigheid beschikte om over literaire zaken met gezag te kunnen spreken:
‘Spreekt hij zonder zulk gezag, past hij de hooge beginselen, waarvoor hij krachtens
zijne roeping ijveren moet, op een bepaald gebied toe, met slechts eene benaderende
amateurskennis van dat speciaal gebied, dan bekomt hij averechtse resultaten.
Voortdurend loopt hij gevaar zijn toepassing onkundig te verrichten en aldus werkt
hij in de hand wat wij noemen den leekengeest, den geest die den invloed van den
priester bewust en principieel weert uit het openbaar en het geestesleven. Waar hij
zich op literair gebied begeeft, moet dus de priester dit doen kunnen met literair
gezag, met literaire bekwaamheid en begrip’ (DWB 1934:395). Vragen over dergelijke
problemen moesten door letterkundigen ‘als letterkundigen’ worden beantwoord
(ibid.).(214) Van Cauwelaert meende naar aanleiding van Eeckhouts bundel Literatuur
en leven zelfs dat alleen scheppende kunstenaars over de nodige competentie tot
kritische beoordeling beschikten: ‘Scheppende kunstenaars hebben doorgaans in
sterkere mate die onmiskenbare intuïtie en dat geheime vermogen om het kunstwerk
tot in zijn kern te doorschouwen en te doorvoelen.’ (DWB 1934:542).

Polarisering
In de periode 1930-1931 was binnen het katholieke veld een duidelijke divergentie
vast te stellen tussen enerzijds de belangrijkste representanten van Boekengids, het
Davidsfonds, Jong Dietschland, en later Streven, en anderzijds de vooruitstrevende
krachten in Dietsche Warande en Belfort, Opbouwen en Hooger Leven. De
DWB-enquête, de discussie over de Wal-

(214) Over Pater van Heugten die Adelaïde gunstig had besproken, schreef Walschap: ‘Van al de
kritiekschrijvende paters en priesters die ik ken in Vlaanderen en in Nederland, en ik ken er
maar al te veel, is hij mijns inziens de allereenigste, die, naast de moreele en leerstellige
criteria, ook artistieke weet toe te passen, dus de enige die letterkundige kritiek, dien naam
waardig, kan schrijven’ (HL 1936:1590). Van Heugten was een van de weinige priesters die
Adelaïde niet hadden veroordeeld.
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schap-romans, de bekroning van H. Eeckel, het programma van de Tijdstroomjongeren
waren fenomenen die deze oppositionele stellingnames zichtbaar maakten.
In 1934 werd door de orthodoxe sectie binnen de katholieke wereld op politiek en
ideologisch vlak geopteerd voor een hardere, offensievere opstelling. In het literaire
veld werd in datzelfde jaar de polemiek over Walschap gevoerd in Boekengids,
Kultuurleven, Streven en De Standaard. In het juninummer van 1934 publiceerde
Boekengids volgende redactionele verklaring onder de hoofding ‘Ons standpunt’:
‘Naar aanleiding van de polemieken die in sommige tijdschriften ontstaan zijn rond
de bespreking in “Boekengids” van enkele laatst verschenen Vlaamsche romans,
houden wij er aan vast te stellen dat de beginselen, welke wij voorop hebben gesteld
bij de stichting van ons tijdschrift en die ook bij de bespreking van gezegde werken
vooropstonden, onaangetast gebleven zijn. Wij hebben, zooals ieder weet, onze
besprekingen van deze werken op een zuiver principiëel plan gehouden en zullen dit
ook in de toekomst doen, zonder ons te laten verleiden af te dalen tot persoonlijkheden.
Wij zullen dus gezegde tijdschriften niet volgen op deze paden en het hier vroeger
herhaaldelijk geformuleerde standpunt handhaven sine ira nec studio.’ (BG 1934:164).
Voor de tegenpartij had de zaak op dat moment niet de allure van een discussie
tussen gelijkwaardige partners. Van de Voorde achtte de tijd voorbij dat de
‘geauthoriseerde’ katholieke kritiek in Vlaanderen nog uitsluitend op extra-literaire
overwegingen elk dichter die een priesterkleed droeg, kon opschroeven tot een
letterkundige reputatie. De reactie van katholieke zijde zelf tegen dergelijke
voorlichting was, zo bracht Van de Voorde in herinnering, gebleken uit de
DWB-enquête. Voor zover dit onverantwoord proclameren van genieën nog voortging,
gebeurde het in ‘blaadjes zonder betekenis en door menschen zonder gezag’ (HL
1933: 538). Ook Van Cauwelaert reageerde tegen de bekrompenheid en wrokkigheid
van Van de Velde in Boekengids en plaatste kritieken als die van Poukens op De
Witte in De Standaard in hun juiste perspectief (DWB 1934:230-232). Walschap
antwoordde op Thiry's aantijgingen uit 1934 in ‘De oude garde valt aan’: ‘Wij hebben
thans voor onze innerlijke zelfbevestiging geen liquidatievergaderingen met de
geronten meer noodig’, maar hij verzette zich wel heftig tegen de aantijging dat zij
de ‘generatie der ontbinding’ zouden zijn (HL 1934:217).

Blokvorming
André Demedts was in de jaren dertig de enige die zich ongerust maakte over de
barsten in het katholieke blok. In 1931 signaleerde hij meningsverschillen die
verdeeldheid onder de Vlaamse kunstenaars dreigden te
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zaaien en drukte zijn spijt uit over het feit dat Jong Dietschland (met name Van der
Hallen en Moens) het werk van jonge katholieke kunstenaars miskende (HL
1931:308).(215) Demedts wilde de eenheid in de rangen behouden(216) en bleef pogingen
ondernemen om door een verzoening van de inhoudelijke en vormlijke beoordeling,
ook de strijdende partijen bij elkaar te brengen. Dat waren enerzijds zij die uit de
expressionistische beweging waren voortgekomen en ‘die voor alles een actief
ingrijpen van de letterkunde in de actualiteit blijven eischen’, en anderzijds de
aestheten ‘die beweren dat een dienende kunst niet schoon kan zijn’. We zoeken naar
een norm die de schoonheid beoordeelt, maar ‘wij haasten ons erbij te voegen dat
wij vanzelfsprekend bij die aesthetische waardebepaling een uitspraak over de moreele
bruikbaarheid van het werk verwachten’. Demedts legde eveneens een verband tussen
de mislukte politieke concentratie en de betreurenswaardige verdeeldheid tussen
katholieken in culturele zaken.(217) Teveel jongeren stapten naar zijn zin over naar
nietkatholieke organen en hij zag ze zelfs aansluiting zoeken bij socialisten en
liberalen (HL 1938:1052).
Anderen daarentegen, zoals Walschap en Van Cauwelaert, accepteerden de splitsing
tussen de katholieken als een feit. Dat leidde onder meer tot voorstellen tot
samenwerking met andersdenkenden. Van Cauwelaert bekritiseerde in een stuk
‘Katholicisme of clericalisme’ de rigide opstelling van de gebroeders Van der Hallen,
die een exclusief katholieke medewerkerskring voor resp. Vlaamse Arbeid en Volk
hadden willen zien. Van Cauwelaert wees dergelijk sectarisme radicaal af. Opnemen
van andersdenkenden betekende ‘Roomsche ruimheid, bij welke wij niets te verliezen
en veel te winnen hebben. Het helpt ons in de eerste plaats hoeden voor
bekrompenheid, en genezen van kleinheid en al te gereede zelfoverschatting. In elk
geval heeft ook de redactie van Dietsche Warande steeds prijs gesteld op de
medewerking van niet-katholieken, van het oogenblik dat hun werk past in het raam
van dit tijdschrift en niet strijdt met den geest, waaruit dit geboren is. Dat is
katholicisme, zonder meer. De rest is clericalisme, verenging en verarming.’ (DWB
1937:539).
Tekenend voor een herstructureringstendens in het katholieke veld lijkt me tevens
dat de voorstanders van een relatief autonoom literatuurmodel zich als oppositiegroep
wensten te affirmeren door een opvallend frequente wederzijdse naamvermelding.
Demedts deed een beroep op Van Cauwelaert om zijn oordeel over Adelaïde te
rechtvaardigen (DWB 1930:772),

(215) Demedts verdedigde de Tijdstroom-jongeren, die vooral in Jong Dietschland werden
aangevallen (zie ook 4.2.1).
(216) Zie ook zijn bijdragen over katholieke concentratie in De Tijdstroom (Van de Perre 1986:40).
(217) Hij voegde daar aan toe: ‘Hetgene met de twistvraag over de katholieke roman voorgevallen
is, dreigt zich te herhalen, of beter, voort te zetten in een strijd voor of tegen “de
volksverbonden kunst”’ (HL 1937:117).
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Van de Voorde noemde Gijsen en Walschap de beste en meest bevoegde critici in
de DWB-enquête (HL 1933:538), Van Cauwelaert vermeldde Van de Voorde en
Walschap die de moed hadden gehad om tegen de verwarring der kritiek in te gaan
(DWB 1930:906), Walschap stelde zijn hoop voor de verheffing van de Vlaamse
kritiek op Gijsen, Van de Voorde en voor later op Demedts (HL 1930:1463), hij
verliet zich voor zijn oordeel over de jongste literatuur op Gijsen en Van de Voorde
(DWB 1936:5). Deze laatste werd ook door de Tijdstroom-jongeren als autoriteit
erkend, Van de Voorde is onze merkwaardigste ‘essayist’, zijn studie Gezelle's Eros
een ‘modelessay’, schreef De Tijdstroom (Buckinx in TS (1,1930:32) en TS
(1,1931:332), Kenis in TS (2,1932:460-467)).

3.2.7. Conclusie
Bij de voorstanders van een relatief autonoom literatuurmodel treft men de balans
tussen aan de ene kant de artistieke, literaire en aan de andere kant de ethische,
inhoudelijke aspecten van de roman in nogal diverse standen aan. De wisselende
accenten waren merkbaar in de genrevoorkeuren, de opvattingen over het publiek,
de ideeën over de wenselijke groepsstrategieën en over de verhouding tussen
autonome en heteronome criteria. Algemeen geformuleerd kan men stellen dat zij
volgende principes onderschreven: de kunstenaar heeft recht op geestelijke autonomie;
katholieke literatuur hoeft niet een blauwdruk van de kerkelijke leer te geven, maar
moet ruimte bieden voor een persoonlijke geloofservaring; bij de kritische beoordeling
van de roman moet rekening worden gehouden met de eigenheid van het artistieke
produkt, dus moet er met literaire maatstaven worden gemeten, al dan niet binnen
een apriori opgesteld ethisch kader, waar de woordvoerder zich niet buiten begeeft.
Zolang binnen een groep van katholieken de idealen die in het
humanitair-expressionisme gestalte hadden gekregen, nog voortleefden in idealistische
voornemens om het katholieke renouveau via de roman en andere kunsten verder uit
te bouwen, leek er een eenheidsfront te bestaan en vonden de diverse strekkingen
elkaar in een gemeenschappelijk verweer tegen het vooroorlogse estheticisme.
Wanneer echter de meningen over de verhouding tussen kunst en moraal niet langer
in abstracto werden besproken, maar via concrete gevallen in de praktijk werden
toegepast, bleken de polyvalente formuleringen (‘jonge kunst’, ‘kunst en leven’, de
‘volle werkelijkheid’, etc.) een duidelijker positiebepaling te vereisen(218) en tekenden
de tegenstellingen zich af.

(218) Dit bleek ook uit de diverse reacties op het ‘vernieuwend proza’. Op wat voor Gijsen,
Walschap, Van Cauwelaert hoopvolle tekenen van vernieuwing waren, reageerde Van der
Hallen afkeurend: er zijn de romans van Walschap, Van de Voorde, Zielens en Brulez ‘die
erop wijzen dat de belangstelling voor de psychoanalyse in onze jonge letteren geleidelijk
de aandacht voor de sociale en ethische problemen bezig is te verdringen’ (DWB 1930:912).
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De polarisering die zich rond het begin van de jaren dertig manifesteerde, versterkte
zich in de tweede helft van het decennium, enerzijds in een richting die de artistieke
wezenheid van de kunstwerken erkend wilde zien en de kerkelijke bevoogding op
het artistieke vlak niet langer accepteerde, anderzijds in een richting waarin de geest
van openheid zich terugplooide en haar kerkgetrouwe opstelling versterkte. De manier
waarop de receptie van Walschap in de jaren dertig is verlopen, kan bijgevolg deels
als het verhaal van een ontgoocheling worden beschreven. Zijn debuut Waldo kon
niet anders dan valse verwachtingen scheppen. Van der Hallen in Hooger Leven
recenseerde vanuit een generatiegevoel (‘mijn vriend Walschap’, ‘wij zijn niet een
geslacht dat volksboeken schrijft’) het werk als ‘het meest markante boek [...] dat in
dezen tijd verscheen, als uiting van deze kultuurperiode’ en besloot: ‘dit is een boek
dat men in later jaren niet ontkent of verloochent, maar met welgevallen terug ter
hand neemt met een gelukkig gevoelen omdat men er zich bewust van is dat een
goed mensch dit boek geschreven heeft.’ (HL 1928:233).(219) - Walschap verklaarde
zelf in een interview in Nieuw Vlaanderen dat zijn eerste werk ‘zekere verwachtingen’
had gewekt, waaraan zijn romans niet hadden beantwoord (NV 1936,12:6).

Eindnoten:
(158) In dit anoniem verschenen artikel confronteerde Walschap de standpunten van Maritain met
die van Geerten Gossaert: ‘De houten gedachten van dezen starren Calvinist zijn zoozeer verwant
aan de halsstarrige achterdocht en minachting waarmee sommige streng-katholieke middens
de letterkunde en alles wat kunst, is, bejegenen, dat wij meenen er eenigszins meer te moeten
op ingaan.’ (HL 1932:110).

(219) Cf. Janssen: ‘Wanneer wordt hij voor ons, wat hij vroeger beloofde te zijn, een heil en een
zegen?’ (BG 1934:330). Zie ook Van der Hallen in: ‘De evolutie van Walschap's werk evenals
die van den Noord-Brabander Coolen wijst er op dat in feite het renouveau van het
Nederlandsche narratief proza zich beslist voltrekt langs de lijn der katholieke
levensbeschouwing’ (JD 1931:30).
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Hoofdstuk 4
Literatuuropvattingen: tussen collectivisme en
individualisme
De beschouwingen en discussies over de verhouding tussen
individualiteit/persoonlijkheid en volk/gemeenschap en over de conceptuele invulling
van deze termen, domineerden in de tweede helft van de jaren dertig diverse terreinen.
Men treft ze aan in maatschappelijke debatten, met name over de voorstellen tot
hervorming van de staat op corporatieve basis, in de politieke debatten, waarin
totalitaire tegenover democratische regimes werden afgewogen en in het
filosofisch-culturele denken, waarin het negentiende-eeuwse liberalisme en
individualisme(1) na de oorlog voor collectiviteitstheorieën veld moesten ruimen.
Vooral in katholieke en vlaamsgezinde kringen bestond een ruime consensus over
de noodzaak om absolute prioriteit te verlenen aan de gemeenschapsidee. Deze werd
trouwens ook op pauselijk gezag (in de encycliek Quadragesimo Anno) als basis van
een nieuwe sociale ordening vooropgesteld. Daaraan werd de gedachte gekoppeld
van een grondige morele hervorming via een vernieuwing van de christelijke geest.
Een nieuw besef van verbondenheid met het volk, wat op het artistieke domein het
herstel van de relatie tussen kunstenaar en volk inhield, zou het cement vormen voor
de reconstructie en moest daarom in brede lagen van de bevolking ingang vinden.
Zowat overal in Europa werd kritiek geleverd op de crisis van de Westerse beschaving.
Deze kritiek zocht in de verlichtingsideeën en in de ontwikkelingen na de Renaissance,
in rationalisme, individualisme en materialistisch liberalisme, een zondebok voor de
ondergang van het avondland. In de tweede helft van de negentiende eeuw zag men
dit ontbindingsproces een hoogtepunt bereiken. De oplossing uit de crisis legde men
in het katho-

(1) B.v. K.D.V. (?), ‘Op het keerpunt’, in: Jong Dietschland - Vlaanderen, Jg.13, nr. 14, 7 april
1934, p.1-4, over ‘de onderlinge betrekkingen tusschen individu, persoon en zelfbewustzijn;
individualiteit, originaliteit en persoonlijkheid, massa en gemeenschap’ of A. Demedts, ‘De
waarde der persoonlijkheid’ (EL 1936,1:19) en P.G. Buckinx, ‘Terug naar het individualisme’
(TS 1,1931,5:147-150).
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licisme, omdat daar de creatieve krachten van de mens het volledigst aanwezig waren,
d.w.z. met inbegrip van de spirituele en religieuze dimensie.
In de Vlaamse periodieken werd omstandig geciteerd uit de filosofischculturele
en sociologische geschriften uit de Russische en Duitse cultuursfeer, onder meer uit
Wladimir Weidlé, Les abeilles d'Aristée, die de crisis in de moderne kunst toeschreef
aan een allesoverheersend rationalisme,(2) uit Peter Wust, De crisis van het Westersch
menschdom,(3) of Otto Miller, Der Individualismus als Schicksal.(4) Het essay dat in
dit verband de meeste aandacht trok, was ongetwijfeld het werk van de Russische
neochristelijke filosoof, Nicolaj Aleksandrovitsj Berdjajev. Zijn boek, De nieuwe
Middeleeuwen, werd zowel in katholieke als in Vlaams-nationalistische middens
warm onthaald.(5) In 1927 was in Parijs de Franse vertaling van Un nouveau
Moyen-Age(6) verschenen. M. Belpaire citeerde uitvoerig en instemmend uit deze
vertaling in Dietsche Warande en Belfort (DWB 1927:466) en ook Huib Hoste
ontdekte in de denkbeelden van Berdjajev grote affiniteit met de lijn die hij in
Opbouwen wou uitzetten. In een enthousiaste recensie ‘Naar een nieuwe tijd’ (OB
1928:113-116) beaamde hij Berdjajevs analyse van de crisis in de Westerse
beschaving en de noodzaak van een spirituele herbronning aan het Middeleeuwse
christianisme. Ook Vlaams-nationalistische publicisten, V. Leemans in Jong
Dietschland (JD 1928:385-386) en A. de Poortere in Nieuw Vlaanderen (NV
1938,15:9; ook in HL 1938: 1360) citeerden Berdjajev ter ondersteuning van hun
oproepen om aan de individualistische afzondering van de kunstenaar een einde te
maken. Met heimwee werd teruggeblikt op het stabiele theocentrisme van de
Middeleeuwen, het tijdperk met een synthetische wereldvisie en algemeengeldende
waardensystemen. In deze opvatting was de artistieke produktie in de vorige eeuw
door een ‘decadent subjectivisme’ van het werkelijke leven afgesneden en in een
levenloos estheticisme verzand. Daarom zagen een aantal literatoren heil in het herstel
van de directe binding tussen de kunstenaar en de volksgemeenschap waartoe hij
behoorde. Volksverbonden kunst, Vlaams-nationale literatuur, volks-dietsche
inspiratie stonden in hun literatuurmodel centraal.

(2) B.v. P. van Valkenhoff in Volk in een opstel ‘Het lot der moderne kunst’ (VOL 3,
1938:351-352) en E. de Bruyne in Elckerlyc, in zijn serie over de ‘crisis van de hedendaagsche
kunst’ (EL 1936,21-23).
(3) Vertaald en ingeleid door Victor Leemans, in de Phalanxreeks uitgegeven in 1930.
(4) Uitgegeven bij Herder, Freiburg in Breslau (Die Deutsche Dichtung der neusten Zeit 2/1).
Moens vertaalde hieruit fragmenten voor Dietbrand (1933).
(5) De nieuwe Middeleeuwen werd door A. Boni het lievelingsboek van E. van der Hallen
genoemd (Boni 1950:35).
(6) N. Berdiaeff, Un Nouveau Mogen-Age: réflexions sur les destinées de la Russie et de l'Europe.
Paris, Le Roseau d'Or, Plon-Nourrit (Oeuvres et Chronique; 13). De Nederlandse vertaling
verscheen in 1935 bij Die Poorte te Antwerpen. De oorspronkelijke Russische tekst Novoye
stednevyekovie werd in 1924 in Berlijn gepubliceerd. Berdjajev had zich in datzelfde jaar,
na zijn verbanning uit Rusland, in Parijs gevestigd, en genoot in die periode in West-Europa
grote bekendheid en populariteit.
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4.1. Gemeenschapskunst en volksverbonden kunst
Uiteenzettingen over volksverbonden literatuuropvattingen grepen over het
expressionisme heen terug naar de Vlaamse Rodenbach-Verriest-traditie. We zien
ze in het midden van de jaren dertig opduiken in het culturele maandblad Volk (met
o.a. Ernest van der Hallen, Ferdinand Verknocke, Karel Vertommen, Dirk Vansina),
in Dietbrand, het ‘Tijdschrift voor het Dietsche Geslacht’ (Wies Moens, Leo de
Roover), in het blad van de Duits-Vlaamse Arbeidersgemeenschap, DeVlag (Bernard
Lauwers) en in Nieuw Vlaanderen. Maar ook in een gematigd Vlaams weekblad als
Hooger Leven werd o.m. door Albrecht de Poortere en André Demedts over
volksverbonden kunst geschreven. Op de DeVlag na waren dit alle tijdschriften of
weekbladen die zich ook als pleitbezorger van de katholieke geloofsen levensleer
aandienden. Vooraleer deze publikaties uit de tweede helft van het decennium te
behandelen, ga ik in op het radicaal Vlaamse weekblad Jong Dietschland. Samen
met De Pelgrim kan het als de voorloper van Volk, dé latere heraut van
volksverbonden kunst, en van Dietbrand worden beschouwd.

4.1.1. Een katholiek - Vlaams-nationalistisch romanmodel in Jong
Dietschland
Jong Dietschland, ‘Algemeen Weekblad voor Katholiek Vlaamsch-nationaal leven’(7)
ging als Vlaams-nationalistisch weekblad in 1927 onder redactie van Victor Leemans
van start. Het werd de spreekbuis van een jonge radicale groep van katholieke en
Vlaams-nationalistische intellectuelen, die de politieke lijn van Lode Dosfel(8) en het
culturele vormingswerk van Het Vlaamsche Land wilden voortzetten. De kunstrubriek
was tot 1928 in handen van Wies Moens en werd daarna door Ernest van der Hallen
overgenomen. Men kan stellen dat in de romanopvattingen zoals die door Moens en
Van der Hallen werden verwoord, de politieke lijn van het blad duidelijk herkenbaar
was: steun aan de Vlaams-nationalistische strijd vanuit een Groot-Nederlandse
gezindheid en op een stevig fundament van de katholieke godsdienst. Vele
medewerkers, zoals Van der Hallen zelf, maar ook A. van de Velde, J. Muls en F.
de Pillecijn waren trouwens figuren uit het A.K.V.S.

(7) Over de politieke en maatschappelijke opvattingen van het blad zie Van Haver (1983 en
1983b), Willemsen (1969), Elias (1972).
(8) Dosfel had van 1898 tot 1914 een katholiek tijdschrift voor kunst en letteren onder dezelfde
naam geleid. Weduwe Angela Dosfel, hoofdredactrice van Gudrun, was tijdens de eerste
vier jaren redactiesecretaris en nam, toen Leemans ziek werd in 1931, de leiding van het blad
over. Aanvankelijk was ze gevraagd om in Hooger Leven de vrouwenrubriek te verzorgen,
maar Valvekens liet weten dat haar naam bij de kardinaal een slechte klank had, en dat ze
tussen Hooger Leven en Jong Dietschland zou moeten kiezen (Verstraete 1985:36).
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Het gedachtengoed van deze katholieke studentenkringen was vooral in de bijdragen
van Van der Hallen terug te vinden: een christelijk idealisme steunend op de
Westvlaamse traditie,(9) afkeer van een formalistische geloofsbeleving en een
apostolische vormingsopdracht die de jeugd tegen materialisme en zedeloosheid
moest beschermen.
In de ‘Verantwoording’ van Jong Dietschland (JD 1927,1:3-4) werd, in
tegenstelling tot de prospectus die door Verschaeve was geschreven (25 december
1926), naast de politieke en maatschappelijke denkbeelden ook ingegaan op de
artistieke opvatting van het blad. Een exclusieve gerichtheid op de geestelijke inhoud
van literair werk werd daarin aangekondigd: ‘Jong Dietschland wil niet gewijd zijn
aan de schoongeestige literatuur’, maar zal de focus richten op datgene wat literatuur
mogelijk maakt, ‘dieper geestesleven’ en ‘levensidealisme’. Het uiteindelijk doel is
‘het verwerven en het bevorderen van een universeele geesteskultuur op katholieke
grondslag in Vlaanderen’. De katholieke component in deze artistieke beschouwing
ging steevast met een Vlaams-nationale gepaard, namelijk met de vereiste dat de
Vlaamse bezieling door de literatuur zou worden bevorderd. Herstel van de
verbondenheid tussen kunstenaar en volk betekende ook een steun voor de heropbouw
van de geestelijke katholieke waarden.
De crisis in de literatuur en dichtkunst was volgens de Jong Dietschland-redactie
te wijten aan een gebrekkig geestesleven. ‘De kunstenaars kunnen noch groeien noch
schenken omdat ze zelf niets ontvangen. [...] Waar kunst en literatuur getuigenis van
een geestesleven afleggen, zullen zij in “Jong Dietschland” steeds een spreekgestoelte
en warme belangstelling vinden.’ (JD 1927,1:4).
Men had voor de esthetische aspecten van het kunstwerk weinig oog, aangezien
kunst werd beschouwd en geëvalueerd als de uitstraling van een katholieke
geestescultuur. Verschillende kenmerken van het katholieke integristische
literatuurmodel zoals dat in 3.1. werd beschreven, zijn hier terug te vinden: de literaire
kritiek steunde hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend op ethische en inhoudelijke
normen(10); afwijkende standpunten werden wel

(9) Van der Hallens opvattingen over de christelijke vorming van de jeugd werden ook door
Duitse voorbeelden als Romano Guardini en de Quickbornbeweging beïnvloed (zie Boni
1950 en Vos 1982,II). Hij vertaalde van R. Guardini Nieuwe Jeugd en Katholicisme
(Steenlandt, Kortrijk, 1932). De idealen van een verdiepte geloofsbeleving, de Wanderfahrten
in de open natuur, de geest van Freiheit, Freundschaft en Freude waarin de jongeren tot
zelfstandige en diepgelovige volwassenen moesten worden opgevoed, domineerden zijn hele
optreden in de katholiek-Vlaamse jeugdbeweging.
(10) Ter illustratie een reactie van Rob Erkens die zich aansloot bij Van der Hallens bewondering
voor het toneelwerk Deemstering der zielen van Vansina: ‘Wanneer komt er iets meer dan
'n kritiek over de dramatische waarde, de technische vaardigheid, de zinsbouw, de actie in
dat oeuvre. Wie spreekt eens over het diep menschelijk ware, wie geeft eens lucht aan zijn
heele gevoel zonder een foutje te ontleden en 't werk te brengen onder het dissectiemes van
zijn litteratorenpen. Wie oordeelt eens als mensch zonder meer.’ (JD 1927,18:9). Zie ook
Van der Hallen over F. Herwig (JD 1932:834 en JD 1933:765) of W. Meyboom (ps. van F.
Couteele) over G. von le Fort: ‘Men doet een zoo hoogstaand mystiek boek haast onrecht
aan, met de literaire schoonheid ervan te loven, hoe groot deze ook moge wezen. Men
ondergaat deze, maar men denkt er niet aan.’ (JD 1929:303).
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gepubliceerd, maar door een corrigerende tegenstem geneutraliseerd(11); initiatieven
tot katholieke blokvorming werden gesteund; pater F. Morlion kon in Jong
Dietschland de activiteiten van zijn offensiefbeweging aankondigen (b.v. JD
1933,40;49) en de instructies van de kerkelijke autoriteiten over literatuur,
bijvoorbeeld de veroordeling door het Heilig Officie van onzedelijke romans (JD
1927,21:10) werden erin meegedeeld. Gezien de vijandige verhouding tussen het
Vlaams-nationalisme, i.e. Jong Dietschland, en het Belgische episcopaat(12)
ondersteunden dergelijke mededelingen niet alleen de zedelijke censuurnormen van
het weekblad, zoals in Boekengids, maar kunnen ze ook worden gelezen als een blijk
van erkenning van het kerkelijk gezag. Jong Dietschland zou trouwens nooit nalaten
te hameren op zijn katholieke overtuiging. A. Willemsen (1969:308) suggereerde
dat de ultrakatholieke opstelling van het blad een compensatiestrategie kon zijn voor
de bisschoppelijke veroordeling en een bewijs om te laten zien dat katholicisme en
Vlaams-nationalisme wel degelijk verenigbaar waren.
Vergelijkt men enkele boekrecensies uit Jong Dietschland met besprekingen over
en door dezelfde auteurs in andere periodieken, dan bleek de politieke en
levensbeschouwelijke strekking van het blad niet zonder invloed op de bijdragen.
André Demedts, toen pas 22 jaar oud, leek zich aan zijn adressanten te conformeren
toen hij in De Tijdstroom, weliswaar onder het pseudoniem Willy Hart, De teleurgang
van de Waterhoek van Streuvels gunstig recenseerde en het kwalificeerde als een
‘katholiek boek voor volwassenen’, terwijl hij in Jong Dietschland zijn oordeel
volledig door een eng zedelijk perspectief liet bepalen. De Teleurgang van de
Waterhoek beschreef hij daar als een mislukking, niet vanwege de beschrijvingsdrang,
maar omdat het boek te zeer een ‘zang van het duistere driftbeleven’ was. ‘Wij, jonge
katholieken’ verwachten ‘een hymne van de ziel van Vlaanderen, van haar sterke
eenvoud, en die hymne verweven met het lied der brede, zwellende aarde onder de
glorierijke zon’ (JD 1928:219). Ook zijn oordeel over Komen en gaan berustte op
puur morele normen. Door het zelfbedwang van de schrijver was deze roman nog
zedelijk goed gebleven, vond Demedts. Echter: ‘We eisen méér van de kunst,

(11) Over Adelaïde werd naast de lovende bespreking door Paul de Mont op dezelfde pagina ook
de afwijzende reactie van S. Linde gepubliceerd (JD 1930:46-47). Een bespreking door F.
de Pillecijn van E. Glaeser (JD 1929:668-669) waarin hij de suggestief-emotionele werking
van Glaesers objectieve koelheid prees en vrij neutraal vaststelde dat de zielestrijd om God
en godsdienst hier ontbraken, werd gevolgd door een bis-bespreking van O. van der Hallen
die Glaesers gemis aan religieus inzicht extra in de verf zette (JD 1930:41).
(12) Jong Dietschland steunde samen met de Blauwvoet het A.K.V.S. in zijn strijd tegen het
J.V.K.A. en de richtlijnen van de bisschoppen (Vos 1982,II:174-188).
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maar het is reeds veel dat dit gevaarlijk gegeven niet op een gevaarlike wijze werd
verwerkt’. Ward Auweleer, pseudoniem van Jef van de Wiele, de latere leider van
de DeVlag, vond hij een grotere belofte met zijn roman Ferde. Het boek mocht dan
wel teveel details bevatten en de taal had soberder en zuiverder gekund, ‘maar de
geest van deze roman graaft dieper ons leven uit, en daar komt het ten slotte op aan’
besloot Demedts (JD 1928:220).
Bij een vergelijking van de boekbesprekingen die van E. Van der Hallen in Boekengids
verschenen, met zijn recensies voor Jong Dietschland, vallen in de eerste plaats
enkele reeds bekende principes op: zijn grondige afkeer voor psycho-realisme, met
het gebruik van het voor hem negatief geconnoteerde attribuut ‘psycho-analytische’
i.p.v. psychologische roman(13); zijn weerzin voor het ‘individualisme’(14) dat hij in
de publikaties van de jongeren aantrof, bijvoorbeeld in de Nederlandse Erts-almanak,
in de Gentse jongerenuitgave Doedelzak, bij de ‘Gemeenschapsepigonen’, bij de
Tijdstroom-jongeren en later bij Brulez, Greshoff(15) en de Forumianen(16); zijn kritiek
op de beperktheid van het heimatgenre en boerenroman, ‘onzer huidige dorpsche,
zoogenaamde heimatletterkunde’; de oproep tot katholiek bezield werk, tot nieuwe,
jonge frisse vertelkunst die ‘de lijnen der katholieke traditie en het bovennatuurlijk
levensinzicht’ zou volgen, waarbij de romans van F. Herwig en voor Vlaanderen de
vertelbundels van G. Walschap en het werk van A. Coolen tot voorbeeld werden
gesteld.(17)
Vanaf het jaar 1932 vertoonden zijn besprekingen een uitgesproken voorkeur voor
een romanopvatting op Vlaams-nationalistische basis. De behandeling van het werk
van A. Thiry biedt hiervan een duidelijke illustratie. In april 1931 verscheen in
Boekengids een openingsartikel van Van der Hallen over ‘Antoon Thiry, de verteller
der kleinstad’ (BG 1931:121-125). Daarin woog hij deze Lierse verteller en F.
Timmermans tegen elkaar af.

(13) B.v.: A. Coolen en Meekel ‘houden zich absoluut buiten 't eeuwige would-be psychologisme
en psycho-realisme waarin de Nederlandsche romankunst vrijwel gestikt is’ (JD 1930:846,
zie ook JD 1931:383 en JD 1933:718).
(14) Van der Hallen: de gemeenschapsgedachte die voor tien jaar het werk van jongeren
domineerde is verdrongen ‘door een zoo eng individualisme als onze letterkunde sedert de
tachtiger jaren niet meer kende’ (JD 1929:78).
(15) Brulez en Greshoff waren voor Van der Hallen de heren van een hernieuwde l'art pour l'art
en van het literaire individualisme. Na de publikatie van Brulez' opstel over de ‘Grenzen der
literatuur’ (DWB 1933:494-516) kondigde Van der Hallen een duchtige repliek aan.
(16) In Boekengids noemde hij Marsman, Ter Braak, Du Perron en Engelman een ‘groepje
individualistische kritikasters’ (BG 1934:64).
(17) ‘De evolutie van Walschap's werk evenals die van den Noord-Brabander Coolen wijst er op
dat in feite het renouveau van het Nederlandsche narratief proza zich beslist voltrekt langs
de lijn der katholieke levensbeschouwing.’ (JD 1931:30).
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Van der Hallen motiveerde zijn voorkeur voor Thiry op basis van criteria die hij aan
de romanvernieuwers ontleende: erkenning van het leven en de mens, typering ‘van
binnen uit’, geen intellectualisme noch folklorisme. Wel maakte hij melding van de
‘ongewone omstandigheden’ waarin deze vertellingen tot stand kwamen. Thiry was
na 1918 als voormalig lid van de Raad van Vlaanderen bij verstek ter dood
veroordeeld en verbleef in het Nederlandse stadje Tiel, waar hij bibliothecaris was.
Als herinnering aan het geliefde vaderland en volk kregen zijn verhalen voor Van
der Hallen een bijzondere waarde. Kleedde hij in Boekengids de sympathie voor deze
activististische idealen nog vagelijk in, in Jong Dietschland kwam hij openlijk uit
voor een literatuur in dienst van politieke nationalistische doeleinden. Zijn bespreking
van Thiry's De hoorn schalt in 1932 verscheen onder de titel ‘Een roman over het
aktivisme’ en ving als volgt aan: ‘Wij zijn zowat de eenigen die in dit kleine land
van tegenstrijdigheden, met nadruk en in feite een ethische-godsdienstige, sociale,
politieke; ja mijn vriend, ge leest juist: een politieke rol opeischen voor de kunst, in
casu voor de literatuur. Wij, dat zijn er in Vlaanderen niet velen buiten eenige
medewerkers aan dit schriftuur.’ (JD 1932:154). Wat is het aandeel van onze Vlaamse
kunstenaars ‘in de “grootsche” strijd voor het leven en de toekomst van de Vlaamsche
gemeenschap’ vroeg hij zich af. Voor elke auteur stelde zich een keuze tussen Wies
Moens ‘die thans elken dag ondervindt wat het deel is van den mensch die in dit enge
landje zoo stout is te durven vechten voor een gedachte en daarbij van meening is
dat aan deze strijd op dit oogenblik een grootere behoefte is dan aan een jaarlijksche
bundel verzen, - en anderzijds Urbain van de Voorde die de formuul ontdekt heeft
om de litteratuur te scheiden van het leven en het denkbeeldig of werkelijk leed van
't eigen hart nog altijd interessanter vindt dan de strijd die in deze uithoek van Europa
gestreden wordt om het leven.’ (JD 1932:154).
In de figuur van Van de Voorde richtte Van der Hallen zich tegen de hele
Tijdstroom-generatie, wier principiële afzijdigheid van de Vlaamse strijd hem ronduit
verwerpelijk voorkwam. Bij het verschijnen van het eerste nummer van De Tijdstroom
had hij al zijn bezwaren tegen de geest waarvan dit nummer getuigde, kenbaar
gemaakt, ‘behoudens het feit dat vitaliteit, energie en zelfstandig denken hier in
driekwart der bijdragen totaal ontbreken, lijkt ons de publikatie van deze schrifturen
krachtens den geest welk uit dit nr. spreekt een aboluute overbodigheid: een luxe
welke een kultureel-doorvoed volk zich desnoods zou kunnen permitteeren, maar
dat in den ontzettenden kaos en in een strijd welke al wie jong is te voeren heeft,
belachelijk klein en onbenullig aandoet’ (JD 1930:734). De functie die in deze visie
aan literatuur werd voorbehouden is een bijdrage te leveren tot de verwezenlijking
van de culturele levensmogelijkheid van het Vlaamse volk en tot de strijd tegen de
levensverdwazing en ont-
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kristelijking. Daarom achtte hij Van de Voorde, o.m. door zijn studie over Gezelles
Eros (1930) ongeschikt als mentor voor een jonge groep katholieken.(18) Ook voor
Moens was De Tijdstroom de ‘meest merglooze’ der Vlaamsche uitgaven, dé
incarnatie van een verwerpelijk individualisme (JD 1931:57). ‘Voor de eer van
Vlaanderen, van het Vlaamsche cultuurstreven in het algemeen’ sprak hij de wens
uit ‘dat deze stroom zou ophouden te vloeien’. Hij stemde zelfs zijn oordeel over
Hostes blad Opbouwen af op de positie die hierin tegenover De Tijdstroom werd
ingenomen.(19) Aanvankelijk stond Moens weifelend tegenover Opbouwen, omdat
het tijdschrift in zijn ogen geen vast profiel had. Zijn beloofde medewerking als
letterenredacteur zegde hij op voor het verschijnen van het eerste nummer (zie 3.2.3).
In 1930 echter had Jong Dietschland zijn mening over het blad al herzien en het
schreef er zich over te verheugen ‘dat “Opbouwen” zich bereid maakt het verfoeielijk
individualisme dat de laatsten tijd opnieuw in Vlaanderen het hoofd opsteekt
ongenadig te bevechten.’ (JD 1930:763). In 1931 klonk het nog duidelijker: ‘Ons
verheugt het standpunt van W. Rombauts in Opbouwen over De Tijdstroom: het is
de stem van een jong mens die zijn jeugd niet verloochent.’ (JD 1931,11).
Doordat in 1930 in De Tijdstroom een jongerengroep aantrad, die in haar
literatuuropvatting aan de noden van de tijd geen prioriteit meer wenste te geven,
kwamen de noties gemeenschapskunst en persoonlijke kunst in een scherp dualistisch
denkschema terecht. Verdedigers van een volksgeoriënteerde esthetica vormden de
radicale tegenpool van de ‘super-individualisten, literaire erotomanen en
sur-estheten’.(20) Naast deze polarisering in het denken bepaalde ook de politieke
verschuiving in Jong Dietschland, met name de radicalisering van de nationalistische
tendens vanaf september 1931 de sterkere profilering van het Vlaams-nationalistische
romanmodel bij Van der Hallen. Zijn steun aan de nationalistische roman in 1932 is
de meest opvallende constante in zijn besprekingen voor Jong Dietschland in dat
jaar. Ik geef enkele voorbeelden. Het verhaal

(18) Cf. zijn uitvallen waarin hij de Tijdstroomjongeren als navolgers van ‘generaal Van de
Voorde’ bestempelde. Elke schwung, elk sociaal bewustzijn, elk heimwee naar het goddelijke
is uitgesloten. ‘Wij, wij gaan op naar een nieuwe tijd, ondanks deze snotterige sentimentaliteit,
dit liberaal individualistisch rationalisme. Dat zij die hiervoor verantwoordelijk zijn, hun
verantwoordelijkheid nemen.’ (JD 1933:491-492).
(19) Nog in JD (1931,38): Opbouwen is de apologie van de jonge gedachte in het kunsten
denkleven.
(20) Cf. Demedts klaagde de onvruchtbare polarisering aan tussen enerzijds diegenen die uit de
expressionistische beweging kwamen en die een actief ingrijpen van de letterkunde in de
actualiteit verdedigden en anderzijds de zogenaamde estheten (HL 1938:1052). Zie ook
Vansina in Volk: ‘De tijd is nu gekomen dat elk katholiek kunstenaar van dit land te kiezen
heeft: of in een wereldvreemd individualisme volharden en verstarren, of wereldverbonden
in innig gemeenschap met zijn volk en zijn geloof kultuurstichtend werk verrichten.’ (VOL
1,1935:5).
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Vastenavond van Theo Bogaerts bevat een massa facetten die de aandacht van de
literaire kritiek moeten gaande houden, zo stelde Van der Hallen vast, maar hij
beperkte zich welbewust tot één episode over de zelfstandigheidsgedachte, die belang
had voor al wie begaan was met ‘de strijd voor het eigen zelfstandig leven als volk
die in deze uithoek van West-Europa gestreden wordt’ (JD 1932:525). De Pillecijns
Blauwbaard kon hij wel appreciëren vanwege de frisse avontuurlijkheid, maar toch
betreurde hij ‘dat de Pillecyn niet een boek schreef dat in deze tijd staat en levend
kontakt houdt met de problematiek van dit jaar’ (JD 1932:31). Bij C. Buysses
overlijden in 1932 voegde Van der Hallen aan de gekende morele bezwaren tegen
de ‘tergende eenzijdigheid’ de volgende voetnoot toe: ‘Nog eens: de vraag voor ons
is: wat hebben wij aan Buysse gehad als faktor in onze Vlaamsche kultuur - niets.’
(JD 1932:589). Ook bij de Buysseviering van 1929 had hij zijn afzijdigheid dubbel
gemotiveerd. Naast de zedelijke afkeuring, ingekleed als een gebrekkig realisme bij
Buysse - wat ook al in Boekengids te lezen stond - gaf hij een tweede reden op: ‘Maar
er is meer dan deze eenzijdige voorstelling van Vlaanderens geestelijk pauperisme’,
er is het feit dat Buysse ‘buiten elk bewustzijn staat van de kamp om de ontvoogding
van hetzelfde volk’. ‘Die afzijdigheid van wat vooreerst het dringendste is, en waarbij
alle litteratuur een overtollige luxe wordt, en alle aesthetische problemen en vitterijen
van zeer betrekkelijk belang, zooals een kultureel-doorvoed volk zich kan permitteeren
[...] is mede de oorzaak van het uitblijven onzer zelfstandigheid die door enkele
intellectuelen en politiekers zoo moeizaam wordt bevochten’ en Van der Hallen
besloot zijn stuk met Buysses bekende citaat, ‘le flamand n'est qu'une pauvre petite
langue’ (JD 1929:636).
Het is van belang deze opvattingen in gedachten te houden wanneer men leest hoe
Van der Hallen het folklorisme, i.c. Timmermans, veroordeelde. Dit gebeurde niet
zozeer op grond van literaire (zoals bij Walschap) dan wel van cultureel-politieke
argumenten. Ondanks de buitenlandse bewondering voor de Vlaamse vertelkunst,
achtte Van der Hallen het noodzakelijk om niet van het standpunt te wijken ‘dat we
ons uit de suffisance van onze folkloristische verhalenliteratuur moeten losworstelen
en dringend, dringend moeten kontakt nemen met de groote problemen die op dit
oogenblik van beslissende invloed zijn op de toekomst van Europa in zijn
godsdienstige, ethische, sociale en politieke vormen’ (JD 1932:460). Op dezelfde
manier droeg het antiprovincialisme bij Moens een politieke Vlaams-nationalistische
connotatie. Zo koppelde Moens naar aanleiding van Hatzfelds Timmermansstudie
zijn verzet tegen de folkloristische voorstelling van de ‘Vlaamsche aard’ zoals die
op grond van Timmermans' geschriften èn van zijn lezingen buiten Vlaanderen was
verspreid, niet aan een ontkenning van de artistieke hoedanigheden of aan bezwaren
tegen zijn ‘immer-slordige taal’. Zijn protest was gericht tegen de verspreiding
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van het beeld van een ‘pseudovlaanderen’, omdat daardoor de strijd van het Vlaamse
volk dreigde uit het oog verloren te worden en het cultuurflamingantisme de meeste
kunstenaars ‘in het Dietsche Zuiden’, bij gebrek aan een politiek-nationale overtuiging
of uit vrees om ermee voor de dag te komen, in slaap wiegde. ‘Hoezeer ook de
bizondere gaven van zijn populair expressionisme te loven zijn, dit is niet de
wezenlijke, volwaardige uitdrukking van ons vaderland.’ (DB 1936,4:121-125).
Wanneer Jong Dietschland na de korte fusie met het ultranationalistische
Vlaanderen weer als een zelfstandige publikatie verscheen, resumeerde Van der
Hallen in het najaar van 1934 nogmaals zijn literatuurconcept: ‘Wij vechten voor
een litteratuur en een kunst die nog een rol spelen in het leven, die nog niet het
antwoord vergeten of verleerd hebben op de primaire levensvragen [...] voor het
princiep dat voor den jongen katholieken kunstenaar nog sterkere
zedelijkheidsbeginselen gelden in de kunst dan de aesthetische; tegen de verwordingen
van het na-Tachtiger dilletantisme en aesthetisme; tegen den analytischen roman, de
erotische en dekadente lyriek, de individualistische, verburgerlijkte
binnenhuis-romantiek’. Jong Dietschland was een verzamelsignaal voor hen ‘die
een houvast zoeken voor een nieuwe ethische levensbeschouwing of voor de nieuwe
vormen van het politieke denken’ (JD 1934, 23 sept:15). In juli 1935 hield Jong
Dietschland op te verschijnen en moest Van der Hallen met andere geestesgenoten
naar een nieuw publikatiemedium uitzien.

4.1.2. Het volksverbonden literatuurconcept
De conceptuele onduidelijkheden en meningsverschillen, de pogingen tot een klare
aflijning van de begrippen gemeenschapskunst, volkskunst en volksverbonden kunst
kenmerken de beschouwingen en literatuurkritieken die over deze thema's
handelden.(21) De invulling van deze begrippen laat immers een brede diversiteit toe,
variërend van een vaag concept waarin kunst haar oorsprong vindt in het volk, tot
een kunstopvatting waarin de artistieke creatie dienstbaarheid aan de politieke,
Vlaams-nationale doelstellingen verschuldigd is. Hoewel de gedachte van
gemeenschapskunst en van de verbondenheid tussen kunstenaar en volk ook in de
jaren twintig aanwezig was, dook de term ‘volksverbonden’ kunst in mijn corpus
pas in 1935 op.

(21) Bij de invoering van het begrip gemeenschapskunst in het tijdschrift Ruimte bestond er
eveneens onenigheid over de betekenis (Van Passel 1954:40-41).
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Volk
Volk,(22) het Maandschrift voor Dietsche Kunst en Kultuur, was in deze periode het
tijdschrift dat zich het duidelijkst met een volksverbonden kunstopvatting profileerde.
In tegenstelling tot Jong Dietschland was het geen politiek orgaan, zoals ook uit de
ondertitel blijkt, maar het kan in grote lijnen als de opvolger van dat blad worden
beschouwd.(23) Volk stelde immers dezelfde fundamentele eenheid tussen kunst, cultuur
en godsdienst voorop, het had eveneens een grondige afkeer van literaire namen die
met individualisme werden geassocieerd,(24) het gaf uiting aan een combattiefkatholieke
geest in de zin van de Offensief-beweging,(25) en het viel op een aperte wijze het
Vlaamse autonomie-streven, al dan niet in een al-dietsche geest, bij. Op het einde
van zijn bestaan, toen de Tweede Wereldoorlog al was uitgebroken, zou Volk trouwens
een fusie aangaan met Dietbrand, het volks-dietsche maandschrift van Wies Moens.
Daarbij werd overeengekomen dat Dietbrand zich in de toekomst enkel zou bewegen
op het gebied der nationaal-politieke en geestelijke opvoeding van het volk, terwijl
Volk zich uitsluitend zou bezighouden met het artistieke en culturele leven
(prospectus).
Ook in de medewerkerslijst viel de continuïteit van Jong Dietschland naar Volk
op: F. de Pillecijn, F. Verknocke, A. van de Velde, L. van Alken (priester Odiel
Spruytte) waren A.K.V.S.-figuren, waarvan de laatste twee aan Jong Dietschland
hadden meegewerkt. V. Leemans, de voormalige hoofdredacteur van Jong
Dietschland, trad met de tweede jaargang tot de redactie van Volk toe. Daarnaast kan
Volk ook als een voortzetting van De Pelgrim worden beschouwd, F. de Pillecijn,
A. van de Velde en D. Vansina waren samen met Van der Hallen lid van de
Pelgrimbeweging geweest. Terwijl in De Pelgrim de meeste aandacht naar de
schilderkunst uitging, was Volk echter veel meer op de literatuur, en vooral op de
poëzie gericht. De katholieke kunstidealen van De Pelgrim die van alle kanten om
hun vaagheid en te lage artistieke eisen werden bekritiseerd (ook in JD 1932:13),
dacht men in combinatie met een volksnationale verdieping tot een concreter,
pragmatischer programma te kunnen omvormen.

(22) De naam was een voorstel van A. van de Velde (Florquin 1968:85).
(23) Zie ook Van der Hallen (VOL 1,1936,4:134).
(24) Vansina verklaarde in een gesprek met Florquin de stichting van Volk als ‘een reaktie tegen
schrijvers als Du Perron, Menno ter Braak en anderen van dat genre’ (Florquin 1968:85).
(25) In ‘Nog rond een nieuw maandschrift’, een artikel in Hooger Leven (HL 1936:68), maakte
P. de Vree gewag van een vergadering voor jonge letterkundigen, bijeengeroepen door Pater
Morlion. Deze bijeenkomst kon als de start van Volk worden beschouwd. In het prospectus
had De Vree grosso modo de ideeën aangetroffen die Van der Hallen op deze vergadering
had verwoord. Van der Hallen weerlegde in ‘Een zakelijk antwoord aan Paul de Vree’ (VOL
1,1936:132-134) enkele van diens suggesties.
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De twee pijlers waarop Volk steunde, het radicaal en consequent katholicisme en de
Vlaamse volksverbondenheid, werden in het eerste nummer duidelijk voorgesteld.
Op de allereerste pagina werd de katholieke geloofsbelijdenis in letterlijke zin,
namelijk het Credo uit de misliturgie, afgedrukt. Na de verantwoording door Van
der Hallen, gevolgd door een al even strijdbaar programmatisch artikel van Vansina
(‘Wat nu?’), kon over hun door en door katholiek en volks literatuurbegrip nog weinig
twijfel bestaan. In de verantwoording formuleerde Van der Hallen de doelstellingen
als volgt: ‘We willen, los van invloeden en groepen, getuigen voor de nieuwe orde
waarvan we weten dat ze bezig is te groeien uit deze chaos van geestelijk en stoffelijk
puin; voor de schoonheid welke zich niet schaamt om haar dienstbaarheid aan de
waarheid. We willen het zwaartepunt leggen op de kunst en de literatuur, als de
groote draagsters der Dietsche kultuur. [...] Ons werk wil de verbondenheid huldigen
van den kunstenaar met de breedere gemeenschap, de eenheid van kunst en leven,
met onze katholieke levensbeschouwing als bindend element. Dit impliceert
onmiddellijk strijd tegen aesthetisme, individualisme en dilletantisme.’ In een tijd
van chaos en politieke strijd zou de taak van de kunstenaar erin bestaan ‘het gebroken
kontakt tusschen hem en de gemeenschap te herstellen, het geestesleven van zijn
volk en zijn tijd gestalte te geven, den mensch aan de hand te leiden langs de hooge
toppen der waarheid en der schoonheid, van geloof en liefde, naar Gods' eeuwige
heuvelen.’ (VOL 1,1935:2-4).
De bijdrage van Vansina ‘Wat nu?’ (VOL 1,1935:4-5) plaatste het onverbrekelijk
complex van godsdienst en Vlaams bewustzijn - men kan Vlaanderen van Christus
niet scheiden - in een ruimer kader. Voor Vansina was dit de essentie van de uitbouw
van de cultuur die de Vlaamse gemeenschap zich tot taak moest stellen. In zijn
cultuurfilosofische beschouwingen, maakte hij, zich beroepend op E. de Bruyne,(26)
het onderscheid

(26) Zie ook Vansina in Volk (VOL 1,1935:61-63). Prof. E. de Bruyne had in Elckerlyc een
uiteenzetting gegeven over het Spengleriaanse onderscheid tussen cultuur en civilisatie,
waarbij cultuur in humanistische zin werd geïnterpreteerd als de verwezenlijking van de
innerlijke natuurlijke waarden: ‘Cultuur is de ontwikkeling van het geestelijk leven naar het
steeds grootscher en subliemer verwezenlijken van de objectieve waarden en naar de steeds
dieper gaande bevrijding van al wat stoffelijkheid is, baatzuchtig genieten, verbrokkeling
van ware persoonlijkheid’. Beschaving steunt in deze visie op dezelfde elementen, ‘maar is
meer het geheel in zijn oppervlakkigheid beschouwd, terwijl de cultuur er de ziel van is’. De
cultuur is scheppende levensdrang en oorspronkelijke productie van nieuwe kennis, nieuwe
kunst, nieuwe idealen, de beschaving is verstarring van het levend scheppen, academisme
in plaats van genie, formalistisch puritanisme in plaats van vlammende deugd, technische
toepassing van reeds bezeten wetenschap in plaats van ontdekking. De cultuur leeft in
openstaande en opgaande maatschappijen, de beschaving met haar misschien grootere
verfijndheid tiert in gesloten, in beweginglooze, afdalende volkeren: tusschen cultuur en
beschaving ligt dezelfde afgrond als tusschen ‘société ouverte’ en ‘société close’. De zin van
een belangloze cultuur van de geest ligt jenseits, de betekenis van een egoïstische beschaving
ligt in de daad (EL 1935,2:2). In de veelvuldige oproepen tot een culturele heropbouw van
Vlaanderen klinken bovenstaande connotaties van het begrip cultuur mee.
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tussen cultuur, als een christelijke levensstijl die het hele leven doordringt, en een
gelaïciseerde beschaving of civilisatie. De katholieke actie ‘moet door een nationaal
godsdienstige kultuur de wezensvreemde ersatz-civilisatie vervangen’. Hij typeerde
vervolgens de wezensechte cultuur van Vlaanderen als godsdienstig én
volksverbonden en kende daarom aan Vlaanderen een leidende rol toe in de culturele
heropbouw, een opdracht die hij ook in een bijdrage over ‘het cultuurprobleem en
het Congres van Mechelen’ benadrukte (VOL 2,1936:9-12). Deze taak reserveerde
hij voor enkele sterke cultuurscheppende persoonlijkheden, die de door de elite
veroverde cultuur op het volk konden overdragen.(27)
Het kwam er volgens Vansina op aan van Vlaanderen in de kortst mogelijke tijd
een katholiek cultuurland te maken, zodat het in het Westen een bolwerk van het
katholicisme kon vormen tegen de liberale maatschappij (VOL 2,1936:12). Voor
elke katholieke kunstenaar voorzag Vansina een verplichte keuze ‘of in een
wereldvreemd individualisme volharden en verstarren, of wereldverbonden in innige
gemeenschap met zijn volk en zijn geloof kultuurstichtend werk verrichten’ (VOL
1,1935:5). Ook hier blijkt weer de polarisering tussen individualisme en collectiviteit
in het artistieke veld. Over dit individualisme in de literatuur schreef Vansina
uitvoeriger in zijn programmatische inleiding bij een Volk-nummer dat volledig aan
de jonge Vlaamsche poëzie(28) werd gewijd. Enkele algemene aspecten over
volksverbonden literatuur uit deze inleiding komen verder aan bod.
Net als in De Pelgrim schreef Vansina in Volk voornamelijk bijdragen van
programmatische aard en weinig literatuurbesprekingen. Gebeurde dat wel, zoals in
een bespreking van ‘drie katholieke tijdromans’(29) (VOL 1, 1936,221-224), dan viel
daarbij op hoe de criteria waarmee deze romans werden geëvalueerd, werden ontleend
aan de poëtica van de ‘nieuwe roman’. Vansina apprecieerde Het hart vecht van A.
van de Velde omdat het verhaal ‘door innerlijk dynamisme’ werd voortgedreven,
niet door ‘uitvoerige beschrijvingen’ werd vertraagd, waardoor een perfekte
overeenstemming ontstond tussen onderwerp en schrijfwijze.
E. van der Hallen had in Volk regelmatig een rubriek ‘Défilé der dietsche letteren’.
Hoewel daarin het motief van een letterkundige vernieuwing in nationale zin aanwezig
bleef, legde hij de nadruk meer op de katholieke en ethische dimensie van de romans.
Artikelen met dezelfde strekking als

(27) Cf. Leemans voorstel om de DF-werking te organiseren via een elite van keurtroepen, die
het werk in de afdelingen zouden leiden (KL 1937:730-736).
(28) Een bloemlezing die was bedoeld als een reactie op het verschijnen van het poëzie- nummer
van Dietsche Warande, ‘De jongste generaties in Vlaanderen’ (samengesteld en ingeleid
door M. Gijsen), ‘waarin de jongste generatie niet tot haar recht komt [...] ten einde te
voorkomen dat de subjectieve keus van Marnix Gysen tot verkeerde gevolgtrekkingen zou
aanleiding geven’ (VOL 3,1938:221).
(29) Over A. van de Velde, Het hart vecht (1936), E. Van der Hallen, De wind waait (1932) en
De aarde roept (1936).
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de Thiry-bespreking in Jong Dietschland treft men hier niet aan. Wellicht zetten de
ontgoochelende ervaringen met het nationalisme in de A.K.V.S., waaruit hij in 1935
ontslag had genomen, hem ertoe aan zich in de eerste plaats toe te leggen op ‘de
geestelijke reconstructie van het jonge Dietschland in katholieken zin’. Zijn kruistocht
voor een ‘katholiek Vlaanderen’,(30) zijn oproepen tot katholieke combattiviteit en
zijn verzoeningspogingen om de breuken in het katholieke front te lijmen, kenmerkten
zijn opstelling in Volk. Hij betreurde ten zeerste de afvalligheid van een aantal
katholieke jongeren die naar De Tijdstroom waren getrokken en die ‘bij de gratie
van Walschap en August van Cauwelaert’ ruimte kregen ‘om andere katholieke
letterkundigen aan te vallen en te kleineeren in dezes [sic] respectievelijke
weekbladen’ (bedoeld zijn Hooger Leven en Elckerlyc). Maar hij stelde ondanks alle
meningsverschillen toch vast dat alle partijen erover akkoord gingen dat het ging
‘om het mooie vers, om het woord dat de verrukking van de grootsche, adellijke
gedachte draagt, om het leven zelf’ (VOL 1,1936:134).(31)
De meest uitgebreide beschouwingen over volksverbonden kunst die in Volk
verschenen, zijn van de hand van de dichters Ferdinand Verknocke, die in een viertal
artikelen over ‘Volksche letteren’ de geschiedenis der dietsche letteren doorzocht
naar ‘dienende kunstenaars’ en Karel Vertommen, de jongste medewerker van het
gezelschap. Deze laatste was bevriend met Van der Hallen en zou zelfs korte tijd het
redactiesecretariaat van Volk van hem overnemen (Germonprez 83:102). Omdat hij
te Leuven een licentieverhandeling over Gemeenschapskunst en het programmatisch
streven der na-oorlogsche jongeren had geschreven, werd hij gevraagd om in het
eerste nummer een bijdrage over volk en kunst te verzorgen.

Volksverbonden literatuur
Omdat een lineaire presentatie van de verschillende auteurs over volksverbonden
kunst teveel redundanties zou opleveren, zal ik vervolgens enkele basiskenmerken
van dit literatuurconcept trachten aan te geven.
Met volksverbonden literatuur werd in de eerste plaats volksverbonden poëzie
bedoeld (van b.v.F. Verknocke, K. Vertommen, B. Peleman). Poëzie - waarvoor in
deze besprekingen doorgaans de term ‘lyriek’ werd gebruikt - werd in deze visie,
die vaak aansluiting zocht bij de volksver-

(30) In ‘Katholiek Vlaanderen?’ riep hij op tot een sterke katholieke aanwezigheid op alle terreinen
(ook in het Ministerie van Onderwijs en het N.I.R.) en vroeg zich zorgelijk af ‘of onze
literatuur im Ganzen niet de uiting van een liberale, rationalistische levensbeschouwing’
was? (VOL 1,1936:173).
(31) In Volk werden (door Van der Hallen?) uit geschriften van tegenstanders (b.v. van Walschap
en Demedts) citaten zo geselecteerd dat ze ter bevestiging van de eigen ideeën konden worden
aangehaald (VOL 1,1936:230).
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bondenheid van de romantische traditie uit de negentiende eeuw, als genre trouwens
boven het proza gesteld.(32) Toch dook ook in prozadiscussies en romanbesprekingen
de gedachte van volksverbonden kunst op.
In een ruime betekenis heeft ‘volksverbonden kunst’ betrekking op het
idealiserend-didactische karakter ervan. A. Demedts verklaarde zich in Hooger Leven
een verdediger van wat hij met de minder geconnoteerde benaming ‘volkse kunst’
aanduidde, en wat volgens hem niets had te maken met het nationaal-socialisme,
noch met gelijk welke politieke theorie. Het ging hem om kunst ‘die teruggaat op de
traditie en op de wezenseigenschappen van ons Volk’ en die met een persoonlijke
vormkracht werd verwezenlijkt (HL 1935:2115). In die zin liet hij de benaming
‘volks’ voor elke kunstuiting gelden. In 1937 publiceerde hij in hetzelfde blad een
artikel over ‘volksverbonden kunst’ en gaf daarin een verdere toelichting bij zijn
opvatting: ‘Wij geloven toch dat volksverbondenheid op de eerste plaats wil zeggen:
begaan zijn met het lot van de gemeenschap, haar bestaan medeleven, en haar opgang
stuwen, verstevigen en schoner maken. Wij menen toch dat een volksverbonden
kunst moet beogen het volk op te voeden in hogen zin, gelijk op welke deugdelijke
manier, als zij maar opleidt en de idealen van rechtvaardigheid, goedheid en
schoonheid dient.’ Wij mogen de volksverbondenheid niet verlagen door er een
glansloze literaire twistappel van te maken (HL 1937:117).(33) Dat voor Demedts
volksverbondenheid geen politieke implicaties in Vlaams-nationalistische zin mocht
inhouden, maakte hij al in 1932 kenbaar in een afwijzende reactie op de aankondiging
van het ‘dietschnationalistische’ jongerentijdschrift Drang(34) (strekking Verdinaso?),
waarin hij schreef niets te voelen voor dictatuur, ‘ons nationalisme is onderworpen
aan de christelijke zedeleer’ (TS 2,1932:425).

(32) Vansina stelde dat ‘de roman de moderne vorm van het episch verhaal zijn kan, maar dan
wordt hij niet door een prozaïsch verteller maar door een scheppend dichter geschreven.’
(VOL 3,1938:218). Voor Moens was ‘kunstenaar’ synoniem met ‘dichter’ (1938).
(33) De verbinding van een volksnationale en volksopvoedende functie werd wel vaker gemaakt,
hoewel beide niet noodzakelijk samenvielen. Volksverbonden kunst hoeft niet onmiddellijk
door de man in de straat te kunnen worden begrepen, maar ‘door een doelmatige en liefdevolle
opvoeding kan het peil van de lezers worden opgetrokken’ volgens Verknocke (VOL
4,1938:33; zie ook Vansina in VOL 2,1936:12). De zuivere lyriek was slechts voor een elite
bestemd. Wanneer B. Lauwers een typering van volksverbonden kritiek geeft (waarvoor hij
Persyn als voorbeeld koos), dan stelde hij de ruime toegankelijkheid wel als een vereiste:
‘Ook uit het uiterlijk verschijnen blijkt de volksverbondenheid van zijn kritiek: los en
gemakkelijk, vlot lezend als een verhaal, klare en eenvoudig geformuleerde oordelen, bestemd
voor een groot publiek.’ (VLG 1937:133).
(34) In Jong Dietschland en Hooger Leven (JD 1932:142 en HL 1932:392) werd een prospectus
afgedrukt van Drang, Tijdschrift van Vlaamse jongeren voor kunst en letteren, dat onder
redactie van Johan Egill, Rik Raenders en Walter Wiering zou verschijnen. Het stelde zich
voor als een orgaan van jongeren in Dietschland (aansluitend bij de ‘nationaal-bewuste
kulturele jeugdbeweging’), die wars van elke leugen, wars van elke onrechtvaardigheid in
pronk-geest of ‘pose’ beloofden ze dat ze ‘opstandig’ en ‘vastberaden’ zouden kampen ‘om
dit éne: kunst van het volk!’ Dit prospectus en een vermelding ervan in het Thomistisch
Tijdschrift, Jg.4, nr.3, p.491 is dit het enige teken van leven dat ik van dit blad heb
aangetroffen.
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Volksverbonden kunst werd op een enkele uitzondering na van gemeenschapskunst
onderscheiden,(35) een term die voor de expressionistische poëzie werd voorbehouden.
Een gemeenschappelijk kenmerk van beide concepten was hun negativiteit, beide
fungeerden namelijk als tegenpool van de ‘woordkunst’ van de tachtigers, ‘die haar
doel in zichzelve vond en zich onafhankelijk verklaarde, niet alleen van de
maatschappij en haar problemen, maar ook van godsdienst en moraal’ (Walschap
1930:12). Het (humanitair) expressionisme werd als een ontoereikende overgangsfase
beschouwd. Men vond wel dat de gemeenschapskunstenaars de nood aan een terugkeer
naar het volk hadden opgemerkt, en dat ze zich bewust waren van het feit dat
volksverbondenheid voor de kunst een ‘levenskwestie’ was. Dit betekende de aanzet
tot een vernieuwing (Vertommen, Vansina), maar hun werk werd nog tezeer
‘opzettelijk’, als een bewuste keuze gecreëerd (Verknocke), in plaats van de
uitdrukking te zijn van een natuurlijke verbondenheid (Vansina). Dat bleek onder
meer uit de formele experimenten, de ‘individualistische en mechanistische ideeën’
die daarin werden vermengd (Vertommen). Er is geen generatie die in zo'n
volksvreemden, want hyperindividueelen toon verviel, schreef Verknocke. ‘Hun
gezochte beeldspraak; de uitspattingen van hun vernieuwings-woede; hun streven
naar esoterische beleving en naar alomvattende menschelijkheid tevens, dat alles,
hoe “dienend” zij ook weze, is het tegendeel van groote volksche kunst. Hun vaag
nationalisme heeft Moens alleen tot de daad beleden.’ (VOL 4,1939:153).
Opvallend is wel hoe Vansina, in tegenstelling tot Van der Hallen, de verdienste
van De Tijdstroom precies erkende in de liquidatie van deze expressionistische
uitwassen, en in de herinvoering van een onontbeerlijke tucht in de poëzie (VOL
3,1938:214-221).
In een meer specifieke benadering van volksverbonden kunst werd de bewuste
verbondenheid van de kunstenaar met zijn volk beschouwd als de creatieve
inspiratiebron voor de kunst. Het volk is de organische ondergrond waaruit alles
moet groeien, een organische orde die aan het leven en aan elke levenswerkelijkheid
ten grondslag ligt. Ras en volk zijn de levensbodem voor de kunstenaar (Verknocke
in VOL 4,1938:33-37). In deze kunst wordt de verbondenheid met het volk of ras
uitgedrukt, de kunstenaar ‘verwoordt’ zijn volk. Bijgevolg zijn de volkseigen
karaktertrekken erin herkenbaar. Aan deze kunstuiting wordt echter niet alleen een
afbeeldende functie toegekend, ‘als uitdrukking en weerspiegeling van de

(35) K. Vertommen maakte in zijn bijdrage ‘Kunst en Volk’ geen terminologisch onderscheid.
Wel vond ook hij dat de expressionistische gemeenschapskunst niet meer dan een eerste
aanzet was geweest tot ‘echte gemeenschapskunst’, waarmee hij bedoelde: kunst die haar
volks-eigen karakter heeft heroverd, en die door Moens ‘Volkse Klassiek’ werd genoemd
(VOL 1,1935:22).
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(Vlaamse) volksziel’, maar ze moet tevens een constituerende rol vervullen als
‘cultuurbouwer’ en bijdragen tot de ontwikkeling van het volksbewustzijn.
‘Volksverbonden kunst [is] ook niet die kunst die eerst dan zou kunnen ontstaan
wanneer reeds een geestelijk-bewuste eenheid, de natuurlijke eenheid der
volksgemeenschap bekroont. Wij zien immers juist in den kunstenaar degene die als
begenadigde tot taak heeft zijn volk voor te lichten’ stelde A. de Poortere (NV
1938,16:9).(36) Hij gaf toe dat niet bij elke kunstenaar de functie van literatuur als
onomwonden politiek instrument en propagandamiddel ter versterking van het
Vlaams-nationaal bewustzijn zo sterk werd benadrukt, maar hij wees werk waarin
dit wel het geval was niet bij voorbaat af, omdat hij ervan overtuigd was dat een
kunstenaar die bewust nationale doeleinden nastreefde, slechts de drang van zijn
individualiteit volgde. Blijkbaar was voor De Poortere de nationale component een
persoonlijke bron van inspiratie geworden (NV 1938, 16:9).(37)
Ook Wies Moens pleitte in Dietbrand voor volks-politieke en aan het nationalisme
dienstbare kunstenaars, zijn anti-semitische uitlatingen waren daar uitlopers van.
Eerst leunde hij bij de Verdinaso-ideologie(37) aan, en startte in het ‘front der organische
opvatting van volk, staat en maatschappij’. Later verdedigde hij op politiek en
cultureel vlak de ‘volks-dietsche’ beginselen. Zijn essay ‘Nederlandsche letterkunde
van volksch standpunt gezien’ is de tekst van een voordracht die hij hield voor een
Vliebergh- cursus te Leuven in 1937. Een herwerkte versie sprak hij uit in oktober
1938 bij de opening van het academiejaar aan de Van den Reeck volksuniversiteit
en deze verscheen in zijn maandschrift in 1939.(38) Moens gaf daarin een definitie
van wat hij onder ‘volksche letterkunde’ verstond: ‘Nederlandsche letterkunde in
den volkschen zin is alle epiek, lyriek, dramatiek of beschouwing, elke
schepping-met-het-woord, waarin de levende, organische verbondenheid van den
maker met het karakter, met aard en wezen van het Nederlandsche volk klaarblijkelijk
is.’ (DB 1939:2). Volkskarakter definieerde hij als de ‘totale persoonlijkheid’ (het
karakter-in-algemeenen-zin) van dat volk (DB 1939:3), dat deels natuurlijk gevormd
is, maar ook via de opvoeding wordt meegegeven. Onder ‘volk’ werd een

(36) Cf. in Volk: kunst is niet alleen een ‘kultuur-verschijnsel en dus kultuur-barometer, maar ook
een kultuur-opbouwer; ze is niet zuiver passief, doch ook aktief’ (VOL 1,1935:3).
(37) Bij het begin van de tweede jaargang had Moens zich van J. van Severen verwijderd en in
Dietbrand een ‘toevoegsel’ opgenomen, waarin stond dat dit blad werd opgericht als ‘EEN
DIETSCH ORGAAN VAN DEN STRIJD TEGEN HET LIBERALISME OP ELK GEBIED ECHTER NIET
ALS EEN UITGAVE VAN HET VERDINASO’. Het tijdschrift beschouwde het als zijn taak om op

te komen voor de Dietsche Volkszaak (toevoegsel bij DB 2,1934,1).
(37) Bij het begin van de tweede jaargang had Moens zich van J. van Severen verwijderd en in
Dietbrand een ‘toevoegsel’ opgenomen, waarin stond dat dit blad werd opgericht als ‘EEN
DIETSCH ORGAAN VAN DEN STRIJD TEGEN HET LIBERALISME OP ELK GEBIED ECHTER NIET
ALS EEN UITGAVE VAN HET VERD1NASO’. Het tijdschrift beschouwde het als zijn taak om op

te komen voor de Dietsche Volkszaak (toevoegsel bij DB 2,1934,1).
(38) De tekst verscheen ook als een zelfstandige publikatie, zie bibliografie.
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organisch gegroeide gemeenschap begrepen, als een natuurlijke orde, in tegenstelling
tot een kunstmatige van buitenaf geordende staat.(39) Binnen dit volkskarakter, werd
het ‘volkswezen’ of ‘principiaal-volksche’ afgelijnd, wat die eigenschappen inhield
die aan het volkskarakter een hogere, ethische betekenis verleenden. Het volkswezen,
als een meer specifieke bepaling dan volkskarakter, werd gelijkgesteld met het
zedelijke karakter van het volk, de volksdeugden.(40) De handhaving en vervolmaking
van dit volkswezen is wat elke volksgemeenschap zich tot doel moet stellen. De
middelen daartoe zijn de eigen gebruiken, zeden, instellingen en ordeningen, die het
aanzien van de cultuur bepalen. De evaluatie van literair werk zal vanuit deze
opvattingen door twee componenten worden gestuurd: enerzijds een strenge zedelijke
beoordeling, gekoppeld aan de katholieke geloofs- uitdrukking, ‘gezonde literatuur’,
en anderzijds de mate waarin het werk het volkswezen uitdrukte, i.c. het geloof in
de ‘wezenseenheid van het Nederlandsche, het Dietsche volk’. Dit complex noemde
Moens ‘de innerlijke gesteldheid, begrepen als de “zielsch-geestelijke” figuur van
het werk, het geheel van gevoel, gedachte én stijl’ (DB 1939:9).
Aan de contemporaine Vlaamse romanliteratuur werd in Dietbrand nauwelijks
aandacht geschonken. De boekbeschouwingen, die vanaf het vijfde nummer van
1933 in een aparte rubriek werden ondergebracht, behandelden bij voorkeur Duitse
en Scandinavische literatuur, nationalistische poëzie, Nederduitse of Baltische
balladendichters, etc. ‘Dietsche’ auteurs die een gunstige ontvangst kregen, waren
onder meer E. van der Hallen, K. van den Oever, J. Simons, A. de Vries en E. Buysse.
Aan Walschap besteedde Moens wel uitgebreid aandacht in een aparte bijdrage buiten
de boekenrubriek - bij de publikatie van Celibaat. Omdat het zedelijk onaanvaardbaar
was, kon dit werk allerminst als uitdrukking van een volksziel gelden. Men heeft
den ‘stijl’ van Walschap geprezen. Niet alleen deze ‘stijl’ (wat men aldus heet), maar
ook de taal, met haar geradbraakte syntaxis zijn in hun slonzige eigenaardigheid
treffend voor de levenssfeer waarin de schrijver, of althans zijn verbeelding zich
beweegt. Men kan hier van adequaatheid spreken. Zeker is dit een verdienste. Waar
het echter op aankomt is de waarde, het allooi van het ‘op elkaar afgestemde’ Walschap schenkt ransige melk in een kroes met blutsen en scheuren. Na de kronieken
der sociale misère van Buysse krijgen we nu de kroniek der ‘zielsverkreupe-

(39) De gedachte van een organische volksopvatting werd aan Duitse publicisten, o.a. Otto Miller
ontleend. Ook Vertommen ontleende zijn definitie van het volk aan Miller: ‘het volk als de
natuurvorm, ontstaan uit de oercel der familie; saamgegroeid door afstamming, taal,
gewoonten en zeden, maar vooral ook door de godsdienst’ (VOL 1,1935:18).
(40) Deze beperking van het volkskarakter in zedelijk opzicht was impliciet ook bij Verknocke
aanwezig, waar hij als kenmerken van volksverbonden kunst vermeldde: haar zuivere
natuurverbondenheid, hunkering naar eeuwigheid, rechtzinnigheid, volkstrouw en strijdlust
(VOL 4,1939:101).
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ling, der karakterloosheid’. Maar terwijl bij Buysse nog ‘ras’ in de vernederden zat,
zag Moens in Walschap de portrettist van de ‘zedelijke weerloosheid’ (DB
2,1934,2:58). Van volksverbonden kunst werd bescherming tegen de gedegenereerde,
ontzedelijkte en materialistische tijdsgeest verwacht. Een jaar tevoren, in 1933, de
periode waarin ook Streven en Boekengids Walschap bestookten, schreef Leo de
Roover in Dietbrand een vlammend stuk onder de algemeen klinkende titel
‘Litteratendom in de Nederlanden’, dat echter naar aanleiding van Walschap was
geschreven. Het stuk werd aangekondigd als een reactie op Walschaps romantrilogie.
Het is een profetische en bijbels-rhetorische fulminatie tegen al wie het woord en de
literatuur weigerde in dienst te stellen van het volk. Een citaat ter illustratie: ‘In het
Woord, de wijde woestijn over wier heten zandrug de kunstenaars de kameelen van
hun schoonheidshonger voortdrijven naar den verren einder der eeuwigheid, hebben
zij opgetrokken het panopticum waarin zij ten toon stellen het modern-zenuwachtig
uiteengerafeld beeld van den mensch zonder grootheid en zonder geloof, van den
mensch die onderweg omkomt, zonder verweer, niet onder den slag van het noodlot,
niet aan de hitte der zon, maar aan zijn nieren, aan het banaal ongeloof van zijn
wikkend en wegend intellekt en aan een troostelooze lafheid des harten. [...] Van
priester van het Woord zijn zij geworden de rokdragers van den tergenden krantenstijl
en in den tempel van het Woord wandelen zij als in een pluimveekweekerij te midden
van de tallooze kippen die er, onder de gedaante van een E. du Perron, gemoedelijk
krepeeren aan het snot van hun cynisme, of liberaal-vreedzaam zitten te kakelen op
de til van een hok, waarvan zij denken en beweren dat het een ivoren toren is.’
Streuvels werd in dit stuk nog opgevoerd als voorbeeld van ‘volksverbonden kunst’,
althans met énkele van zijn boeken, waarin hij een monumentaal beeld wist te
scheppen van de geweldige levenskracht van het Dietsche volkswezen, aldus De
Roover. De literaten stelde hij daartegenover, omdat ze de dorpsschandaaltjes met
behulp van hun fantasie tot pathologische gevallen hadden opgeschroefd om hun
geschriften op ‘Europeesch peil’ te brengen. Met deze laatste passage maakte De
Roover zijn geviseerde auteur duidelijk bekend (DB 1,1934,2:78-83).
Aansluitend bij de zedelijke en volksbehoedende functie die in deze
kunstbeschouwingen aan de literatuur werden opgelegd, werd door praktisch alle
genoemde auteurs de kunstenaar in een leiderspositie geplaatst. Hij was de
‘uitverkorene’ en tegelijk ‘dienende poiètès’ van het volk (Vertommen VOL
1,1935:22).(41) Deze uitzonderlijke status krijgt al naarge-

(41) Cf. A. de Poortere: aangezien de kunstenaar beschikt over een intenser belevings- en
nauwkeuriger uitdrukkingsvermogen komt hem als ‘geestelijk-meerderwaardige’ ook een
hogere verplichting toe (NV 1938,16:9).
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lang van de auteur accenten die dichter aansluiten bij het romantische geniebegrip
of bij de voor de tijdsgeest typische vraag naar een sterk leiderschap in de chaos: de
kunstenaar als geestelijk leider van een volksgemeenschap (Moens), de dichter als
‘begenadigd kind des volks’, als ‘tolk en leider, ziener en aanvoerder’ (Verknocke),(42)
de uitverkoren en dienende poiètès (Vertommen), de ‘sterke kultuurscheppende
persoonlijkheden’ als ‘leidende culturele elite’ (Vansina).
De opdracht om het volkskarakter tot expressie te brengen werd niet als een
belemmering gezien voor de persoonlijke uitdrukking van de kunstenaar. Integendeel,
een kunstenaar die zijn individualiteit uitschakelde, liep gevaar om inauthentiek en
oppervlakkig werk voort te brengen, want het is door de eigen persoonlijkheid dat
het werk tot een kunstwerk wordt omgeschapen, meende Vertommen. De artistieke
waarde is juist afhankelijk van het wezenlijke verband dat tussen de artistieke
persoonlijkheid en het volkskarakter bestaat (VOL 1,1935:18-20). Volgens Moens
situeerde zich het volksverbondene niet in de gebruikte taal of in de gekozen stof,
maar in de geestgesteldheid van het werk. Hoe dieper het volksbewustzijn in de
kunstenaar is verankerd, ‘hoe sterker en voller de volksche persoonlijkheid,
voornamelijk datgene wat haar kernkracht uitmaakt, zich door zijn persoonlijkheid
heen openbaren zal in zijn werk’ (DB 1939:33). Door de symbiotische verhouding
tussen kunstenaar en volk als een absoluut a priori te stellen, bestond er in deze
denkbeelden geen originaliteitsprobleem noch gevaar voor doctrinarisme.
In dit verband werd herhaaldelijk beklemtoond dat het probleem der
volksverbondenheid in se geen artistieke aangelegenheid, maar veeleer een
levenshouding was,(43) ‘in zoverre een kunstenaar als mens volksverbonden leeft en
hiervan achteraf blijk geeft in zijn kunst, - deze draagt immers steeds de stempel van
de levensbeschouwing van de kunstenaar’ (Lauwers in VLG 1937:130). (44)
Aangezien de poëziebesprekingen buiten het opzet van deze studie vallen, ben ik
ongetwijfeld aan een flink aantal aspecten en auteursnamen die binnen dit
volksverbonden literatuurmodel van belang kunnen zijn, voorbijgegaan. De namen
van enkele proza-auteurs die frequent in het kader van deze kunstopvattingen werden
vermeld, behandel ik hier ter afsluiting. In de eerste plaats werd in deze kringen het
negentiende-eeuwse literaire sym-

(42) In eenzelfde religieuze, profetische toon werd Rodenbach ‘de langverwachte’ genoemd
(Verknocke).
(43) Van der Hallen in ‘Verantwoording’: ‘Aldus is hetgeen men sedert een twintigtal jaren
“gemeenschapskunst” pleegt te noemen, voor ons geen programma, geen leuze, geen
kunstprobleem, maar in de eerste plaats een levenshouding bij den kunstenaar.’ (VOL
1,1935:3).
(44) Zie ook Vansina in Elckerlyc (EL 1936,28:21).
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bool van de Vlaamse strijd, Hendrik Conscience, in ere gehouden. In 1938 vond te
Antwerpen het eeuwfeest van De Leeuw van Vlaanderen plaats,(45) waarop als sprekers
Anton Coolen, August Vermeylen, Rob van Roosbroeck, Eugène de Bock en Joris
Eeckhout waren uitgenodigd: Elckerlyc van 9 en 16 juli 1938 bracht verslag uit.
Vermeylen had in zijn rede zijn kritische waardering voor het boek uitgesproken en
had zijn appreciatie uitgedrukt voor de diepe bezieling in het werk, die een volk weer
het bewustzijn van een persoonlijkheid had geschonken. Coolen bracht in zijn rede
hulde aan ‘de verteller’ Conscience en benadrukte daarbij de waarde van Conscience
als ‘indrukwekkend zinnebeeld voor de eenheid tusschen de Brabanters van bezuiden
en die ten noorden van de Belgisch-Nederlandsche staatsgrens. Iedere rustige aanhef
van zijn Kempische verhalen roept een landschap op, dat beiden als het hunne
herkennen’ (EL 1938,28: 23-24). De keuze van Coolen, als enige Nederlander in het
gezelschap was veelbetekenend, omdat hij zelf in de literaire kritiek symbool stond
voor een grensoverschrijdende volkseenheid (zie infra). Ook iemand als Jef van de
Wiele koesterde grote bewondering voor Conscience vanwege diens
volksverbondenheid. Zijn optimisme en zijn sfeerschepping verkoos hij boven
Walschap (NV 1936,35:4).
Een derde auteur, naast Conscience en Coolen, die als de ‘de stem van de grote
volkse epiek’ (Verknocke in VOL 4,1939:152) werd geloofd, was Stijn Streuvels.
In de studie over volkse letterkunde van Moens was hij de enige Vlaamse auteur die
een vermelding kreeg (naast Nederlanders als A. Coolen, E. Buysse, A. de Vries, J.
Eeckhout) en hij diende als tegenvoorbeeld voor de stelling dat liefde tot het land
onvermijdelijk tot provincialisme zou leiden: ‘Heeft niet bij ons een Streuvels,
herhaaldelijk, het klein stuk van de Dietsche aarde, dat hij zijn bakermat heet, tot
zich genomen als een wonderlijke harmonika, en weerklonk niet de muziek van dat
lapje aarde, en van het menschenbedrijf daarop, breed en vol onder eindlooze wijdte
der noordelijke hemelen’ (DB 1939:42). Ook bij E. Janssen,(46) A. Demedts,(47) P. de
Vree(48) en Walschap gold Streuvels als het type van de kunstenaar die de ziel van
het Vlaamse volk wist uit te drukken (HL 1927:840).

(45) Op 10 december 1933 was in Brussel een Conscienceviering gehouden, waarna M. Gijsen
in Forum (1934,1:84-85) zijn zoeterig romantisme had gehekeld. A. van de Velde reageerde
in Boekengids verontwaardigd op deze ‘doodgraver van Conscience’, die bovendien had
verkondigd dat een goede roman pessimistisch moest zijn (BG 1934:22).
(46) E. Janssen vond kunst die wortelde ‘in de grond en in het verleden’, die de verbondenheid
van de schrijver met land en bevolking uitdrukte bij A. Coolen, H. de Man en S. Streuvels
(ST 3,1935:209).
(47) A. Demedts: wij vergeten te veel onze waarden uit de traditie, b.v. de Streuvels der
monumentaliteit, die het meest ‘zich zelf, het meest volk’ is (NV 1935,19:5).
(48) De Vree sprak in zijn overzicht over de continuïteit met het verleden, een vorm van
determinatie: ‘Het ligt dan ook voor de hand dat hij [Walschap] aansluit bij auteurs als Buysse
en Streuvels, die de belangstelling voor het land en voor het volk zeker hebben vermeerderd’
(VLG 1938:201).
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4.1.3. Een regionalistisch of internationaal literatuurmodel
Een van de verwijten waartegen de voorstanders van volksverbonden kunst zich
moesten wapenen, was de beschuldiging van folklorisme of provincialisme.
Volksverbonden literatuur werd in de ogen van de tegenstanders al snel herleid tot
een karikaturaal beeld van oppervlakkige persoonstyperingen of van clichématige
boerentaferelen. Dit dreigend gevaar van provincialisme en de waarschuwingen dat
men zich moest wapenen tegen het ‘prentjesachtige, het speelgoedwinkel-volksche,
van folkloristische of dialectische eigenaardigheden’ (Moens in DB 1938:37), tegen
de ‘exportliteratuur’ (Van der Hallen), leidde ertoe dat men in deze kringen een veel
scherpere veroordeling van een auteur als Timmermans nodig achtte, dan dit bij de
zogenaamde baanbrekers van de vernieuwing het geval was (cf. Walschaps uitspraken
over Timmermans in Hooger Leven, 3.2.2). E. van der Hallen verklaarde (in een
recensie van De harp van Sint-Franciscus) niet te willen wijken van zijn standpunt
‘dat we ons uit de suffisance van onze folkloristische verhalenliteratuur moeten
losworstelen en dringend, dringend moeten kontakt nemen met de groote problemen
die op dit oogenblik van beslissende invloed zijn op de toekomst van Europa in zijn
godsdienstige, ethische, sociale en politieke vormen’ (JD 1932: 460). Ook het zonet
geciteerde fragment van Moens over het vertekende beeld van de ‘Vlaamsche aard’
toont aan dat hij Timmermans' geschriften afkeurde op basis van het feit dat hij er
een bedreiging voor de Vlaamse strijd in zag. Moens maakte wel een kwalitatief
onderscheid tussen Heimatkunst en provincialistische kunst. Heimatkunst heeft haar
wortels in de streek of het landschap, ‘waaraan voor den kunstenaar de waarde
toekomt van het vaderland in de beperkte en directe betekenis’, - als voorbeeld
noemde hij Coolen - en is de tegenpool van provincialistische letterkunde. Ware
heimatkunst kan andere allures bezitten dan het dompige provincialisme (b.v.
Streuvels, zie supra).
Een tweede probleem vormde de vraag naar de compatibiliteit tussen literair
internationalisme en het behoud van het volkseigen Vlaamse kunstkarakter. De vrees
dat buitenlandse invloeden een vervlakking en vervaging van de Vlaamse
volkseigenheden konden teweegbrengen, wat het failliet van de Vlaamse
ontvoogdingsstrijd zou betekenen, lokte bij enkelen een beveiligingsreflex uit. Moens
zag artistiek internationalisme als de vijand van de eigen volkscultuur, omdat de
kunstenaar die zich internationaal opstelt, zich gaat beschouwen als losstaand van
de volksgemeenschap (DB 1939:9). Internationale kunst is ‘de gekke leuze van een
tijd, die zich op elk gebied van het natuurlijke heeft afgekeerd’ luidde zijn oordeel
(DB 1939:34). Hij verwees in dit verband naar Prof. Jan de Vries, auteur van Volk
van Nederland (Amsterdam), die stelde dat bij internationalisering van de kunst de
nationale elementen worden genivelleerd tot
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een cultuuruiting van de Westerse intellectueel. Hierbij aansluitend maakte Moens
een onderscheid tussen ‘litteratuur’ en ‘waarachtige (nationale) kunst’, een
onderscheid dat parallel liep met de tegenstelling tussen civilisatie en cultuur (DB
1939:10). Ook A. de Poortere achtte internationale kunst niet mogelijk: elke kunst
is ‘uiting van een nationaal wezen van het volk waaruit zijn schepper geboren is’
(NV 1938,15:9). De kunstenaar kan zich immers niet losmaken van de wezenlijke
stempel die een levende en natuurlijke gemeenschap op hem heeft gedrukt. Dat kunst
nationaal is, sloot naar zijn mening echter haar algemeenmenselijk karakter niet uit,
zoals ‘de individueele mensch slechts in de kleinere gemeenschap van familie en
volk en in het breedere geheel van het universum tot volledige ontplooiing kan komen,
zoo kan ook het nationale slechts in het algemeen-menschelijke zijn volle waarde
verlangen’ (NV 1938,15:9).
Toch was de belangstelling voor en de aantrekkingskracht van internationale kunst
in deze periode bijzonder groot. Iedereen wilde het etiket van ‘Europese oriëntering’
opeisen(49): Walschap wou de buitenlandse literatuur als maatstaf voor de Vlaamse
produktie invoeren (HL 1931:404), de Pelgrimbeweging zocht aansluiting bij het
internationale katholieke renouveau, Boekengids en het Davidsfonds gingen naar
zielsverwante buitenlandse regionalisten op zoek, Dietsche Warande en Belfort bracht
vanaf 1925 diverse themanummers over buitenlandse literatuur, etc. De meeste
tijdschriften publiceerden veel besprekingen van anderstalig werk. Vaker dan de
complete afwijzing van Moens en De Poortere zien we dan ook pogingen om de
internationale tendensen te integreren in de Vlaamse literatuur. Volgens Demedts
hoefde een volksverbonden kunstopvatting Vlaanderen niet af te sluiten voor
buitenlandse invloeden, want een dergelijke houding kon alleen tot provincialisme
leiden (NV 1936,7:6). Een mooi voorbeeld van een integratiepoging is de manier
waarop P. de Vree in Jong Dietschland het genre van de psychologische roman
behandelde - wat in se als een volksvreemd genre werd beschouwd - en dit met de
Vlaamse volkseigenheid trachtte te verzoenen.(50) In 1932 schreef De Vree voor dit
weekblad een uitvoerige bijdrage ‘Over den Vlaamschen psychologischen roman’
(JD 1932:795-798). In een opmerking vooraf nam Van der Hallen, die in die jaren
zijn kruistocht tegen de ‘psycho-analytische roman’ on-

(49) Daarnaast waren er ook nog resten van de 19de-eeuwse Franse xenofobie aanwezig, met het
beeld van Frankrijk als het oord van decadente immoraliteit: ‘Parijs, dat is de inkarnatie van
den ondergang, een kaos, een schimmelige ruïne, een stinkende wonde, waarover nog de
glans schemert van een oude beschaving, van een voorbije geestelijke kultuur.’ (Van der
Hallen in JD 1933:445).
(50) In 1938 schreef E. van der Hallen naar aanleiding van Roelants nog over de volks- vreemdheid
van het genre en had hij het over de psycho-analytische roman, die vreemd was ‘aan het
geestelijk wezen’ en niet paste bij de volksaard en het temperament van het Vlaamse volk
(VOL 3,1938:167).
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verminderd voortzette, afstand van de standpunten van zijn medewerker.(51) De Vree
ging in dit opstel op zoek naar een oplossing voor de op het eerste gezicht
onverenigbaar lijkende uitgangspunten van Vlaamse eigenheid en psychologische
ontleding die hij in de romans van zijn tijd aantrof. Hij ging uit van de premisse dat
de moderne Vlaamse psychologische roman (Roelants, Walschap, Zielens) eigenlijk
buiten ‘het kader van ons Vlaamsch-zijn’ stond, want het ging om een Frans - dus
vreemd - produkt, en dat de vroegere Vlaamse psychologische romans, zoals
Vermeylens De Wandelende Jood en De teleurgang van den Waterhoe van Streuvels
wél specifiek Vlaams waren. Om het duidelijk te stellen: ‘De Teleurgang van den
Waterhoek van Streuvels lijkt mij de vernieuwing van den specifiek Vlaamschen
psychologischen roman, tegenover de indringing van vreemde motieven zooals
Adelaide, Komen en Gaan en Het Duister Bloed er behelzen.’ Zijn verklaring voor
dit fenomeen van vreemde indringing was van historisch-sociologische aard. Met
een groeiende Vlaamse bewustwording en een verschuiving van het rurale naar het
stedelijke milieu met zijn intellectuele middens, werd de belangstelling van de
schrijver voor de gemeenschap en voor de natuur naar de achtergrond geschoven.
De Vree stelde vast dat sinds de verschijning van Pallieter zich in Vlaanderen ‘de
scheiding tusschen land en boek’ volledig had voltrokken. ‘De natuurpsychologie
maakt plaats voor de individueele psychologie, voor het detail’, wat gepaard ging
met de introductie van een ‘elders eeuwenoud’ maar ‘voor ons nieuw genre: de
analyseroman’. De eerste voorbeelden daarvan waren Landelijk Minnespel van
Toussaint van Boelaere en Leemen Torens(52) van Karel van de Woestijne en Herman
Teirlinck. Zij waren stedelingen geworden. Hoewel hij vond dat dit alles weinig
Vlaams aandeed en het oude in de psychologische romanliteratuur niet voor het
nieuwe hoefde onder te doen, erkende De Vree tot besluit toch de waarde van beide
richtingen: ‘Zoo zullen voortaan de natuur-

(51) E. van der Hallen: ‘Waar de heer De Vree voor den Vlaamschen roman slechts twee
mogelijkheden erkent: de boerenroman (heimat- en folkloreroman) en de psycho-rea- listische
roman (psycho-analytische en pathologische roman), en in deze laatste de saneering meent
te ontdekken van de eeuwige boerentypeermanier, verwijzen we hem naar hetgeen we vroeger
in menige bijdrage van dit blad vooropgesteld hebben; de z.g. psycho- realistische roman,
waar men in het buitenland reeds zoowat een kwart eeuw overheen is, met zijn would
be-kosmopolitisme, zijn eenzijdig interesse voor het sexueele leven (en wat daarmee verband
houdt) van den meestal perversen of in elk geval minder of meer abnormalen enkeling, de
vooropgestelde afzijdigheid van elk element dat zich krachtens ons wezen als nationale en
godsdienstige gemeenschap aan ons opdringt, interesseert ons zoo min als de doode
folkloreroman, op dit oogenblik het eenige “kultuur”-exportartikel van Vlaanderen. Wegen
naar een nieuwe Vlaamsche romanliteratuur wijzen ons de ethisch-religieuze romans uit
Frankrijk en de katholieke grootstad-romans uit Duitschland (Flamm, Herwig, etc.)’ (JD
1932:795-796).
(52) Cf. Over Leemen torens schreef O. van der Hallen: ‘Zijn menschen zijn brusselaars. Ze
bezitten geen eigen zieleleven, noch in hun kunst noch in hun gewild-cosmopolitiese
uitspattingen.’ (JD 1928:784).
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menschelijke en de zuivermenschelijke psychologie in onzen roman parallel loopen
en hun beider volmaaktheid is misschien niet heel ver af.’ (JD 1932:798).
In een volksverbonden literatuuropvatting met Groot-Nederlandse en Dietse
sympathieën viel te verwachten dat een regionalistisch model van een Vlaamse
literatuur, of van een roman die het Vlaamse volkskarakter uitdrukte, niet met de
staatsgrenzen zou samenvallen. We zien dan ook bij Moens en vooral bij Van der
Hallen pogingen om Nederlandse auteurs die aan hun romanmodel beantwoordden,
zoals Anton Coolen (in mindere mate E. Buysse, J. Eeckhout, A. de Vries, auteurs
die ook in Moens (1938) werden vermeld) bij de Vlaamse literatuur in te lijven. Van
der Hallen onderstreepte in zijn promotiecampagne voor Coolen in Vlaanderen - van
wie Claes en Timmermans naar zijn zeggen nog konden leren - het Vlaamse karakter
van deze romanschrijver. Hij typeerde het werk van Coolen als ‘voor alles Vlaamsch
- in Noordnederland zegt men: Bra- bantsch - werk, waarin we gaarne onze eigen
geaardheid, onzen zin voor het pittoreske detail, onze sympathie voor het ongewone
in het innerlijke en de uiterlijke verschijning van den mensch weervinden’ (BG
1934:254- 255). Ook in een bespreking van een roman van ene A. Timmerman, een
Amsterdamse leraar-classicus, diende de Vlaamse geaardheid als argument om het
boek aan te prijzen: het is ‘Vlaamsch’, ‘psychologisch en episch Streuveliaansch, de
kijk op den mensch is van Ernest Claes, zijn stijl is deze van een aantal beginnelingen
in Vlaanderen: aandacht voor het kleine, een zoeken naar het typische,....’ (BG
1934:255). Bij de bekroning van Coolens roman Het donkere Hart toonde Boekengids
zich dan ook zeer verheugd over het feit dat deze onderscheiding te beurt viel aan
een Brabander en een katholiek ‘die uit beide oogpunten zeer sterk Vlaamsch’ voelde,
temeer daar het bekroonde werk een uiting was ‘van zuiver kristelijk-sociaal
aanvoelen’ (BG 1939:254). De criteria voor adhesie bij de Vlaamse literatuur waren:
een katholieke en optimistische levensbeschouwing, een sociaal besef en waardering
voor volk en streek. Negatief gesteld onderscheidde Coolen zich van het voor
Nederland typisch geachte genre van ‘'t eeuwig would-be psychologisme en
psycho-realisme’ (JD 1930:846).
Dit fenomeen van annexatie deed zich ook in de andere richting voor. Demedts
merkte in een bespreking van Rood paleis van Bordewijk op dat er blijkbaar meer
dan alleen staatkundige verschillen bestonden tussen Noord en Zuid. Er bestonden
uitzonderingen die eerder bij het andere volksdeel schenen te behoren dan bij hetgene
waaruit zij geboren werden, stelde hij vast. ‘Antoon Coolen bij voorbeeld is een
typische vlaming en daarentegen zijn er in Vlaanderen, vooral gedurende de laatste
jaren, enkele jongeren zooals René Berghen opgestaan, die zoo Hollandsch blijken
te
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wezen als een S. Vestdijk of een Menno Ter Braak.’ Demedts voorzag bovendien
dat naarmate de factoren die het Vlaamse volkskarakter het diepst beïnvloed hadden,
meer bepaald het katholicisme en de agrarische inslag in de Vlaamse cultuur, hun
kracht zouden verliezen, het Hollandse type in Vlaanderen steeds vaker zou
voorkomen. ‘De Vlamingen zullen cosmopolitischer worden, zoals de
grootstadscultuur van het handeldrij- vende en verintellectualiseerde Noorden het
reeds geworden is.’ Bordewijk heeft geen verhaal kunnen maken, luidde Demedts
oordeel, het is intellectueel, koel, kil en zonder ziel, vanuit een houding buiten en
zonder het volk geschreven. Daarmee incarneerde Bordewijk de typische kenmerken
van het Hollandsche romanmodel, zodat Demedts kon besluiten: ‘Het is een
verintellektualisering van het leven, van de kunst van den mensch en de taal die
Bordewijk tot één der meest Hollandschen onder de Hollanders maakt. Het is deze
uiterste onvruchtbaarheid, deze ijskoude stilte, die het warme bloed van het zuiden
doorstroomen moet.’ (NV 1937, 16:4).

4.1.4. Het politiek quietisme van Vermeylen onder vuur
In het eerste nummer van het fusieblad Kunst-Opbouiven verklaarde Willem Rombauts
te willen onderzoeken in hoeverre de geestelijke en artistieke invloed die Van Nu en
Straks op de vooroorlogse generatie had uitgeoefend, nog steeds voortduurde. Hij
legde daartoe een vragenlijstje naar de invloed van Van Nu en Straks voor aan de
‘jonge generatie’ literatoren van na de oorlog (namen werden niet vermeld): ‘1) Hoe
oordeelt gij over de “Van Nu en Straks ”-beweging? 2) Voor hoever ondergaat gij
tans nog de invloed van deze beweging? 3) Naar welke schrijvers, ook uit het
buitenland, gaat uwe belangstelling? 4) En waarom?’ (OB 1930,1:25). Van de
antwoorden op dit vragenlijstje heb ik geen sporen teruggevonden - waarschijnlijk
werd het nooit verstuurd - maar het initiatief is tekenend voor het belang dat de jonge
generatie hechtte aan het bepalen van haar positie ten overstaan van Van Nu en Straks.
Met het tijdschrift Ruimte en de humanitair expressionistische dichters was een
offensief tegen de Van-Nu-en-Straks-generatie ingezet, dat tijdens het hele interbellum
zou voortduren. ‘Woordkunst’, ‘estheticisme’, ‘individualisme’, ‘egocentrisme’,
‘breuk met het volk’, ‘ivoren-torenkunst’ waren de sleutelbegrippen die algemeen
met de poëtica van de vooroorlogse generatie werden geassocieerd. De namen die
daarbij vielen, zo dit al gebeurde en men zich niet vagelijk tegen het ‘Van Nu en
Strak- serse recept’ of tegen ‘hun epigonen’ afzette, waren vooral Karel van
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de Woestijne, en in nog grotere mate Herman Teirlinck.(53) Van een onderscheid
tussen de Nederlandse Tachtigers en de Vlaamse Van Nu en Straks- beweging(54) was
nauwelijks sprake. Prioritair was de gedachte dat de naoorlogse generatie, zoals dat
in de (humanitair) expressionistische poëzie was gebeurd, ook in het proza de band
tussen ‘kunst en leven’ weer zou herstellen. Deze formule was niet veel meer dan
een conceptuele vergaarbak, die zowel in een integristisch katholieke, een
Vlaams-nationale, een katholiek-vernieuwende als een sociaalcommunistische poëtica
kon worden ingepast. In een gemeenschappelijke afkeer voor estheticisme en
individualisme en een sterk bewustzijn van een nieuwe tijd(55) konden sterk
divergerende richtingen elkaar vinden.
Op deze sociaal-artistieke tegenstelling tussen de voor- en na-oorlogse generatie
waren ook politieke tegenstellingen geënt. In dit geval werd de oppositie gerichter
op de persoon van August Vermeylen afgestemd. Hem werd afzijdigheid in de
Vlaamse strijd, quietisme of een lakse Vlaamse houding kwalijk genomen. Dit
gebeurde door figuren van Vlaams-nationalistische gezindheid als Wies Moens,
Victor Leemans, Jérome Decroos, Floris Couteele, maar ook door de vrijzinnige
Victor Brunclair en de toen moeilijk te duiden Paul de Vree. De kritiek op Vermeylens
quietisme moet men zien in het kader van de reeds met de Eerste Wereldoorlog
ontstane discussie of de Vlaamse beweging een exponent van een
cultuurflamingantisme moest zijn, dan wel als een politieke beweging in het activisme
haar doelstellingen moest nastreven. Zo oordeelde Leemans(56) dat men
(53) Zie de recensies van Leemen Torens in Boekengids (BG 1928:263-265); Opbouwen (OB
1928:353-357) en Jong Dietschland (JD 1928:785).
(54) Hoewel Vermeylen zich juist distantieerde van het hyperindividualisme van de Tachtigers
en in ‘De man die zijn Ik verloren had’ (1893) aantoonde dat die kunst geen deel meer
uitmaakte van de organische eenheid van het leven (Vervliet 1990:33).
(55) Ik citeer nogmaals Walschap: ‘Wij zouden beleefd kunnen verklaren dat we Vermeylen noch
wijsgeerig noch religieus volgen. Oprechter mag de waarheid gezegd worden dat er niets is
tusschen hem en ons. Tusschen de generaties van voor en na den oorlog is er in heel Europa
een zeer scherpe afscheiding ter breedte van een sabelhouw.’ Onze bewondering voor zijn
generatie en werk ‘hindert in niets ons besef te behooren tot een geheel anderen tijd en
richting’ (DWB 1932: 468-469).
(56) In Jong Dietschland voerde Leemans over de verhouding tussen cultuur en politiek discussies
met M. Gijsen, die in de jaren dertig vanwege zijn cultuurflamingantisme werd aangevallen,
zie de zgn. arrivisme-campagne. F. Couteele, in de eerste jaren een goede vriend van Gijsen,
had uit zijn Dagboek van een arrivist, dat onder meer een afrekening was met het
cultuurflamingantisme, anoniem in Jong Dietschland fragmenten laten verschijnen die tegen
Gijsen waren gericht. Daarop werd heftig gereageerd onder meer door Walschap, Muls en
Valvekens, die het voor Gijsen opnamen (JD 1931:359-361; zie ook W. Vandaele (1983)).
Ook nog in 1935 reageerde Jong Dietschland vijandig op Gijsen. Naar aanleiding van de
stopzetting van Forum verscheen een stuk, ondertekend V. (?) ‘Van het Forum naar het hol
van Kassandra’, waarin de schrijver van deze bijdrage het betreurde dat Gijsen geen gebruik
had gemaakt van de gelegenheid om de voornaamste oorzaak der verwijdering tussen Noord
en Zuid te vermelden: ‘de staatkundige verwijdering der beide volksdelen’. Roelants en
Walschap zijn tegen ‘den sybillijnschen heer Vestdijk’ en Du Perron nauwelijks opgewassen,
maar gelukkig is Brulez niet van gister en is Marnix Gijsen intelligent en waakzaam, oordeelde
de auteur van het stuk. Maar Gijsen vond hij te Belgisch, hij liet zich voor de kar van
Cassandra [Gijsen verzorgde de rubriek der Nederlandse letteren in het Brusselse weekblad
Cassandre] spannen, en, wat de schrijver blijkbaar ook erg dwars zat: Gijsen oordeelde
positief over het antikerkelijke Tsjip van Elsschot. ‘Men spreekt van een geval Walschap;
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om de verreikende cultuurcrisis in Vlaanderen op te lossen, de culturele strijd op
politiek vlak moest voeren, de literatuur zou dan wel vanzelf volgen (JD 1931:261).
Leemans ontkende dat literatuur een eigen autonomie zou hebben binnen het culturele
veld. Hij beschouwde literatuur als een deelgebied van de sector cultuur, die werd
omschreven als ‘'t geheele geestelijk leven van de natie dat zich uit in denken en
voelen, in zeggen en handelen, in woord en gebaar, in klank en beeld, in de
verhoudingen tusschen de verschillende leden of ledengroepen der natie’. De literatuur
zag hij als een natuurlijke emanatie van dat culturele leven.
Van Nu en Straks en de groep van Ruimte hadden in hun opvattingen over deze
kwestie tegenovergestelde posities ingenomen. Een van de deelnemers van toen, V.
Brunclair,(57) was opnieuw tegenspeler in een eerste discussie waarvan de politieke
houding van Vermeylen het hoofdthema uitmaakte. Deze werd gevoerd in het
katholieke weekblad Elckerlyc, de spreekbuis van de niet-federalistisch gezinde
katholieken, tussen Brunclair en August van Cauwelaert.(58)
Brunclair sneed de kwestie aan in zijn artikel over de expressionistische poëzie.(59)
Hij herinnerde nog eens aan de tegengestelde standpunten tussen Van Nu en Straks
met hun cultureel-politiek legaat ‘Vlaming zijn om Europeër te worden’, en Ruimte,
dat in navolging van Kurt Hillers ‘Aktivismus’ had gemeend dat ‘de geestesmens
politiek-werkdadig midden in het tijds- gebeuren moest staan’. ‘Zij verwierpen de
estheterij der 90-ers, ten gunste van een ethisch-politiek menschheids-ideaal.’ (EL
1937,22:17). A. van

laat hem een dagje gerust en mediteer liever over het geval Gijsen dat menscheIijker is en
alledaagsch.’ (JD 1935,1:16).
(57) Brunclair had met Vermeylen hierover al een discussie gevoerd in het midden van de jaren
twintig. Zie: V. Brunclair, ‘Senator Prof. Dr. August Vermeylen, Leider der Vlaamse
Beweging’ (VA 1925:316-322); A. Vermeylen, ‘Recht op antwoord: Antwoord op het Artikel
van Victor J. Brunclair’ (VA 1925:378-379); V. Brunclair, ‘Wederantwoord aan Prof.
Vermeylen’ (VA 1925:379-380).
(58) De discussie werd gevoerd in de volgende artikelen: V. Brunclair, ‘Vlaamsche expressionisten’
(EL 1937,22:17); A. van Cauwelaert, ‘Het Politiek Quietisme van Van Nu en Straks’ (EL
1937,23:16); V. Brunclair, ‘Het Politiek Activisme van Van Nu en Straks’ (EL 1937,24:17);
A. van Cauwelaert, ‘Een Slotwoord voor zooveel dit nodig is’ (EL 1937, 24:18); V. Brunclair,
‘Een Slotwoord dat nog absoluut noodig is’ (EL 1937,25:18); A. van Cauwelaert, ‘En dit is
't laatste...’ (EL 1937,25:18).
(59) De eigenlijke bedoeling van zijn artikel was de term ‘expressionisme’ te reserveren voor het
organisch expressionisme, zoals Van Ostaijen en hijzelf dat hadden gedaan. Van Ostaijen
had volgens hem (als enige) ‘het wezen van het expressionisme weer losge- schakeld uit de
baaierd der toevallige tijdsfactoren’, het eigenlijke expressionisme klom naar zijn hoogtepunt
wanneer ‘op de ethisch-politieke tijdslyriek met propagandistischen inslag de sluitsteen was
gelegd’. Brunclair bekende zich in dit stuk een tegenstander van een vermenging van politiek
en literatuur.
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Cauwelaert reageerde hierop met de stelling dat Vermeylens ‘Kritiek der Vlaamsche
beweging’ in zijn tijd een daad van politiek activisme was geweest, niet via de
politiek-parlementaire weg, omdat dit door de juridische geslepenheid van de partijen
zonder effect zou zijn gebleven, maar ‘door het omwoelen van ons volk in alle standen
en in al zijn geledingen’(60) (EL 1936,23:16). Hij wees Brunclair terecht in die zin dat
hij de historische ontwikkeling van de Vlaamse beweging miskende. Vermeylens
houding was volgens Van Cauwelaert dan ook geen quietisme, dat was veertig jaar
geleden ‘Vlaamsche politiek, die getuigde van werkelijkheidszin en inzicht, en die
bewees bovendien dat Vermeylen en zijn medestaanders begrip hadden van de
rangorde der waarden’ (EL 1937,24:18). In zijn repliek erkende Brunclair wel
Vermeylens verdienste de Vlaamsche Blauwvoeterie te hebben ‘afgestriemd’ en de
staf te hebben gebroken over de meetingretoriek van de jaren negentig, maar ‘het is
de groote, de onvergeeflijke dwaling der Van Nu en Straksers geweest, dat zij voor
het Vlaamsch nationaliteitsprobleem een oplossing zochten buiten de politiek om’.
Brunclair weigerde intrusie van politieke bedoelingen in de literatuur, maar hij zette
zich ook af tegen een vermenging in omgekeerde zin. Hij bleef zijn mening staande
houden dat Vermeylen tot de Vlaamsche Volkspartij had moeten toetreden in plaats
van de Vlaamsche beweging te verliteraturen. ‘Wij vreezen geenszins door de
kultuurhistorie te worden tegengesproken, als wij vooruitzetten dat het gros der Van
Nu en Straksers zich Europeërs waanden zonder zelfs maar Vlamingen te zijn’ (EL
1937, 24:17). De discussie werd zonder toenadering tussen beide partijen afgesloten.
Van Cauwelaert liet geen gelegenheid voorbijgaan om te verkondigen dat
Vlaanderen, en meer bepaald Vermeylen, Van de Woestijne, Teirlinck en Toussaint
van Boelaere, ‘steeds de verbondenheid [hadden] vooropgesteld met de Vlaamsche
volksgemeenschap en den Vlaamschen strijd voor bewustwording’, zo schreef hij
in het Vlaanderennummer van De Gemeenschap (september 1937), waarop
Vertommen in Volk verontwaardigd reageerde (VOL 3,1937:66). Ook J. Muls trachtte
in een rede voor de V.V.L., die later in Jong Dietschland werd afgedrukt (JD
1932:420-422) de tegenstellingen te verzachten. Wat de hele literaire produktie sinds
1830 aan zichzelf gelijk doet zijn, meende hij, is haar gebondenheid aan de Vlaamsche
beweging. Zelfs de meest individualistische vertegenwoordigers van Van Nu en
Straks hebben hymnen aan de taal geschreven of zich recht-

(60) Hij voegde er fijntjes aan toe dat het in dit verband niet zonder belang was ‘even te bedenken,
hoe de toestand in Vlaanderen had kunnen zijn, indien de Vlamingen onder den oorlog al
hunne activiteit hadden geconcentreerd op het gemeenschappelijk “omwoelen der geesten”,
als voorbereiding voor een grootsch offensief van alle krachten, na den oorlog, maar met
een collectief verzet tegen alle Duitsche inmenging in de Vlaamschen strijd’.
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streeks, b.v. Vermeylen, met de geestelijke leiding van de Vlaamse strijd bemoeid.(61)
Na de oorlog kwam de botsing van twee generaties, waarbij de jongerenliteratuur
nog vervuld was van ‘den wrok tegen de na-oorlog- sche anti-Vlaamsche reactie en
de verbittering om de mislukte activisti- sche poging Vlaanderen zijn volledig
zelfbeschikkingsrecht te geven’. Maar achteraf is de tegenstelling zo diepgaand niet
gebleken. Muls vlakte de tegenstelling tussen beide generaties af, de jongeren hebben
van de verruiming van de horizon kunnen profiteren en blijkens werk van Roelants
en Van Cauwelaert is het denkend intellect in onze literatuur wel degelijk verdiept.
‘Blijft het ten slotte niet beter dat wij liever dan aan vage gemeenschaps-ideeën te
offeren, stil blijven voortwerken aan eigen zelfvolmaking?’ luidde de suggestie van
Muls (JD 1932:422).(62)
Een tweede discussie(63) had als merkwaardige inzet de beschuldiging van P. de Vree
dat Vermeylen het provincialisme in de Vlaamse letteren had bestendigd. L. Galle,
dichter van klassieke verzen en een vurig bewonderaar van Van Nu en Straks, diende
De Vree in 1936 van antwoord in Dietsche Warande en Belfort. Vier jaar tevoren
had hij in De Tijdstroom reeds enkele stukken uit een onuitgegeven studie over
Vermeylen gepubliceerd, waarin hij bewonderend de verdiensten van deze figuur
als literator en als geestelijk mentor had voorgesteld. Hij maakte wél het onderscheid
tussen de individualistische tachtigers en de generatie der negentigers die door ‘den
drang naar meer menschelijkheid’ werden gedreven (TS 2,1932:293) en voegde daar
een opmerkelijk oordeel aan toe: ‘Men zal mij wellicht van anachronisme
beschuldigen, wanneer ik durf te beweren dat Vermeylen wellicht de eenige is die
de ziekelijke kanker van ons huidig esthetisch zoeken zou kunnen wegsnijden.’ (TS
2,1932:293). In het spoor van Vermeylen achtte Galle culturele ontwikkeling en
persoonlijkheidsvorming voor de komende generatie van het allergrootste belang.
De artikelen die De Vree tussen 1932 en 1940 in zeer diverse tijdschriften publiceerde,
toonden hem als een eclectisch criticus met vaak snel wijzigende standpunten. Daarom
overloop ik chronologisch wat hij in die tijdspanne over Vermeylen en de Vlaamse
kwestie schreef in het kader van de romanevolutie.

(61) Mogelijk was het artikel van De Vree (JD 1932:795-798) hierop een reactie.
(62) M. Roelants gaf zijn mening in deze zaak te kennen naar aanleiding van de Hoogdagen van
de Vlaamsche Letteren. Hij was van oordeel dat ‘zij, die voor hun persoonlijke waarheden
getuigden zonder hun kunst direct dienstbaar te maken aan een nationale of sociale beweging’
met liefde meebouwden aan de Vlaamse cultuur (EL 1937,40:16).
(63) Deze discussie werd gevoerd in de volgende artikelen: L. Galle, ‘August Vermeylen. Europeër
in de Vlaamsche kultuurwereld’ (TS 2,1932:289-302); P. de Vree, ‘Over den Vlaamschen
psychologischen roman’ (JD 1932:795-798); P. de Vree, ‘Een standpunt langsheen de
tijdschriften’ (EL 1936,24:18-19, EL 1936,25:18); P. de Vree, ‘Kleine tribune. Het gevecht
met den Lilliputter’ (VOR 1,1936:121-124); L. Galle, ‘Nous sommes tous d'Athènes’ (DWB
1936:503-513), ook in VG (1936:540-550).
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In het reeds eerder vermelde artikel over de Vlaamse psychologische roman (JD
1932:795-798) verweet De Vree aan Vermeylen het volgende. Vermeylen, die de
Vlaamse literatuur wou verdiepen, verbreden, op Europees peil brengen, meende
verkeerdelijk dat deze ontwikkeling onder buitenlandse invloed zou moeten gebeuren
en miskende de mogelijkheden die het ‘specifieke Vlaamsche kunsteigen’ daartoe
bood. Vermeylen bedoelde eigenlijk in zijn kritische opstellen, zo interpreteerde
althans De Vree: Vlaanderen mist de diepte om psychologisch te doorgronden, ‘de
Vlaming mist de gave nog zijn Vlaming-zijn eeuwig en algemeen uit te beelden:
ruimte vooral naar de diepte toe, hartstocht, intellekt’. Het merkwaardige is, zo ging
hij verder, dat Vermeylens eigen werk De wandelende Jood in allerhoogste mate
Vlaamsche kunst was doordat een (niet-bewust aangewende) zielskracht, ‘het
Vlaamsche kunsteigen’, hier in zijn schepping had doorgewerkt.
In 1935 had De Vree een flinke stap gezet in de richting van een autonomere
literatuuropvatting. In een scherpe analyse, ‘Rondom enkele heden- daagsche
vlaamsche literatuurproblemen,’(64) achtte hij voortaan de idee om de ontwikkeling
van onze literatuur aan de Vlaamse beweging te koppelen funest. Niet dat hij het
aandeel van de Vlaamse bewustwording voor de kunst wou onderschatten, maar ‘het
moet nochtans gezegd dat de betrachting onzer doeleinden boven de Vlaamsche
kwestie is uitgestegen’. De problemen die de auteurs tegenwoordig bezighouden,
stelde De Vree, zijn juist van die aard dat ze zich buiten de grenzen van de Vlaamse
politieke toestanden bevinden, namelijk de meer universele en cosmopolitische
opvattingen over kunst. Na de expressionistische poëzie, die zich in het teken van
de Vlaamse strijd had gesteld, werd de aandacht gericht op de roman, waarover de
gedachtenwisselingen heftiger zijn dan ooit. ‘Door zijn verschijning is plots de
verdeeldheid die in de Vlaamsche rangen storend werkte zeer acuut aan het licht
gekomen en het is niet gewaagd te onderlijnen dat ook die verdeeldheid de Vlaamsche
lit. kunst een spoorslag heeft toegediend.’ (NV 1935,28:4). In zijn analyse van deze
evolutie kende De Vree een belangrijke rol toe aan het Nederlandse Forum. ‘Rond
dit tijdschrift is de roering voor de dertiger jaren dezer eeuw begonnen’. In de
heterocliete verzameling van redacteurs van diverse levensbeschouwelijke strekking
zag De Vree de aanleiding voor een polemiek die er plots was ontstaan (waarover
hij niet uitweidde). Het programma om de persoonlijkheid van de schrijver te laten
gelden schokte Vlaanderen, zo beweerde hij. De Vree projecteerde hier wellicht het
shock-effect dat Forum op hem persoonlijk had gehad op de hele Vlaamse situatie,
ook

(64) Dit artikel was de tekst van een lezing voor de studieafdeling muziek en letteren, Dietsche
Landdag 1935.
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in andere artikelen verwees hij regelmatig naar Forum-invloed.(65) Het belang van de
zaak Walschap lag in het feit dat de aandacht werd gevestigd op een ‘voor ons
noodige’ kwestie, ‘de houding van den romancier’, en op de vraag of een kunstenaar
zich dienend moest opstellen. Maar tegelijk had dat debat nog een ruimer belang:
‘Het geval Walschap dat een der phasen onzer twintigseeuwsche Vlaamsche Literatuur
uitmaakt hield niet alleen de katholieken bezig, de hachelijke positie die Walschap
op 'n oogenblik moest innemen, schaarde rond hem buitenstaanders, en door
inmenging van deze laatste werd het probleem over de romancier nog algemeener
en omvattender gesteld.’ (NV 1935,28:5). Uit de bijna in een scheldpartij ontaarde
polemiek tussen Brulez en Lamberty (in Forum) lichtte De Vree als het voor hem
belangrijkste aspect ‘de toon waarop Brulez, den filozoof Lamberty verwijst naar
het gebied waarop hij gezag heeft omdat hij daarop bevoegd is. Het heele zoodje
[sic] bij elkaar genomen moeiden zich met onze literatuur de laatste twee jaar meer
buitenstaanders, padvinders, kajotsters, orthodoxen, ... en filosofen dan denkbaar is;
de révolte onzer auteurs heeft misschien voor een tijdje de kwaal verminderd, zij
beteekent in elk geval: de drang naar bevrijding uit een te provincialistische, te
dogmatiseerende, te beklemmende atmosfeer.’ (NV 1935,28:5).(66)
Zowel levensbeschouwelijke als cultuurpolitieke aspecten moesten in deze optiek
van De Vree uit de literatuur worden geweerd. Vandaar dat in 1938 zijn oordeel over
Ruimte, dat hij ‘van literair standpunt’ wilde overschouwen, negatief uitviel (NV
1938,24:4).(67) ‘Ethisch en politisch heeft de Ruimte-beweging in groote mate haar
doeleinden bereikt. Esthetisch echter op verre na niet [...] De gemeenschapskunst
verwierp het individualisme, de traditie, de gebonden vormen, het sensitivisme, het
estheticisme, maar zelve, buiten zijn bewuste Vlaamsche overtuiging, is De Bock
o.a. de slenternovelle en het sensitivisme nauwelijks te boven gekomen. En de dichters
hebben te samen geen vijf volmaakte gedichten geschreven.

(65) De invloed van Forum in Vlaanderen, zowel de medewerking van de Vlaamse redactieleden
(G. Walschap, M. Gijsen, R. Herreman en M. Roelants) als de verspreiding van het
gedachtengoed vergt een afzonderlijke studie. De evolutie die rond 1935 in Walschaps
opvattingen merkbaar is (zie 3.2.2) naar een meer uitgesproken aandacht voor de stilistische
aspecten en een grotere afstand van de gemeenschapsidealen sloot aan bij de wending die
zich in Vlaanderen rond deze periode manifesteerde, maar zou ook gedeeltelijk aan invloed
van Forum kunnen worden toegeschreven. In zijn artikelen die ik in het corpus aantrof toonde
Walschap zich echter verre van enthousiast over figuren als Ter Braak en Du Perron. Van
de drie andere redacteurs zijn binnen het onderzochte materiaal nauwelijks uitspraken over
Forum-ideeën of invloeden te vinden.
(66) De Vree heeft zich voor deze passage wellicht geïnspireerd op Brulez' artikel ‘Grenzen der
literatuur’ uit DWB 1933 (zie 5.5).
(67) De Vree vroeg zich hier af wie nu die vorige generatie, waartegen Ruimte zich afzette,
vertegenwoordigde. In elk geval niet Van Nu en Straks, stelde hij vast. Op wie sloeg dan dat
‘ethisch en politiek indifferentisme?’ (NV 1938,24:4).
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Wel tijdslyriek, getheoretiseerde, geurbaniseerde, propagandistische en
programmatische poëzie, poëzie van praatgrage tongen. Een enkel proeve van
prozakunst, nl. de Celbrieven, maar geen romancier van formaat.’ (NV 1938,24:5).
In 1936 beweerde De Vree in Elckerlyc en Vormen dat Vermeylens programma
om de toekomst van de Vlaamse literatuur te verbinden met de toekomst van het
Vlaamse volk, naast zijn ongetwijfeld positieve effecten, ‘tot stelselmatige verstarring’
van de kunst had geleid. Beter had Vermeylen zijn stelling geformuleerd als: ‘De
toekomst onzer literatuur is onafscheidelijk verbonden met de persoonlijkste
strevingen van haar kultuurkrachten.’ (VOR 1,1936:122). De Vree was van mening
dat Vermeylen door de toekomst van het volk en van de literatuur aan elkaar te
koppelen zijn mogelijkheden had ingeperkt en een schitterend ingezette vernieuwing
had onderbroken. Er groeide een dualisme [keuze voor de kunst of voor het volk] in
zijn streven, dat ‘het ontluiken onzer schoonste literaire vruchten’ tegenhield (EL
1936,24:19). De grote verruimingsbeweging schreef De Vree op rekening van de
negentigers, waartoe hij Streuvels en Van de Woestijne rekende. Zij zijn boven het
avontuurlooze romantisme, de dorperlijke realiteit en het binnenhuiselijk rhetoriseeren'
uitgestegen. De beweging die van Vermeylen was uitgegaan, kwam echter teveel in
het gedrang door sociale theorieën. Onze negentigers werden ‘arbeiders’ voor
Vlaanderen, terwijl zij toch ook wisten hoe moeilijk het ging om het volk omhoog
te werken door geestelijke arbeid. In de literatuur werd te veel toegegeven aan het
tijdelijke, aan het geestelijke peil van de doorsnee Vlamingen. De literatuur volgde
het Vlaamse volk op de voet, in plaats van het voor te gaan, vonniste De Vree (VOR
1,1936:122). Het na-oorlogse gevoel had vervolgens met zulke dreigende woorden
de formule van ‘kunst om de kunst’ afstootelijk gemaakt dat we ze allen a priori
hebben afstootelijk gevonden [...] We hebben niet ingezien dat een groot kunstenaar
uiteraard altijd aan ‘de kunst om de kunst’ heeft gedaan, omdat we daaronder in de
eerste plaats ‘het uitspreken van zijn menschelijkheid in den adequaten vorm moeten
vinden’ (EL 1936,25:19). Daarom is het een weldaad voor Vlaanderen dat een
Walschap, een Roelants, een Brulez, maar niet minder een Van Ostaijen Vermeylens
formule hebben miskend (VOR 1,1936:13). De Vree sloot zijn betoog in Elckerlyc
af met een blik op de toekomst: “Verbonden met het ethische, maar dat in zichzelf
tot de persoonlijkheid behoort, gaat het esthetische zijn weg, de weg van Van
Ostaijen.” (EL 1936,25:19).
Leo Galle, die al een tijd de aanvallen van De Vree had gevolgd, reageerde in Dietsche
Warande en Belfort (1936:503-513) in dezelfde trant als Van Cauwelaert. Hij vond
dat de Vree het pertinente bewijs leverde Vermeylens geest en werk niet te kennen
en dat hij hem niet in zijn tijd situeerde. Anders zou hij inzien dat deze laatste juist
zijn stem had verheven tegen kleinburgerlijkheid en voor meer Europese visie in de
kunst had gepleit.
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Wie Vermeylen in zijn tijd zag, begreep dat hij pleitte voor een cultuur waarvan het
Vlaamse volk toen verstoken was, en geenszins bedoelde de literatuur aan het volk
ondergeschikt te maken. Galle legde wel de grond van hun meningsverschil bloot
door te stellen dat het au fond ging om een onenigheid over de plaats van kunst
binnen de cultuur. Voor Galle (en Vermeylen) hoorde kunst thuis in een vast complex
van cultuurwaarden. De Vree wilde het echter daaruit losmaken en vond dat niet de
kunst, maar het onderwijs het volk moest omhoogwerken.(68) Vervolgens relativeerde
Galle de romanvernieuwing van Roelants en Walschap. Roelants zette volgens hem
de traditie van negentig voort, terwijl Walschap alleen een vernieuwing van een
genre bracht, maar verder in de lokale sfeer bleef steken (DWB 1936:507-508).
Tot slot wijs ik er nog op hoe Vermeylen in de volksverbonden tijdschriften “en
marge” van de Vlaamse letterkundige traditie werd geplaatst(69) en een figuur als
Karel van den Oever in dit verband opnieuw naar voren werd geschoven als voorbeeld
van strijdbaarheid én katholicisme.(70) De traditie waarbij de katholieke volksverbonden
richting aansluiting zocht was de lijn van Verriest, Rodenbach, Verschaeve, Declerq
en Dosfel, de droom van een katholiek Vlaams-nationalisme. Toch was iemand als
Vansina niet radicaal in zijn afwijzing van Van Nu en Straks. Ten eerste wees hij
erop dat de jonge generatie, ondanks het feit dat ze de parenthesis afsloot die Van
Nu en Straks had geopend, dankbaar was om “de taaiopfrissing en gevoelsverfijning
”. Vervolgens gaf Vansina een geselecteerde voorstelling van de Van Nu en
Straks-beweging,(71) vanuit het standpunt van de ‘beste’ (= humanitaire)
expressionisten. ‘Voor haar gevoel hooren noch Van Langendonck, noch Streuvels
tot de geestesstrooming die met dit tijdschrift inzet, en wellicht ook de Vermeylen
van “De Wandelende Jood”

(68) Cf. De Vree vergeleek de culturele situatie van de Vlaamse criticus met die in Nederland.
Hij stelde vast dat de criticus in Vlaanderen naast waardemeter, ook nog kultuurpedagoog
was (HL 1938:567-568).
(69) Natuurlijk vond ook Moens, voor wie politiek en literatuur niet te scheiden waren, dat
Vermeylen in zijn taak was tekortgeschoten en dat hij had nagelaten te wijzen op de oorzaak
van de wonden in de Vlaamse literatuur, nl. ‘het ontbreken in Vlaanderen van een
wezens-echte beschaving, een ware en zuivere kultuur.’ (JD 1927,37:10). De volledige
ontplooiing van al Vlaanderens geestelijke krachten kan er slechts komen wanneer het beschikt
over zijn politieke zelfstandigheid, schreef Moens. Het Vlaams Belgicisme ‘schakering-Van
Cauwelaert’, waartoe ook Vermeylen behoorde zag hij als ‘de kanker [...] en de dood van
het Vlaamse leven in al zijn uitingen, van de Vlaamse Letterkunde evengoed als van al de
rest. Het Belgicisme trekt om Vlaanderen juist die provinciale, kleinburgerlike grenzen,
waartegen Vermeylen opkomt.’ (JD 1927,37:11). Zie ook Vansina in VOL (3,1938: 214-221)
en Vertommen in VOL (1,1935:17-22).
(70) Zie O. van der Hallen in VOL (2,1937:284-285).
(71) De opvattingen over de Vlaamse romanliteratuur die Vermeylen er in deze periode zelf op
nahield, komen in punt 5.6 aan bod.
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niet, noch dezen wezenlijken Van de Woestijne die “De Boer die sterft” schreef, en
“Het Bergmeer” en maar al te zeer door den literator werd verdrongen.’ (VOL
3,1938:220).

4.2. De Tijdstroom, een evenwichtsoefening tussen individu en
gemeenschap
4.2.1. Discussie rond de Tijdstroomgeneratie
De Tijdstroom, gesticht in 1930 door André Demedts, Pieter Geert Buckinx, Jan
Vercammen en René Verbeeck, was het maandblad waarin een aantal jonge dichters
zich verweerde ‘tegen de ongebonden vormeloosheid en de zwendel in buiten-poëtiese
leuzen die de naoorlogse poëzie kenmerkte’ (Buckinx TS 3,1933:473).(72) De poëticale
standpunten van de prozarecensenten Demedts en Vercammen in de discussie rond
de katholieke roman heb ik in 3.2.3 reeds behandeld. Beiden bleken in hun kritische
praktijk nog grote waarde te hechten aan een ethische, i.c. katholieke
levensuitdrukking in de roman. Maar aan de dienstbaarheid van de literatuur aan
gemeenschapsidealen of aan ethische of sociale programma's, zoals dit in het
expressionisme te vaak het geval was geweest, moest volgens De Tijdstroom een
einde worden gemaakt. De ‘opbouw ener persoonliker en menseliker kunst’, kunst
als ‘de kristallisering van het leven van de kunstenaar’ waarvan de schoonheidsgraad
werd bepaald ‘door de hevigheid van het beleven en de mogelikheid deze
bewogenheid te verstoffeliken in de enige passende vorm’, werd in de
‘Verantwoording’ (TS 1,1930:1) als het objectief van het tijdschrift geformuleerd.
Het ethische beginsel werd in dit concept behouden. Het zat vervat in de manier van
‘beleven’, die door de levensovertuiging van de kunstenaar werd bepaald. Dit kon
trouwens ook een niet-katholieke levensbeschouwing zijn (zie ook 3.2.3).
Voor Demedts stond buiten kijf dat zijn artistiek programma op de katholieke
geloofsleer moest worden gefundeerd. Dat was het jaar tevoren al

(72) Over hun standpunten tegenover het expressionisme: zie A. Demedts in TS (1,1931: 167-171)
en DWB (1929:74-80); Buckinx in TS (3,1933:473-477) en in ‘Oriënteering’ in Het boek in
Vlaanderen, 1930, p.34-35. Zie ook ‘Poëties bericht der post-ekspressionistiese Generatie
in Vlaanderen uitgezonden door “De Tijdstroom” 1933’. De verantwoording daarvan luidde:
‘Dit is geen bloemlezing. Er werd aan de door ons uitgenodigde figuren verzocht zélf een
keuze te doen uit hun werk. Dit boek moge dus gelden als een doorsnee van de aktuële stand
der jongste poëzie in Vlaanderen’ en werd ondertekend door P.G. Buckinx, A. Demedts, F.
van Boogaerdt, R. Verbeeck en J. Vercammen.
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gebleken uit zijn kritiek op de publikatie van De Doedelzak, een bloemlezing met
werk van Vlaamse jongeren, verschenen bij De Goudkever in Gent. Demedts twistte
met de Doedelzakjongeren over het recht van opvolging van de expressionistische
generatie (DWB 1929:74-75 en JD 1929: 140). Door de levensbeschouwelijke
verdeeldheid in de groep, met o.m. Jan Schepens en Hub. Devoghelaere, weigerde
hij deze als een generatie te beschouwen, op grond van het feit dat deze groepsvorming
niet op een ethische, wijsgerige, of welke ideële basis ook berustte. ‘En een eenheid
die alleen over aesthetiek zou gaan verwerp ik en mijn katholieke vrienden ook.’ (JD
1929:140). Hij verklaarde zich voorstander van een nieuwe kunst die logisch uit de
veranderde levensomstandigheden was gegroeid en die in een langzame en diepgaande
evolutie de band met het leven zou bewaren. ‘Naarmate dat schone leven
(geïntensifieerde leven) meer op de éne waarheid gaat steunen wordt het schoner en
bestaat de mogelikheid van een schoner weergave.’ (DWB 1929:76). In Jong
Dietschland werd daar nog voor alle duidelijkheid aan toegevoegd: ‘De kunst van
heel de wereld [...] is zoveel niet waard als éne ziel.’ (JD 1929:140).(73) De respons
op het verschijnen van De Tijdstroom was verdeeld. In Hooger Leven was er van
Walschaps zijde bij het verschijnen geen bijzondere reactie, misschien omdat hij De
Tijdstroom in de eerste plaats als een poëzietijdschrift zag. Urbain van de Voorde
verwelkomde de nieuwe geluiden in de poëzie met enthousiasme en werd op zijn
beurt door De Tijdstroom tot ‘de meest gezaghebbende jonge criticus in Vlaanderen’
gepromoveerd.(74) A. van Cauwelaert volgde de produktie met kritische belangstelling.
Opbouwen sloot zich bij monde van M. Gijsen bij de ‘hardhandige’ maar
‘rechtvaardige’ kritiek van Moens in Jong Dietschland aan (OB 1931:126). M. Gijsen
doelde op de taalslordigheden in sommige gedichten, maar zijn kritiek werd door
Jong Dietschland als een algemene veroordeling gelezen.(75)
De reacties van Moens en E. van der Hallen in Jong Dietschland,(76) en later ook
in Volk (toen De Tijdstroom zelf al ter ziele was gegaan), tonen

(73) A. Demedts werkte zelf niet mee aan De Doedelzak. In Jong Dietschland veronderstelde hij
de reden daarvan als gekend. Men mag aannemen dat hij zich niet bij een vrijzinnige groep
vermeld wou zien. Zie in dit verband ook zijn apologie in Hooger Leven tegen Moens' kritiek
(HL 1931:309).
(74) Door Kenis in TS (2,1932:460-467). Zie ook Buckinx in TS (1,1930:32) en TS (1,1931:332).
(75) De herhaalde charges van Rombauts (in Opbouwen) tegen De Tijdstroom zullen wel te maken
hebben met het feit dat hij eerder door R. Karin van Van Ostaijen-plagiaat was beschuldigd
(zie TS 1,1931:337 en OB 1931,7).
(76) Zie Van der Hallen in JD (1930:734 en 1933:491-492), Moens in JD (1931:56-57). Dezelfde
radicaal afwijzende houding namen ze aan tegenover De Doedelzak: ‘Waar voor tien jaar de
gemeenschapsgedachte in het werk der jongeren domineerde, werd dit bewustzijn in de
litteraire productie der laatste jaren tot een rhetorische formule, die op haar beurt krachtens
de wet van actie en reactie verdrongen werd door een zoo eng individualisme als onze
letterkunde sedert de tachtiger jaren niet meer kende’ (Van der Hallen in JD 1929:78). R.
Verbeeck noemde later de houding van Moens ‘een blind en woest instinkt van zelfbehoud’
(EL 1936,5:19).
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de breuklijn aan tussen verdedigers van een sociaal-dienende kunst en voorstanders
van een kunstopvatting waarin de persoonlijkheid en de vormkracht van de auteur
steeds belangrijker werden geacht.
In De Tijdstroom werd ook de vraag gesteld in hoeverre en op welke wijze de
ethische dimensie in de literatuur op haar plaats was in de ‘sociale roman’. Nadat
J.v.d.M.(77) het voor de sociale roman had opgenomen, omdat hij het vanzelfsprekend
achtte dat het sociale vraagstuk ‘zijn afspiegeling’ vond in de contemporaine literatuur
(TS 5,1934:114-117), repliceerde Vercammen dat de romanschijver er niet is om
informatie te geven over sociale toestanden. ‘Het doel van een roman (over het
algemeen van een kunstwerk) is niet andere mensen aan de held van een boek gelijk
te maken [...] maar wel, juist door een kritiese lektuur (een vorm van zelfverweer!)
zichzelf beter te leeren kennen. Want kennis is het uitgangspunt van alle volmaking.’
Ook objectieve voorlichting is niet de taak van de romancier. ‘Ik houd er van, als
een mens met eigenwaardering en eigen tegenzin tegenover een boek te staan. [...]
De grootste kunstenaars zijn altijd individualisten geweest [...] Ik geloof niet in een
sociale roeping van de romancier, ook niet als hij katholiek is. Ik geloof echter wel
in zijn sociale verantwoordelikheid, omdat deze niets anders is, dan de
verantwoordelijkheid over de adel en de waarde van zijn eigen leven.’ (TS
5,1934.120).
Hiermee is, naast de afkeer van ethisch dienende literatuur, een tweede grondslag
van het Tijdstroom-programma aangegeven: de persoonlijkheid. Deze notie vormde
een uitgelezen mogelijkheid tot verkeerde interpretaties in een periode van
doorgedreven polariseringen tussen gemeenschapsdenken en individualisme.
Opvallend is daarbij hoe in de jaren 1935 en 1936 vooral Elckerlyc een forum zou
bieden voor rechtzettingen over het ‘Tijdstroom-misverstand’ door voormalige
redactieleden. P.G. Buckinx trachtte in een ironisch stuk, ‘Terug naar het
individualisme!?’ (TS 1, 1931:147-150) tegenover Van der Hallen en Gijsen de
standpunten van het tijdschrift nader toe te lichten en het misverstand, als zou zijn
generatie ivoren-torenkunst voorstaan, uit de weg te ruimen.(78) ‘Evengoed als U [tot
Gijsen], staan wij gekeerd tegen de poëzie die genoeg zou hebben aan het eigen hart.’
Ook A. Demedts weerde zich in Hooger Leven tegen de aantijgingen als zou met De
Tijdstroom een nieuw tijdperk van individualisme zijn aangebroken. Zijn verweer
was een emotioneel geladen apologie waarin hij zijn aanvaller, ‘dierbare Wies’, wilde
overtuigen dat de jongeren op hun manier het volk dienden in een katholieke geest.

(77) Ook in Roemans en Van Assche (1962) niet geïdentificeerd.
(78) P.G. Buckinx stelde dat de Vlaamse auteur in se een lyricus was, die niet van het
individualisme kon losraken. Als voorbeelden vermeldde hij Streuvels en Vermeylen (EL
1935,8:18-19).
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Als individualisme betekent ‘de hoogmoed en de ikzucht van de enkeling, die zich
moedwillig van het gemeenschapsleven afzondert’, dan wees Demedts, ook in naam
van zijn ‘kameraden’, die beschuldiging af (HL 1931:308). Hun
persoonlijkheidsbegrip moest in de zin van algemeenmenselijkheid worden begrepen,
niet van individualisme, hun dienstbaarheid aan de gemeenschap lag in hun aanbod
tot schoonheidsbeleving, poogde hij aan Moens uit te leggen (HL 1931:309).(79)
In de tot hun opponenten gerichte publikaties legden de vroegere
Tijdstroom-redacteurs het accent op het onderscheid tussen ‘persoonlijkheid’ en
‘individu’. Demedts vond voor een interpretatie van het persoonlijkheidsbegrip
inspiratie bij de Nederlandse filosoof Antoon Vloemans. In ‘De waarde der
persoonlijkheid’ in Elckerlyc (EL 1936,1:19) haalde hij diens onderscheid tussen het
individu en de persoonlijkheid aan. Het individu is het primaire zijn, de onderbouw
voor de persoonlijkheid. Een persoonlijkheid is iemand die door zijn aangeboren
gaven, door zijn vrije wil, door ontwikkeling en ervaring, een houding heeft bereikt
die gestalte geeft aan ‘een ideaal’, en het mensdom helpt verrijken. Persoonlijkheden
vormen het fundament van de cultuur en van de volksgemeenschap. Voorwaarden
voor een dergelijke persoonlijkheidscultuur zijn de vrijheid tot zelfontdekking,
vrijheid van menselijke geest, en een basis van sociale gerechtigheid tot verbetering
van de materiële situatie. Elke aanslag die op de persoonlijkheid wordt gepleegd, is
een aanslag op de cultuur (EL 1936, 1:19).(80)
In hetzelfde weekblad blikte P. de Vree, die zelf niet tot de redactie van De Tijdstroom
had behoord, enkele weken later nog eens terug op het ontstaan en de opheffing van
het tijdschrift (EL 1936,4:18). Kwam de moeizame erkenning ‘doordat deze jonge
menschen bij de verwezenlijking van hun streven zich niet den politieken dwang
lieten welgevallen of niet achter de vlaggen liepen?’, vroeg hij zich af. Hij verheugde
er zich

(79) Beide Tijdstroom-redacteurs beklaagden zich over de nu vijandige houding van Van der
Hallen, die hen herhaaldelijk om bijdragen voor Jong Dietschland had gesmeekt, en deze
ook van hen had gekregen (zie ook Buckinx (TS 3,1933:473)). Anderzijds verweet Van der
Hallen de jongeren dat ze hem in de steek hadden gelaten. Hij had hen ‘op hun eerste stappen
op de paden der literatuur’ bij de hand gehouden en hun eerste gedichten opgenomen in Jong
Dietschland, welk blad volmaakt dezelfde richting uitging als het huidige ‘Volk’. De ‘tamelijk
vreemdsoortige beginselverklaring’ en de verdere houding van De Tijdstroom hadden hier
spoedig een eind aan gemaakt, terwijl Volk consequent de lijn van Jong Dietschland had
voortgezet, verklaarde Van der Hallen (VOL 2,1936:134).
(80) Demedts' persoonlijkheidsbegrip zou steeds sterk ethisch-humanitair gekleurd zijn. Cf.
“Schoonheid is niet te denken zonder oorspronkelijkheid, met andere woorden, zonder dat
zij teruggaat op de menschelijkheid van een eenige persoonlijkheid” (DWB 1939: 657).
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over dat de jongeren van deze generatie zich ‘in dienst van hun persoonlijkheid en
niet in dienst van de vervlakking’ hadden gesteld. In hun poëtische resultaten
bewonderde hij een harmonische verbinding van vorm en inhoud.
Paul de Vree had in 1934 van Vercammen al een directe invitatie voor De
Tijdstroom gekregen. Deze laatste had in De Vrees studie Over den roman (1933)
zijn invalshoek bijzonder geapprecieerd: de Vlaamse roman beschouwd tegenover
de algemene menselijkheid' (TS 4,1934:286). Voor R. Verbeeck viel in de kritische
werkwijze van De Vree op hoe hij het verband wist te leggen tussen ‘de waarden die
het kunstwerk biedt en de persoonlijkheid van de kunstenaar zelf’, waarvoor Verbeeck
de term ‘technogenische’ kritiek gebruikte. Met de persoonlijkheid werd niet de
biografische persoon bedoeld, maar ‘de wijze van zijn van de kunstenaar onder het
scheppen’. Uit het vervolg van zijn betoog bleek dat Verbeeck hiermee een soort
van creatieve gemoedsgesteldheid bedoelde (NV 1937,6: 4-5). Een criticus die zowel
het organisch verband tussen kunstwerk en kunstenaar als het proces van de
vormwording trachtte te achterhalen vond Verbeeck een unicum in Vlaanderen. Bert
Ranke (NV 1938,13:4-5) typeerde de essentie van De Vrees werkwijze eerder als
een vorm van psychokritiek, die tot doel had de ‘grondtoon, die als de voedingsbodem
uit overwegende psychische elementen is samengesteld, naar de oppervlakte te halen,
en langs deze hoogere eenheid om, de ziel van den kunstenaar te doorgronden’.(81)
Zijn kritische houding was hem echter te cerebraal. Demedts (HL 1936:1843)
bewonderde dan weer de scherpe analyses van de levensen ideeënachtergrond, die
een betere situering van de schrijvers toeliet.

Vormen
De weg van De Vree als criticus voerde als vanzelfsprekend naar Vormen. Samen
met P.G. Buckinx en R. Verbeeck werd hij redacteur en ondertekenaar van het
manifest van dit tijdschrift. Vormen, dat werd geleid door enkele oud-redacteurs van
De Tijdstroom, werd aangekondigd als ‘een uiting van een vernieuwde mentaliteit’,
die de wezenlijke betekenis van zijn tijd erkende. ‘Wij verschuiven evenwel het
zwaartepunt van gemeenschapszin naar algemeene menschelijkheid en erkennen om
daartoe te geraken, de persoonlijkheid als eerst-geldende en onmisbare factor.
Persoonlijkheid onderstelt inzicht, bezinning en houding getuigend van eigen
natuurlijkheid, mogelijkheden en grenzen. Maar ook daarnaast erkennen wij dat het
uitspreken dezer persoonlijkheid een onvruchtbaren toestand kan beteekenen, indien
de aandacht niet wordt gericht op de vernieuwende,

(81) Naar aanleiding van Een kringloop, De Vrees romandebuut schreef Ranke: ‘Paul de Vree
[is] door zijn beweeglijkheid en paraatheid van geest, door de nuchtere verstandelijkheid
zijner critiek, en de stelligheid in de formuleering die den geestelijken leider kenmerkt, wel
de meest typische woordvoerder te noemen;’ (OT 1939:95).
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vormgevende kracht, die den levensinhoud ordent en transformeert en hem zijn
diepere beteekenis geeft.’ (VOR 1,1936:1). Dit mag niet als een terugkeer naar een
dor formalisme of subjectivisme worden beschouwd; die doodlopende zijpaden zijn
vermeden, werd daar nog aan toegevoegd.(82) Ten opzichte van De Tijdstroom toonde
Vormen alleen al door de titel een verschuiving van interesse voor de tijdsproblematiek
naar de individuele persoonlijkheid van de kunstenaar en naar de formele aspecten
van het kunstwerk. In elk geval wou Vormen geen primauteit geven aan ethische
principes (i.c. katholiciteit) en deed het een beroep op auteurs van diverse ideologische
strekkingen. Hiermee plaatste het zich radicaal tegenover het nationalistisch
geïnspireerde Volk.
Vormen was net als De Tijdstroom in grote mate een poëzietijdschrift, maar ook
hier werden met grote regelmaat romanbesprekingen afgedrukt, onder anderen door
A. Demedts, R. Verbeeck, R. Lissens en B. Ranke. Het grootste aandeel van de
prozakritiek was echter van P. de Vree. De Vree zag in 1938 in de brochure van E.
de Bruyne,(83) Wat is cultuur?, een overeenkomst met de standpunten van Vormen.
De Bruyne definieerde “cultuur” als “vormscheppende” menselijke handeling en
stelde de kritische zin van een persoon die niet “het volstrekt vrije individu, noch de
volstrekt gebonden gemeenschapsmensch is”, als voorwaarde om tot cultureel
scheppen te komen (VOR 3,1938:119). De Vree vond hierin ook een bevestiging
voor zijn kritiek op Vermeylen. Uit andere bijdragen(84) bleek dat het concept
persoonlijkheid bij hem diverse waarden representeerde: het recht op een persoonlijke
mening, de mogelijkheid tot distinctie van de amorfe massa en vrijheid van
levensbeschouwelijke inmenging in de kunst.(85) Het standpunt dat het het meest
moest ontgelden in deze tijd, vond hij ‘dat van den mensch die nog belang hecht aan
esthetische waarden. Voor de volkschen of populisten beteekent het
“verliteratureluring ”, voor de dietschen “stamvervreemding”, voor beide clans
“miskenning van het politische en het ethische, van de daad en de propaganda”’
(VOR 2,1938:165).
Ik wijs er ten slotte nog op dat De Vrees receptie van Walschap en zijn mening
over het probleem van de katholieke kunstenaar ook door het perspectief van de
‘persoonlijkheid’ van de auteur werden bepaald. Een katholiek auteur, zo meende
hij, ‘zal, noch kan zich te buiten gaan, of

(82) Volgens R. Verbeeck zou Vormen ‘een concentratie’ worden van alle jongeren, ‘die, hoe
verscheiden de vormen ook wezen waarin hun persoonlijkheid zich uit, toch dit gemeen
hebben dat zij alle troebele criteria verwerpen, de aandacht verschuiven van de spandoeken
naar algemeen-menschelijkheid’ (EL 1936,5:19).
(83) Wat is cultuur?, Utrecht, Het Spectrum (Schijnwerpers; 16); zie ook E. de Bruyne, ‘Wij
katholieken tegenover het cultuurprobleem’ (EL 1936,38:1) over het recht op zelfstandige
beslissingsmacht voor katholieke persoonlijkheden.
(84) B.v. in VOR (3,1938:164 en 3,1938:257).
(85) Zie ook zijn stuk over De Bruyne (VOR 3,1938:118-119).
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hij voelt niet meer katholiek’. De beoordeling van Sibylle vond hij juist zo
problematisch, omdat hij het verhaal als een persoonlijk getuigenis las (VOR
4,1939:141-142). In ‘de bewustheid waarmee W. zich als “steen des aanstoots” is
gaan indenken’ zag De Vree een moeilijke dubbelzinnigheid. Volgens hem zocht
Walschap tegenstand, want hij stelde zijn katholieke problemen als een getuigenis
voor en wapende zich vooraf tegen zijn opponenten.
Onderzoeken in hoeverre de ‘persoonlijkheid’ door deze critici als norm werd
gehanteerd, is, gelet op het geringe aantal bijdragen nauwelijks mogelijk. Verbeeck
schreef wel over ‘respect voor de persoonlijkheid’ wanneer hij Demedts pessimisme
verdedigde (VOR 1,1936:155). Voor Buckinx leek merkwaardig genoeg een
persoonlijke gevoelssfeer geen goede voedingsbodem voor ‘een roman in zuivere
zin’(86) (VOR 3,1939:343). Meer materiaal ontbreekt echter om te kunnen onderzoeken
of er eventueel naar genre gedifferentieerd werd wanneer men het
persoonlijkheidscriterium hanteerde.

4.2.2. Paul de Vree
In verband met De Vree is de naam van Forum al eerder gevallen. Niet alleen maakten
enkele Vlaamse literatoren korte tijd deel uit van de redactie, maar ook bracht De
Vree expressis verbis het belang en de invloed van de. Forum-persoonlijkheden ter
sprake. Het persoonlijkheidscriterium zoals dit in het inleidend manifest van Forum
werd omschreven, maakte grote indruk op de jonge criticus en hij citeerde uit het
Forum-manifest in zijn stuk ‘Rondom enkele hedendaagsche Vlaamsche
literatuurproblemen’ (NV 1935,28:4).(87) Later vernoemde hij Dirk Coster en Eddy
du Perron als voorbeelden voor zijn kritisch optreden, dat geen andere bedoeling had
‘dan klaar in mezelf te zien’ (NV 1937,7:4).(88) Bovendien zal het wel geen toeval
zijn dat zijn uitspraken tegen Vermeylen (zie 4.1.4) ter sprake werden gebracht in
een artikel dat in de eerste alinea's over Du Perrons antiprovincialisme handelde
(VOR 1,1936:122). Ook het feit dat

(86) Hij vond dat De Vree in zijn roman Een kringloop vooralsnog te veel uit een persoonlijk en
te weinig uit een algemene gevoelssfeer schiep om als romancier te kunnen worden
beschouwd. (VOR 3,1939:343). Meer materiaal ontbreekt echter om te kunnen onderzoeken
of er eventueel naar genre gedifferentieerd werd wanneer men het persoonlijkheidscriterium
hanteerde.
(87) Cf. zijn uitspraak dat rond Forum ‘de roering voor de dertiger jaren dezer eeuw begonnen’
was (NV 1935,28:4) of in de recensie van de bloemlezing De korte baan: ‘Sinds Menno Ter
Braak, Du Perron, de naoorlogsche Greshoff en later Vestdijk hun woord meespreken, valt
het niet te ontkennen dat zij een plotsen, hevigen druk op onze letteren hebben uitgeoefend’
(VOR 1,1936:10). Zie ook VOR (3,1938:332).
(88) Westerlinck verweet De Vree juist dat hij zich niet concentreerde op het kunstwerk, maar
op zichzelf (Westerlinck 1942:91-157).
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hij novellen uit Forum besprak - hij vermeldde het verhaal ‘Nachttrein’ van
Walschap(89) - wijst erop dat hij Forum grondig moet hebben gelezen.
Wie de artikelen van De Vree uit de laatste jaren voor de Tweede Wereldoorlog met
zijn vroegste prozabeschouwingen vergelijkt, kan vaststellen dat hij een snelle en
grondige evolutie doormaakte.(90)
In zijn studie uit 1933, Over den roman, geschreven als een 24-jarige onderwijzer,
ging De Vree op zoek naar een ‘wezensbepaling’ van de roman en verkondigde toen
opvattingen die erg traditioneel aandeden. Als noodzakelijke vereisten voor de roman
stelde hij: ‘de waarschijnlijkheid van het gebeuren, de objectiviteit, de handeling’
(De Vree 1933:9). In verband met dit laatste, de aanwezigheid van de handeling in
de roman, oordeelde hij dat de actie altijd moest verlopen ‘in een tijdstip
voorafgaandelijk aan dit waarop de roman geschreven werd’, zodat een ordelijk
overzicht van verleden gebeurtenissen kon worden gegeven. Uit de objectiviteitseis
leidde hij onder meer af dat sommige analyseromans niet tot het romangenre konden
worden gerekend en dat te subjectief werk, zoals ‘de eeuwige “variations du moi”
van Proust en het sterk subjectief werk van James Joyce’ aan het passieve een te
groot belang hadden toegekend.
Ook André Gide, die zijn Les Faux-monnayeurs een roman noemde, was volgens
hem ontspoord, hoewel hij diens uitspraken over ‘le roman pur’ dan weer wel kon
onderschrijven. Op het eind van het jaar 1933 schreef De Vree een opvallend stuk
over ‘tweedimensionele romanliteratuur’. Daarin noemde hij A. Gide, M. de Unamuno
en L. Leonov, met respectievelijk Les Faux-monnayeurs,(91) De man in de mist en De
dief (JD 1933: 749) romanvemieuwers, omdat zij in hun twee-dimensionele romans
‘konfrontaties van de realiteit der uiterlijke met deze der innerlijke wereld van den
schepper’ wisten te brengen. Doordat de gedachtenwereld van de auteur naast die
van de personages in eenzelfde werk aan bod kwam, kregen de figuren volgens De
Vree een autonome wil. Hun persoonlijkheid werd daardoor op een heel andere wijze
belicht en er ontstond een ‘verintensifieëring van wat anders fleps [sic] zou worden.
Dit heeft ons het razende leven geleerd: de verandering van den gezichtshoek, m.a.w.
het totaal-omvatten van een objekt, van een mensch.’ (JD 1933:750). Zijn conclusie
luidde dat de ‘meer-dimensionaliteit’ hoop bood ‘voor een echtere weergave van ons
tegenwoordig leven’. Enkele jaren later verklaar-

(89) Zie ook 3.2.5. Ik heb dit verhaal alleen nog bij J. Schepens vermeld gevonden (PR 1936:78).
(90) E. van der Hallen toonde zich verbaasd over het feit dat De Vree positie koos tegen Volk
(VOL 1,1936:132), waarschijnlijk omdat De Vree bereid was geweest om aan Jong
Dietschland mee te werken.
(91) G. Heyndrickx besprak deze roman reeds vroeger in Opbouwen.
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de hij grote bewondering te koesteren voor Simon Vestdijk en hij schreef lovende
besprekingen over Meneer Vissers hellevaart (VOR 2,1937:19-26) en De nadagen
van Pilatus (VOR 3,1939:332-335). In zijn kroniek over dit eerste boek bleek zijn
aantrekking tot Vestdijk te berusten op een afkeer voor een literatuurbeschouwing,
die door extra-literaire motieven werd bepaald. ‘Ik verzet mij tegen het feit dat men
op een standpunt van geloof, moraal, economische moeilijkheden en politieke
drijverijen het kunstwerk coteert, dat men om een afgeleide formule, waaraan in den
grond elke creatie vreemd is, een poging ontkent, om een kwestie van traditionneele
vormen of van normale kunstenaarsevolutie iemand het gras voor de voeten wegmaak,
iemand de deur voor den neus toesmijt.’ Hij voelde zich geroepen een lans te breken
‘voor de individueele, amoreele, intellectueel intelligente en de zóó zichzelf
overschattende kunst der Hollandsche jongeren, en in het bijzonder van Simon
Vestdijk.’ Hij werd getroffen door Vestdijks aandacht voor de artistieke
uitdrukkingsvorm en haar evolutie als complement van de psychische en metafysische
processen die de auteur doormaakte. De Vree beschreef kunst als ‘een eigenaardige
totaliteit, weliswaar gebonden aan het heele samenstel van materiële en geestelijke
krachten, maar daar midden in toch weer een aparte wezenheid.’ Een artistieke
evolutie kon volgens hem wel vanuit psychische, metafysische processen groeien,
maar ze hield toch het vinden van een nieuwe ‘scheppingscanon’ in.(92) Vestdijk bracht
in de ogen van De Vree door zijn wijze van scheppen vernieuwing in de literatuur,
namelijk door ‘het introduceeren van een te [sic] bewust concipiëeren van het
kunstwerk, het aanwenden van sterk verontrustende en irreëele inhouden, het delven
van spirituele levensgronden’. Meneer Vissers Hellevaart noemde hij daarom het
resultaat van ‘kunst- en levensopvattingen die zuiver op de diepten der psyche en
den diepgang der nieuwste literair-technische middelen zijn ingesteld.’ De Vree
stelde Vestdijk tenslotte boven Joyce, omdat hij diens excessen vermeed en zijn
woordacrobatie door gebaren en gesprekken verving (VOR 2,1937:19-26).(93)
De twee tendensen die in beide artikelen over Vestdijk aanwezig waren,
domineerden de romanopvatting van De Vree in de tweede helft van de jaren dertig:
een grotere appreciatie van complexere, psychologische romans, en de nadrukkelijke
vraag om de literatuur te bevrijden van extra-

(92) De Vree gaf het voorbeeld van Rimbaud, dat wel als een ‘drame spirituel’ kon worden
onderzocht, ‘maar het verbijsterend drama speelt zich af binnen nieuwe grenzen, aan de hand
van nieuwere concepties, die eens gevonden, autonoom functioneeren en een voor eenieder
bruikbaar materiaal tot verwezenlijking van eigen aesthetisch besef uitmaken.’ (VOR
2,1937:21).
(93) Cf. zijn standpunten in 1933 toen hij nog betreurde dat de psychologie en psychopathologie
in Vlaanderen bezig waren de gezonde realistiek te besmetten (en hij als voorbeeld Walschap
noemde in JD 1933:750) of in de bloemlezing De Korte Baan de afwezigheid van de
godsdienstige strekking als een tekort veroordeelde.
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literaire motieven,(94) wat tevens inhield dat toegevingen aan het lezerspubliek uit den
boze waren.(95)
In december 1939 mat De Vree de stand van de Vlaamse literatuur en kritiek op
in een bijdrage over ‘De romankunst in Vlaanderen’ (VOR 4, 1939:180-185).(96)
Hij interpreteerde de halsstarrig als contradictorisch voorgestelde standpunten als
niet meer dan varianten van de tijdsgeest, ‘de exponenten van de houding van door
sociale positie, afkomst en geboortedatum beïnvloede generaties’ (VOR 4,1939:180).
Hij stelde het devies dat de kunst terug naar het leven moest, verantwoordelijk voor
een simplificerende artistieke opvatting, die gestalte kreeg in de nieuwe romantiek
die ‘de ongecompliceerde tegenstelling van goed en kwaad’, de terugkeer naar de
natuur, verheerlijking van heimat en volk, utopie en godsprobleem hoog in haar
vaandel droeg. ‘Want door het feit dat men er, door de Russische literatuurreuzen
van de XIXe eeuw van overtuigd werd, dat roman “leven” is, en niets dan dat, is men
zich van de oneindige gecompliceerdheid van dit leven niet ten volle bewust
geworden, terwijl men anderzijds de wetten van de kunst, van de romankunst in ons
geval, te veel aan het begrip leven en dat alleen is gaan onderschikken. De romankunst
is ontaard geworden door den levensinhoud en in het bijzonder door de zoovele
levensfacetten, levensdetails door ieder kunstenaar afzonderlijk belicht. De
romankunst is geworden: een voorliefde voor de eigen levenservaring en als gevolg
voor de symboliseering van den eigen vorm die deze levenservaring omsluit. [...] In
de conceptie van leven en kunst is hier door allen iets voorbijgegaan, nl. dat die twee
geen verwarring toelaten, dat het overwicht van één van beide de totaliteit in een
efemeer en dikwijls valsch

(94) De Vree stelde in 1936 een duidelijk gemis vast ‘van gezonde criteria’, die hij in de eerste
plaats letterkundig bedoelde, en laakte ‘het eenzijdig beschouwen van leven en mensch, de
opinie die alleen door politieke theorieën en argumenten wordt gevormd en gescherpt’. Na
de enggeestigheid van de laatste jaren (die tot het geval Walschap leidde), zag De Vree nu
weer verwarring ontstaan bij het publiek, omdat het niet was ingelicht over de criteria waarmee
de Vlaamse critici oordeelden. Alle maten zijn weer zoek, zo constateerde hij, bijvoorbeeld
in Volk en in de Verschaevestudie van Vansina (EL 1936,24:18).
(95) In Vormen (3,1939:332) schreef hij dat de Nederlandse individualisten of non-conformisten
in hun ‘Vent-zijn’ een bewustzijn van intellectuele meerwaarde ten overstaan van de massa
en het burgerdom hadden verworven, en dat zij zich hadden ontworsteld aan de
verburgerlijking en zo de inhoud van de literatuur in het algemeen hadden vertienvoudigd.
Zie ook VOR (1,1936:13).
(96) In zijn commentaar bij de polemiek tussen M. Roelants en J. Greshoff schreef De Vree dat
‘onder- en overschatting het gevolg [zijn] geworden van heden tendage zeer sterk
tegengestelde levenshoudingen, die in plaats van de kunst te beschouwen als een
verzoeningsplan, haar liever verdeelen en splijten’. Te zeer gold voor een intellectueel in
opstand, dat ook de kunst in dienst van die opstand werd gezien (VOR 3,1938:117). In 1951
bleek zijn sociologische belangstelling ook uit zijn studie Schets der sociale achtergronden
van de hedendaagse Vlaamse roman.
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daglicht plaatst, dat daartegenover slechts dan de conceptie van elke kunstenaar als
totaliteit geldt, wanneer hij het eigene als iets partieels vooropstelt, niet als “het”.’
(VOR 4,1939:182). De Vlaamse roman was zich te zeer gaan verengen binnen
bepaalde onverzettelijke principes en opvattingen. In dit artikel valt ook zijn afkeer
op van elke vorm van dogmatisme in de literaire produktie. De Vree verklaarde ooit
niet gekant te zijn tegen gemeenschapskunst, maar wel tegen de exclusiviteit die haar
propagandisten opeisten (VOR 3,1938:256). Hij wou respect voor uiteenlopende
meningen en was voorstander van een brede diversiteit in het literaire landschap,
wat soms tot onverwacht gunstige beoordelingen leidde. Zo schreef hij bijvoorbeeld
over De wind waait (E. van der Hallen) dat de lezer zich kon laten gaan door het
idealisme van de auteur, zijn geloof in de mens en in de toekomst en vooral zijn
tellurische liefde. ‘Die geven zijn boek een schoonheid die voor den maker getuigt.’
(VOR 1,1936:45).(97)
Al bij al vond De Vree in 1939 dat de romankunst in Vlaanderen te weinig een
weergave van de mens bood en dat ze te zeer een pleidooi was voor wat de mens
zou moeten zijn (VOR 4,1939:184). De populistische roman vond hij disharmonisch
omdat daarin een essentieel bestanddeel van de romankunst werd opgegeven. ‘Wat
men mist in de directheid van de Walschapsche kunst o.a. is de individueele aanbouw,
is de Dichtung rond het wezen van ieder zijner personages, is het vasthouden van de
menschen in wier aanwezigheid hij ons brengt. [...] Psychologie, metaphysiek,
beschrijving (wel te verstaan in psychologische samenhang) zijn niet aristocratisch,
of anti-dynamisch of anti-episch of uitsluitend esthetisch, maar zooals een Roelants,
een De Pillecijn, een Gilliams, een Berghen, een Albert van Hoogenbemt, en last not
least [sic] Fonteyne, bewijzen: verstilling, bezinning en belichaming.’ (VOR
4,1939:185). Met deze namen is meteen de nieuwe canon van de latere jaren dertig
aangegeven.

4.3. Een nieuwe generatie
In 1936 schreef Walschap in Dietsche Warande en Belfort in een artikel ‘Waar blijven
de jongeren?’ (DWB 1936:3-6) dat zijn generatie, en daarvan noemde hij bij naam
Van Ostaijen, Moens en Gijsen, afstand moest doen van haar titel en de fakkel
doorgeven. Alleen bespeurde hij geen

(97) Hij maakte over Berghen en Matthijs ooit de opmerking dat zij onvoldoende een beroep
deden op ‘de hoogere instincten’, zij het ook dat de werkelijkheid die doorgaans ontkende
(NV 1935,50:6).
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waardige opvolgers. Jongeren als A. Demedts, P.G. Buckinx, J. Vercammen, Albe,
R. Verbeeck en P. de Vree (De Tijdstroom en Vormen) konden volgens Walschap
niet als een nieuwe generatie worden beschouwd. Ze vormden geen groep met
duidelijke standpunten en hadden volgens hem nauwelijks vernieuwing gebracht.
Verschillende Vormen-dichters, onder wie Verbeeck en De Vree, reageerden op die
uitspraak verontwaardigd vanwege de miskenning van hun werk.(98)
Twee punten in deze discussie zijn verhelderend voor het generatie-concept dat
Walschap hanteerde. Wanneer hij het had over ‘zijn’ generatie doelde hij blijkbaar
op de expressionistische generatie, de oorlogsgeneratie, de generatie van ‘het bezette
gebied’,(99) zoals hij die zelf graag noemde en niet zozeer op een generatie van
vernieuwende romanciers. Het nieuwe begin, de breuklijn met Van Nu en Straks,
legde hij dan ook vlak na de oorlog. Een tweede opvallend punt was dat Walschap
een mogelijke ideologische dimensie in de literaire opposities in Vlaanderen radicaal
ontkende. Hij vergeleek in dit opzicht de situatie in Vlaanderen met die in Nederland,
waar de vernieuwing volgens hem niet zozeer via generatievorming dan wel via
groepsvorming gebeurde: ‘In Nederland heeft men katholieke jongeren, protestantsche
jongeren, socialistische jongeren, vrijzinnige jongeren.’ Vandaar dat hun
‘groepsvorming’ gebaseerd was op een ‘ideeënstrijd’ (DWB 1936:5).(100) In Vlaanderen
was dit niet het geval. Daar zag Walschap de lijnen tussen de literaire standpunten
op een ‘natuurlijke wijze’ volgens generaties verlopen. Bij Walschap werd aldus aan
het woord ‘generatie’ de connotatie gekoppeld dat verschillen in literatuuropvattingen
het gevolg waren van een ‘natuurlijke’ periodische ontwikkeling, en dat deze niet
door levensbeschouwelijke achtergronden werden (of mochten worden) bepaald.
In de antwoorden van twee jongeren, P. de Vree en R. Verbeeck, werd erop gewezen
dat Walschap hier generaties van romanciers en dichters dooreen haalde en dat zij
nooit behoefte hadden gehad aan het luidruchtig verzet van hun voorgangers. R.
Verbeeck zag in de manier waarop Walschap zijn generatie tegenover De Tijdstroom
plaatste, een manoeuver om de aandacht af te leiden van het moment van zijn
schrijven. 1936

(98) R. Verbeeck, Een antwoord op ‘Waar blijven de Jongeren?’ (HL 1936:258) en P. de Vree,
‘Voorbarig?’ Antwoord op Walschap's ‘Waar blijven de jongeren?’ (DWB 1936: 129-135).
(99) Walschap maakte zelfs het onderscheid met de Frontgeneratie van één of twee jaar ouder,
die hij ‘nogal klaar afgescheiden’ ziet (DWB 1936:3). Zie ook Voorpostgevechten (1943).
(100) Ook De Vree stelde dat de literaire opposities voornamelijk langs generatielijnen verliepen:
‘Wat er ook van zij [...] de letterkundige generaties stellen het tegenwoordig liefst met
ouderdomsgelijken’ (De Vree 1936:12).
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was namelijk het ogenblik, aldus Verbeeck, waarop een fractie van Walschaps
generatie (o.m. Moens) in Volk reeds ‘gevallen’ was en het was bovendien een periode
waarin de jongeren belangrijk werk produceerden. Zag men in het begin van de jaren
dertig een nieuwe generatie haast uitsluitend op het terrein van de poëzie actief (in
De Tijdstroom), later zou blijken dat het verzet tegen de humanitaire bezieling en de
ethische inhoud, en daarbij aansluitend de vernieuwde aandacht voor het vormelijke
en het innerlijke in de tweede helft van de jaren dertig in het proza steeds sterker
werd.(101) Het is nog te vroeg om rond vier mensen van een nieuwe generatie te spreken,
schreef Verbeeck in 1936, ook nog niet op grond van het feit dat zij ‘een expressie
zouden verworven hebben in overeenstemming met de essentie van hun
persoonlijkheid’, maar hij was van mening dat er verdienstelijk werk werd geleverd,
ook door prozaïsten (EL 1936,5:19).
In deze periode werd vanuit verschillende hoeken, in Elckerlyc, Nieuw Vlaanderen,
Vormen en Volk het monopolie van de Walschap-Roelants-Zielens-generatie in vraag
gesteld.(102) In de eerste plaats werd de produktie van nieuwe auteurs als René Berghen,
Marcel Matthijs en Albert van Hoogenbemt als een verdere uitwerking van de
verworvenheden van de pioniers of als een nieuwe richting gepercipieerd: ‘De
jongeren zetten een traditie voort, door hun aanleunen bij onze beste romanciers
Walschap, Roelants en Elsschot’, ‘de drang om de dingen hun naam te geven, de
behoefte de actie niet door omschrijving te verlammen, de aandacht op het
hoofdzakelijke en de concentratie van den lezer vast te houden hebben we alleszins
door de manier van Walschap en van Elsschot gewonnen.’ (De Vree in VOR
1,1936:43).(103) Buckinx schreef in Onze Tijd: ‘Reeds beginnen zich duidelijk twee
stromingen af te tekenen: de neorealistische en de neo-psychologische. Tot de eerste
dezer stromingen, die vooral van Walschap is uitgegaan en die zich kenmerkt door
een korten volkschen stijl rekenen wij eveneens André Demedts, Van Cauwelaert,
Zielens, Swerts, Albe e.a. Naast deze strooming handhaaft zich het psychologische
proza, dat na Toussaint van Boelaere door Maurice Roelants treffend werd vernieuwd
en in De Pillecijn, Elsschot, Berghen, Gilliams en Weyts niet te onderschatten
aanhangers vond’ (OT 1937:296).

(101) Cf. een later getuigenis van Buckinx over deze periode: De generatie van '30 is in de eerste
plaats een generatie van dichters geweest. ‘Maar ook de romanciers René Berghen, Marcel
Matthijs, René J. Seghers, Staf Weyts, Piet Van Aken, Franz van Boogaerdt en Hubert Lampo
hebben in deze tijdschriften de gelegenheid gekregen om op het voorplan te treden.’ (Buckinx
69:70).
(102) In Nieuw Vlaanderen: ‘Wie niet over Walschap spreekt is niet actueel, zelfs niet modern.
Maar hij heeft toch niet het monopolie over onze literatuur’ (NV 1935,3:4). In Vormen: ‘De
bijna-veertigers herdenken hem [Walschap] reeds’ (VOR 1,1937:186).
(103) Zie ook De Vree (VOR 2,1937:93).
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Vervolgens kwam er op Walschaps werk kritiek, die niet zoals in de traditionalistische
kringen op zedelijke gronden berustte. Men stelde stilistische onvolkomenheden in
het licht of distantieerde zich van de beperktheid van het geestesklimaat in zijn
romans. J. Vercammen liet in 1930 al bezwaren horen tegen ‘de diktatuur van
Walschap’ (TS 1,1930:63) en hij had de psychologische roman van Roelants als een
verheugend tegenwicht, naast de ‘verteller’ Walschap verwelkomd (TS
2,1932:183-189). Hij betreurde in 1934 dat Walschap nog steeds niet was losgekomen
uit de dorpse, folkloristische vertelsfeer (TS 4,1934:504). Lebeau rekende Walschap
in 1937 samen met Timmermans en Streuvels tot de Vlaamse boerenliteratuur (DWB
1937:469-473) en J. van de Wiele schreef dat Walschap haast ongemerkt was
afgeweken van zijn formule over het romanverhaal als opeenvolging van
gebeurtenissen, en dat hij alleen nog discussieromans schreef. Bovendien bekende
hij dat hij zich zelfs bij lectuur van de beste bladzijden had verveeld, “een
verveeldheid [die] meer haar oorsprong in esthetische dan in ethische beweegredenen”
vond (NV 1939,37:4). De Vree verklaarde zich ontgoocheld in de verwachtingen
die Walschap had gewekt. Hij maakte bezwaren tegen de compositie van Het Kind
(1938), vond dat het boek faalde door de hinderlijke wij-vorm van de verteller en
zijn dorpsgenoten(104) en door het gemis aan innerlijk beleven bij de personages. In
een voetnoot klaagde hij dat de technische vernieuwing van Joyce en Vestdijk en
ook van De Unamuno in Walschap maar geen goede aarde kon vinden. “Wij die hem
bij den aanvang als de wegbereider tot den definitieven Vlaamschen grootestadsroman
beschouwden, hebben ons in die hoop zien bedrogen worden. ” Hij vond Walschap
te sterk geëvolueerd naar een vorm van betogende kunst.(105) Maar op het plan van
de romaninhoud, in zijn revolterende en bezielde gedachten, zag De Vree wel een
belangrijke vernieuwing: “Walschap is ten onzent de eerste romancier die op dat
plan grootscheeps is van wal gestoken, die midden een volk van priesters en
pensionaten, van schamele pachters, verkwezelde dorpen en provinciale steden den
geest van de nieuwen tijd heeft doen waaien, den geest van broederschap en
openhartigheid, van vermannelijking en vermenschelijking aller waarden.” (VOR
4,1939:142).
Laurens (ps. van R.F. Lissens), die in de polemische rubriek “Links rechts” van
Nieuw Vlaanderen de scherpste commentaar op Walschap leverde, verklaarde dat
deze “ hercuulgrappenmaker” niet ernstig te nemen was,

(104) In Een mensch van goede wil vond hij de kleine à cotés in het boek nog belangwekkend, ‘het
optreden van de partij als die er wel bij varen kan; het kletsen der menschen of de dagelijksche
collectieve nonsens’ (VOR 1,1937:188).
(105) In DeVlag schreef De Vree: ‘Walschap heeft de overeenstemming tusschen de gejaagdheid
van den tegenwoordigen hordemensch en de literatuur bereikt [...] maar er zijn ook gevaren
aan zijn werkmethode verbonden. [...] Niet alleen is zijn kijk op het klein volk te veel
“gemengd bericht”, hij haalt ook het geciviliseerde en vergeestelijkte leven te veel op dat
niveau. Hij egaliseert.’ Celibaat gaf De Vree nog het meeste krediet, omdat Walschap hier
“het minst aan ethische doelstellingen offert” (VLG 1938:203).
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‘zooals we het met dit heel “ Hooger Leven ”, waar dan toch eenige jongeren
debuteerden, niet hoog opnamen’. Wat zich bij Walschap voordeed noemde Laurens
‘een ontwaken tot scherper bewustzijn, na zijn expressionistische roes’. De
Vlaamsheid van zijn kunst vond hij het bedenkelijke en wanhopige van het geval.
‘Walschap is van ons, tegelijk getuige van de epische grootheid en van de snullige
maar zeer pittoreske versuftheid, beide eigen aan ons nationaal volkswezen. [...] Wat
men ook moge zeggen, het particuliere en het uiterlijke trekken zijn aandacht; het
innerlijke, het algemeene en meteen den klank van de groote eenheid missen we in
dit zoo schitterend oeuvre.’ Hij verweet Walschap dat hij zich had vastgeklampt aan
zijn enge formule, die ‘als procédé gebruikt, de stijl evenzeer verfoeilijk’ maakt,
waardoor hij ‘even artistiek, d.i. even bewerkt en gewild is als die van den eersten
den besten Tachtiger’ (NV 1935,5:3).
Deze uitvallen betekenden niet dat de positieve receptie van Walschap nu compleet
tot het verleden behoorde - Westerlinck bijvoorbeeld vond Sibylle ‘ondanks alle
moreele bezwaren en onvolkomenheden’ de merkwaardigste roman van 1938 (EL
1939,1:20),(106) Toussaint van Boelaere schreef een lovende recensie over Het Kind
(OT 1939:181-183) - maar ze getuigden wel van veranderingen in het literaire klimaat.
Nieuwe namen die naar het centrum van de belangstelling schoven en overwegend
gunstig werden gerecipieerd waren M. Matthijs (Doppen, 1936), R. Berghen (De
overjas, 1934; Het jeugdavontuur van Leo Furkins, 1936), M. Gilliams (Elias of het
gevecht met de nachtegalen, 1936), N.E. Fonteyne (Pension Vivès, 1936; Kinderjaren,
1939) en A. van Hoogenbemt (De stille man, 1938). Ook voor auteurs die reeds
vroeger publiceerden als F. de Pillecijn (Monsieur Hawarden, 1935; Hans van
Malmédy, 1935) en W. Elsschot (Kaas, 1933; Tsjip, 1934; Pensioen, 1937) was er
in deze periode ruime en doorgaans waarderende aandacht. Vooral de
psychologiserende en introspectieve tendens die zich manifesteerde in de recente
romanliteratuur en de hernieuwde stilistische verfijning werden geapprecieerd.(107) F.
de Pillecijn, zelf stilist en auteur van psychologische verhalen, slaakte een zucht van
verlichting bij het recenseren van Jonas door A. Kuyle: ‘het doet eindelijk eens deugd
dat, ook in het Noorden, er weer eens “schoon” geschreven wordt, d.i. een taal en
stijl gebruikt die persoonlijke schoonheid hebben en niet afhankelijk zijn van krantenen statistiekentaai’ (NV 1935, 2:4). ‘Eindelijk jongeren!’ was de titel die De Pillecijn
in Volk boven een bespreking zette, waarin Gilliams, Berghen en Matthijs werden
behandeld als beloften voor de toekomst van het Vlaamse proza (VOL 2,1937:
163-165). Over zijn eigen proza werd, vooral vanwege de sfeerschepping,

(106) Een recensie die Westerlinck voor Kultuurleven had geschreven (deze?), mocht van de
bisschoppelijke censuur niet verschijnen (brief van 29 januari 1939) (Borré 1991:90).
(107) Zoals reeds vermeld bracht De Vree de belangstelling voor de novelle in verband met deze
introspectieve tendens (NV 1935,50:6).
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in lovende bewoordingen geschreven: een ‘meesterwerk’ (Van de Wiele in NV
1937:18), ‘bekoorlijke tover’ (Ranke),(108) ‘de beste stylist van Zuid-Nederland’ (O.
van der Hallen in JD 1931:497). De Vree merkte op dat De Pillecijn omzeggens niet
had deelgenomen aan de pogingen die waren ondernomen om het proza te vernieuwen,
maar toch schreef deze auteur naar zijn mening geen ‘niet-vernieuwd’ proza. Hij had
een heviger, impulsieve, en psychologische kracht bereikt (DWB 1936:225).
Bij M. Gilliams werden zowel de psychologische diepgang als de taalbehandeling
geprezen. Enkele voorbeelden. P. Lebeau in Dietsche Warande had het over de stijl,
waarin ‘elke zin een verovering [wordt] op de inertie der taal. [...] Elias is niet enkel
de uiting van een zeldzaam levensgevoel, het is ook een verruiming en verinniging
van het uitdrukkingsvermogen van onze taal.’ (DWB 1937:473). De Pillecijn in
Nieuw Vlaanderen: ‘Gilliams heeft terug het subtiele, edele woord in eere hersteld.
Hij schrijdt met even groote zekerheid door den rijkdom van onze taal als door het
beweeglijke domein van het zielsgebeuren. [...] Het woord heeft zijn zinnelijke,
beeldende, persoonlijke gevoelswaarde teruggekregen. Laten wij blij zijn.’ (NV
1937,5:5). P. de Vree die ‘de psychologische diepte der woorden’ onovertroffen
achtte, vreesde wel dat Gilliams, omdat zijn schepping te zeer van de courante
literatuur afweek, met name door ‘overdreven zelf-analyse’, door compositie,
verwantschap met Rilke en wie weet welke ‘tijdvluchtende’ elementen nog, het kind
van de rekening zou worden,(109) ‘zooals het een tijd met Brulez is geweest, die om
zijn individualisme en zijn satire niet welkom was, en waarvan men de
eigenaardigheid met ongecontroleerde verwantschappen in het Vlaamsche land een
deuk toebracht, zoo ziet het er voor een bepaalden tijd ook voor Gilliams uit’ (VOR
1,1936:152). In een vergelijking met Walschap en Roelants gaf hij aan Gilliams de
voorkeur, omdat hij ‘de monotonie van ons leven, van de dagelijksche, dwingende
realiteit’ doorbreekt. Terwijl de eersten het te veel met het leven eens waren geworden,
‘te zeker waren, pro of contra’, bespeurde De Vree in Gilliams' werk een gevoel dat
de bewustwording telkens voorbijstreefde: ‘Voor Gilliams blijft er iets ongenaakbaars,
iets ontastbaars bestaan, dat hem kwelt.’ (VOR 2,1938:167). Gilliams schreef in deze
periode ook zelf recensies, namelijk in Contact, het huisorgaan van De Nederlandsche
Boekhandel (waar zijn werk werd

(108) B. Ranke: ‘Het is De Pillecijn's dichterlijke zintuigelijkheid, waardoor elk gebeuren vlottend
wordt gedragen tusschen droom en werkelijkheid, het is de bekorende toover van zijn proza,
waaronder onafgebroken de stroom der hunkerende zinnen ruischt, die de onevenwichtigheden
van zijn romankunst, zelfs den zweem van bodemtendenz in dit laatste werk, dankbaar doen
vergeten.’ (VOR 3,1939:342).
(109) Ook Walschap schreef dat Gilliams in Volk geen aandacht zou krijgen, omdat hij niet
volksverbonden was (in DWB 1936:872). De bespreking van Elias in Volk werd echter door
F. de Pillecijn geschreven en was bijzonder lovend (VOL 2,1937:163-165).
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gepubliceerd). Hij liet daarin zijn oordeel kennen over de literaire prestaties van zijn
voorgangers, de dynamische Walschap-stijl, het werk van Elsschot, het
Timmermansfolklorisme. Ik citeer in extenso uit zijn recensie van Celibaat van
Walschap: ‘Er is op het oogenblik in Vlaanderen niet één auteur die er zoo goed voor
staat als hij: hij werkt hard - en hij wordt aangevallen. Dit zijn de eenige noodzakelijke
verwachtingen die een kunstenaar van zichzelf en van zijn medemenschen koesteren
mag [...] Celibaat heb ik heelemaal uitgelezen; het is waarschijnlijk geen boek voor
celibatairs, want ik heb er me uitstekend mee verveeld. Dit eindeloos woordgeklodder;
dit overdadig stucadoorwerk van feiten en nog eens feiten, bewijzen ons in 20
hoofdstukken het smakeloos provincialisme van hun maker. [...] Indien dit alles
humoristisch bedoeld is, dan kan dit hoogstens een grof komisch effect worden
geacht, waar de auteur niet om te benijden is. Ik aanvaard het volksche element niet
in dit trekje waar gesproken wordt van iemand die “ evengoed zijn klak aan zijn neus
kan hangen als aan den kapstok”; dit noem ik eenvoudig gesmeerde brij, en wanneer
er in een dronkemanstaaltje van de derde naar de eerste persoon wordt gesprongen,
om leven en gang in het verhaal te krijgen “nom de tonnerre” (daar begin ik
waarachtig eventjes te Walschappen!), dan is dit wel degelijk vulgair amateurswerk.’
(CO 1,1934,2:4). De typische kentrekken van Walschaps stijl, het verwerken van
het volkse idioom, de plotse omschakelingen van directe en indirecte rede, waren
voor Gilliams ‘in de grond stylistische halfslachtigheden’ die Walschap tot ‘een
vervelend, doorloopend trucje’ had gemaakt, ‘waar brave, onbelezen kosters
bewonderend van gewagen’ (CO 1,1934,2:5). Ook het psychologisch inzicht van
Walschap kon hem niet overtuigen. Hij noemde Celibaat ‘een totale vergissing
betreffende de menschelijke instincten, een gemis aan empirische levenservaring en
intuïtieve kennis der ziel.’ Niet zozeer het onderwerp wees hij af, maar het gemis
aan artistieke en innerlijke structuur, ‘met de psychopathenroman van Gerard
Walschap zijn de artistieke onheilen opnieuw actueel’. Dat hij bijgevolg ook het
proza van Demedts allesbehalve kon appreciëren, ligt in dezelfde lijn: ‘alles typisch
landelijk uitgebeeld en 100% vlaamsch’, te geforceerd brutaal, niet zelden bedenkelijk
baldadig, teveel knaleffect, typeerde hij Demedts' eerste roman Het leven drijft. ‘Dit
is een vergissing in zijn werkwijze, die door zijn bewondering voor een thans gegeerd
model wordt veroorzaakt. Het misverstand van die door hem beoefende z.g. nieuwe
zakelijkheid, berust voor 3/4 op een vervelend gebruik van karakterlooze, kort
afgeknapte zinnetjes. Die schrijftrant is knutselwerk, waar ik geen waardeering voor
heb.’ (CO 2,1937,12:4). De aristocratische Gilliams ergerde zich niet alleen aan de
landelijke sfeer in het Vlaamse proza, maar hanteerde ook andere stilistische normen.
Proza-auteurs die wel op zijn goedkeuring konden rekenen, waren Toussaint van
Boelaere met zijn ‘voorname verbeeldingskunst’ en
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‘intelligente schriftuur’ (CO 2,1936,2:3) en F. Timmermans, althans met Boerenpsalm.
Daarin had Gilliams niet alleen van de lyrische en persoonlijke natuurbeschrijvingen
genoten, wat altijd al Timmermans' sterkste kant was geweest, maar ook van de wijze
waarop de auteur de typische volkswijsheden en -handelswijzen weergaf. ‘Dit is wel
degelijk een karaktertrek, eigen aan het landvolk, voor de geringste onvoorzichtigheid
dekking te zoeken achter geniep misbruikte heilige namen, niet zoo zeer uit huichelarij
als uit gemis aan moed.’ (CO 1,1934,7:7-8). Ook Elsschots zakelijke stijl wist hij
om zijn natuurlijkheid te waarderen. ‘De liefde van de vader voor zijn kind [in Tsjip]
is in onze letteren nog nooit op zoo anti-literaire, anti-romantische, doch op zoo direct
aangrijpende wijze uitgebeeld.’ (CO 1,1934,2:8).
Een debuut in 1938 dat grote weerklank vond was De stille man van A. van
Hoogenbemt.(110) Dit werk werd door de kritiek in de lijn van Roelants, De Pillecijn
en Gilliams geplaatst,(111) en ook de auteur zelf (in een interview in EL
1939,25:380-382) beweerde dat zijn literaire voorkeur lag bij schrijvers die in de
eerste plaats zichzelf zoeken: ‘Voor mij is de eenige wezenlijke gebeurtenis in een
roman het gemoedsbestaan van een mensch’.
Ook N. Fonteyne, (112) S. Weyts en M. Matthijs werden als beloftevolle jongeren
ingehaald, hoewel het enthousiasme hier niet zo unaniem klonk. De lof voor Fonteyne
gold vooral het postuum gepubliceerde Kinderjaren en niet Polder, dat velen als een
terugkeer tot het naturalisme beschouwden. Matthijs brak door met Doppen en het
in Forum verschenen verhaal ‘De ruitentikker’, dat vaak als zijn eigenlijke debuut
werd beschouwd. Vooral De Vree was over de ‘vormkwaliteiten’ in het werk

(110) R. Herreman in Contact: ‘Hier is - en het is te zeldzaam om het niet met een zekere
plechtigheid te zeggen -, hier is weer eens een roman, die met deze van Roelants, van
Walschap, met het beste werk van Zielens, met eenig ander romanwerk van de generatie der
veertigers, onze Vlaamsche literatuur doet opgaan in de literatuur die in alle landen van
beteekenis zou zijn.’ Dit zijn psychologen (Roelants, Van Hoogenbemt) die aan ethiek doen
en de lezer doen zoeken welke waarde deze personages hebben voor zijn eigen leven (CO
1939,1:1-2).
K. Jonckheere prees Van Hoogenbemts geraffineerde romanformule en de beheerste,
aristocratische toon. ‘Aldus wordt Albert Van Hoogenbemt de ontdekker in onze letteren
van een nieuwe romanformule, die bij een eerste zicht ingewikkeld lijkt, doch door het talent
van den schrijver zelden tot optische feilen leidt.’ (CO 1940,1:4).
(111) Zie de besprekingen van Van de Wiele (NV 1939,24:4 en NV 1939,25:4-5); Buckinx (DWB
1939:380-382), De Vree (VOR 4,1939:119-123) en Toussaint van Boelaere (OT 1939:
61-63).
(112) Lissens voelde zich verrast door de psychologie van een paar figuren in Pension Vivès: ‘Tot
heden bleek de psychologie juist niet de sterke kant van de Vlaamse roman, en in de jongste
tijd heeft men gemeend meer dan ooit te mogen verzaken aan aandachtige ontleding van het
innerlijk gebeuren in de romanpersonages’ (NV 1936,24:5).
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van de twee laatstgenoemde auteurs bijzonder te spreken (VOR 2,1937: 91-97). Hij
legde de verklaring voor de ‘vernederlandsing’, zoals hij hun verzorgde stijl betitelde,
in Forum: ‘Of de leidende persoonlijkheden van Forum de neiging tot
Nietzscheaansche, Freudiaansche of Gideaansche theorieën bij deze twee jongeren
heeft verscherpt is misschien niet geheel te ontkennen [sic], maar altijd is het zeker
dat de “ vorm-eisch ” door Forum onverbiddelijk opgedrongen ons twee stylisten
heeft gegeven’ (NV 1935,50:6).
Deze verscherpte interesse voor de stilistische kwaliteiten van de roman schiep een
klimaat waarin het werk van Willem Elsschot werd geapprecieerd. De Vlaamse
kritiek had de impuls tot herwaardering van deze auteur gekregen van Jan Greshoff
en Menno ter Braak bij het verschijnen van Kaas (1933). Het is in dit verband
opvallend dat Walschap, de voortrekker van de eerste vernieuwingsbeweging, Kaas
niet in Hooger Leven recenseerde. In overzichtsstukken schreef Walschap wel over
de ‘ons verwante Elsschot’ (HL 1936:978), maar het duurde tot in 1937 Pensioen
verscheen, vooraleer hij een volledig artikel aan deze auteur wijdde. Treffend is
trouwens hoe heel wat critici bezwaar bleven koesteren tegen het pessimisme en de
ironie van deze Antwerpenaar. U. van de Voorde vond het bezwaarlijk dat Elsschot
niets tegen de pessimistische geest had ondernomen (DWB 1934:52-56) en A.
Demedts betreurde dat Elsschot nooit een diepere werkelijkheid bereikte, ‘nooit
tracht hij door te dringen tot het innerlijk wezen, tot de diepere werkelijkheid, die
zijn vlak realisme voorbij zien blijft’ (TS 5,1934:121). Ook De Pillecijn miste in
Elsschot edelmoedigheid en menselijkheid. Hij vond zijn strakheid te opzettelijk bij
gebrek aan scheppende vreugde, ontroering, warmte. ‘En dat hij tot het banale
neerhaalt zaken waarmeê zelfs een ongeloovige niet spot, wijst erop hoezeer dit
cynisme buiten elke verhouding is gegroeid’ (NV 1935,10:4). In de ogen van Van
de Wiele ging Elsschots werk, ondanks de ‘buitengewoon vaardige stijl’ ten gronde,
omdat hij ‘alle grootheid, alle on-egoïstisch streven, alle idealisme ontkent’.(113)
Bernard Lauwers daarentegen noemde Elsschot ‘de modernste onder de modernen’.
Hij situeerde zijn moderniteit in de keuze van de onderwerpen, direct uit het moderne
leven gegrepen, en in het gebruik van de ironie. ‘Want de ironische kijk op het leven
schijnt mij samen met den kwelgeest der zelfanalyse, waaruit de eerste in laatste
instantie gesproten is, te behooren tot een der wezenlijkste bestanddeelen van het
moderne geestescomplex’ (EL 1938,10:20). De Vree zocht naar een verklaring voor

(113) Van de Wiele voegde daar nog een verteltechnisch bezwaar aan toe. Hij vond de
Laarmans-figuur door de ik-vorm een onmogelijke constructie, omdat hij zijn handelen
zonder enige wilskracht combineerde met een feilloos verbluffend doorzicht in zijn medemens
(b.v. in Pensioen heerste Laermans met brio over de ‘grote raad’) (NV 1939 35:4-5).
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het jarenlange onterechte verzwijgen van dit originele werk,(114) maar hij merkte toch
terloops op dat hij zelf de ‘hartswarmte’ miste (NV 1935, 23:5).(115)

4.4. De DeVlag en Jef van de Wiele
Vanaf 1938 werden de romanbesprekingen in de ‘Republiek der Letteren’ van het
weekblad Nieuw Vlaanderen bijna uitsluitend door Jef van de Wiele geschreven. In
1933 begon Van de Wiele, die sedert 1923 onderwijzer was, aan de Leuvense
universiteit te studeren. Hij kwam er als student Germaanse in contact met figuren
uit de Germania-kring (o.a. R.F. Lissens) en uit Nieuw Vlaanderen, het weekblad
dat de Vlaamse concentratiegedachte promootte en waaraan tal van katholieke
Vlaamse intellectuelen meewerkten. R.F. Lissens, Prof. H. van de Wijer en J. Muls
zou Van de Wiele later om medewerking vragen voor een blad dat hij eind 1936
opstartte, de DeVlag. Dit was het tijdschrift van de Duits-Vlaamse
Arbeidsgemeenschap, een bilaterale culturele organisatie die ernaar streefde het
contact tussen de Duitse en Vlaamse intellectuelen te verstevigen. Naast de uitgave
van het maandblad lagen de activiteiten van de DeVlag op twee terreinen: de inrichting
van Kultuurdagen voor een Vlaams-Duits publiek en de uitwisseling van professoren
en studenten.(116) Volksnationalistische ideeën, klemtonen op lotsverbondenheid en
Deutschfreundlichkeit kenmerkten vele bijdragen. De Duitse zijde van de DeVlag
zat in de invloedssfeer van het nationaal-socialisme, de Vlaamse medewerkers
kwamen vooral uit de Leuvense Germanistenkringen. In het eerste nummer verscheen
een verklaring over de scheiding van de redactionele verantwoordelijkheden: ‘beide
redacties wensen onafhankelijk te blijven wat de inhoud en de standpunten van
sommige bijdragen betreft. Wij willen geen wederzijdse haarkloverij. Het kan
voorkomen dat een of ander wordt vooropgesteld, waarmee de andere zijde niet
volledig kan instemmen: wij streven naar verstandhouding, laten daarom de
medewerkers-redakteurs betrekkelijk vrij. Zo blijft de Vlaamse redaktie alleen
verantwoordelijk voor

(114) De Vree, die verklaarde tot dan toe door ‘geen enkel leeraar, geen enkel handboek, geen
enkel artiekel of kunstcritiek’ op het werk van Elsschot te zijn gewezen, gaf twee redenen
voor deze miskenning: ‘het was de tijd niet om de algemeene menschelijkheid van dat oeuvre
te beseffen’ en Elsschot was een slachtoffer van de rem van de katholieke censuur (NV
1935,23,4).
(115) Niet alleen Elsschot, maar ook Brulez, die ‘om den atheistischen toon, om de afzijdige
houding, om de Fransche scholing’ was vergeten en versleten werd voor een der laatste
individualisten, zag De Vree als een nieuw teken: ‘In onzen tijd, in ons Vlaanderen, is zijn
verschijnen niet een late last van een oud geworden levensopvatting, maar veeleer het vroege
symptoom van een nieuwen tijd.’ (EL 1936,18:19).
(116) Over de werking van de DeVlag, zie Meire (1982) en Seberechts (1990).
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het Vlaamse gedeelte.’ (VLG 1938:1-2). Aan Vlaamse zijde berustte de leiding bij
Jef van de Wiele. De DeVlag was voor de oorlog vooral een culturele beweging. Na
1940 ging ze politieke macht verwerven en evolueerde tot de Vlaamse tegenhanger
van de NSDAP.
In 1938 werd in de DeVlag een dubbelnummer aan de Vlaamse literatuur gewijd.
Op vraag van Van de Wiele stelde R.F. Lissens het nummer samen. Hij deed daartoe
een beroep op Paul de Vree voor een overzicht van het Vlaamse proza. (Buckinx
zorgde voor de bijdrage over ‘De na-oorlogsche poëzie in Vlaanderen’). Toussaint
van Boelaere, die het nummer recenseerde voor Onze Tijd, sprak lovend over de
kwaliteit van de Vlaamse bijdragen, maar plaatste wel enkele kanttekeningen bij het
initiatief om ‘met groote heeren kersen te eten’. Hij merkte op dat het aanbeveling
zou verdienen ‘dat dergelijke samenwerking zich niet uitsluitend tot de Duitsche
kersen-etende heeren zou beperken. De Fransche en Engelsche en ook de Noorsche
literaturen hebben o.i. meer verband met de Zuid-Nederlandsche dan de Duitsche’
schreef Toussaint. Ook stelde hij vast dat alleen die Duitse werken in aanmerking
waren genomen ‘welke het heerschende Duitsche regime toelaat de wereld in te
zenden’ (OT 1939: 82-83). (117)
In een woord vooraf verantwoordde Lissens zijn keuze voor parallelle
uiteenzettingen per genre. Elk land zou zijn eigen literatuur voorstellen. Met deze
aanpak wou hij een correctie aanbrengen op de eenzijdige en schematische
voorstellingen van beide literaturen.(118) In Vlaanderen, schreef Lissens,
‘vertegenwoordigen Verschaeve, Moens en Verknocke zuiver nationale waarden en
beelden Streuvels, Moens en Claes, ieder volgens eigen temperament, het volksche
uit, - maar zouden we om hen die onzen trots verdedigen of ons hart blootleggen,
die anderen willen missen, Van Ostayen en Buckinx, of Roelants, De Pillecijn en
Gilliams, of Elsschot en Walschap?’ (VLG 1938:195). Voor Lissens stond vast dat
ondanks de onloochenbare verwantschap tussen de twee volkskarakters, de artistieke
vormgeving en idealen in de literatuur een eigen weg volgden.
De Vree schetste in zijn overzicht over ‘De Vlaamsche roman sinds den oorlog’
(VLG 1938:196-209) de romanvernieuwing onder impuls van

(117) Met betrekking tot het overzicht van Buckinx merkte Toussaint op dat een paar
volksverbonden poëten over het paard waren getild (ibid.).
(118) In ‘Aantekeningen over Duitse belangstelling voor Vlaamse literatuur’ (NV 1939, 4:5-6)
had Lissens al gewaarschuwd dat informatieverstrekking over de Vlaamse literatuur in
Duitsland niet op een eenzijdige manier mocht gebeuren. In geval van intense belangstelling
voor de Vlaamse letteren, zo stelde hij, moest scherp worden toegezien ‘op de aard en de
oriëntatie, om niet te spreken van de bedoelingen van deze belangstelling’. Wij hebben geen
baat bij een eenzijdige of minderwaardige vertegenwoordiging. De belangstelling vanuit
Duitsland lijkt te vaak gestuurd vanuit romantisch sentiment met een verwant volk. Lissens
schreef in dit artikel dat de DeVlag een kanaal kon zijn om dergelijke scheve voorstellingen
recht te trekken.
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het driemanschap en legde daarin de gekende accenten: een sociologische verklaring
voor de ontwikkelingen in de literatuur, kritiek op de beperktheid van Walschap,
maar tegelijk erkenning van zijn pioniersrol, etc. Wel opvallend was dat hij een
‘uitgesproken grond- en volksverbondenheid’ als ‘een wezenstrek’ van de Vlaamse
gemeenschap en haar literatuur voorstelde. Dit leek sterk op een obligate stelling,
temeer daar hij, na eerst Streuvels, Timmermans en Van Cauwelaert in dit verband
te hebben vernoemd, uitgerekend de figuur Laarmans uit Elsschots werk als een in
carnatie bestempelde van ‘de karakteristieken van de Vlaamsche, in 't bizonder de
Antwerpsch-Brabantsche volksziel’. De Vree had daartegenover in 1935 de
Elsschotiaanse nuchterheid ‘bijna onvlaamsch’ genoemd en de Laarmansfiguur
vergeleken met ‘Tchichikow’ van Gogol en ‘Salavin’ van George Duhamel. ‘Wie
Salavin in “Confession de Minuit”, “Deux hommes”, en “Le Journal de Salavin”
gevolgd heeft, zal daar Laarmans in terugvinden.’ (NV 1935,23:5).
Jef van de Wiele publiceerde zijn romanbesprekingen niet in de DeVlag, maar wel
hoofdzakelijk in Nieuw Vlaanderen. Vanaf 10 juli 1937 werd hij als redactielid
(secretaris) in dit weekblad vermeld. Zijn recensies vallen op door de scherpe analyse
en door de aandacht voor verteltechnische en stilistische aspecten. In 1939 maakte
hij een schets van de literaire situatie in Vlaanderen in ‘Onze prozakunst op nieuwe
banen?’ (NV 1939, 21:4). Daarin gaf hij zijn visie op de voorbije en op de komende
ontwikkelingen. Hij stelde vast dat de richting Roelants voor de eerste jaren op de
meeste aantrekkingskracht scheen te kunnen rekenen. Hij onderkende bij de Vlaamse
kunstenaar een groeiend bewustzijn van de subjectiviteit van zijn eigen waarnemingen
en verbond daarmee zowel de taalexploratie als de groeiende populariteit van het
ik-genre. ‘Want zo ontdekt de schrijver weer het onderbewustzijn en gaat hij, door
een geduldig naspeuren en uiteenrafelen der “roerselen zijner ziel”, dat tweede leven
in het licht stellen dat, midden in het dagelijkse gebeuren, dichter bij de ware,
complekse persoonlijkheid komt. Om deze moeilijk vatbare, moeilijk onder woorden
te brengen neigingen, verlangens, dromen, afkeer aan den lezer te suggereren, is de
auteur verplicht te letten op het woord. Hij moet kiezen, toetsen, hij moet vijlen aan
zijn taal, hij is verplicht weer terug te keren tot het woord, zonder - geleerd als hij is
door vroegere experimenten in deze richting - te hervallen in de kultus van Het
Woord. Wij keren terug tot de literatuur, maar niet meer tot de literatuur als dusdanig,
maar tot vorm- en woordvolkomenheid en schoonheid, als hét uitdruk-kingsmiddel
van den schrijver. Wij zijn klankborden, barometers, en wij reageren op het gewoel
dat ons omgeeft, of de atmosfeer die ons omringt. Huis en huisgenoten, straat en
verkeer, wind en weer beïnvloeden ons zieleleven, en zij krijgen weer hun plaats in
de roman. [...] Als zeer ge-
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slaagd middel, maar dat gaat dreigen zeer spoedig cliché te worden, greep onze
jongere romankunst naar het beoordelen van een zeker persoon door twee, drie
anderen, indien hijzelf niet aan het woord komt. En zelfs bij de ik-vorm laat men bij
voorkeur, door een niet altijd behendige indeling van de behandelde stof, meerdere
personen aan het woord. Voor vandaag kunnen wij ons bepalen bij de vaststelling,
dat het onze schrijvers niet altijd gelukt zich in de huid van hun verschillende
ik-hoofd-personen te verschuilen, waardoor dikwijls en dit zeer storend, dezelfde
stem tot ons doordringt.’ (NV 1939,21:4).(119) De bijdrage ‘De roman-biecht’ (NV
1939,45:4-5) was op dit artikel een vervolg. Van de Wiele zag de literaire schepping
ten gevolge van het groeiend besef van de beperktheid van de menselijke
kennismogelijkheden evolueren naar ‘een niets ontziende openhartigheid’: ‘- in de
jongste Vlaamse romanproductie beleven wij zelfs het eigenaardige verschijnsel van
uitgesproken vertegenwoordigers van een nieuwe epiek, die in hun verhalen de
autobiographische elementen meer en meer op de voorgrond schuiven’. Deze evolutie,
hoewel ze niet noodzakelijk tot kwalitatief mindere produkten moest leiden, hield
volgens Van de Wiele toch het gevaar in van gespletenheid en ‘degradatie’. De roman
is dikwijls niet langer ‘het sublimaat van een lang processus van zelf-waarneming
en zelf-experimentatie, maar de ontstellende veelheid van driftig neergeschreven
nota's over dit processus’. Op basis van dit sterk subjectief en versplinterd bewustzijn
en de fragmentarische compositie, typisch modernistische kenmerken, situeerde Van
de Wiele de belangrijkste breuk in de literatuur ‘niet tussen vooroorlogse en
naoorlogse generatie, maar tussen de opvattingen van in en onmiddellijk na de oorlog,
- ieder dichter een verlossende Messias - en de opvattingen van slechts tien jaar later.’
In de artistieke reacties op de verwarrende tijdsgebeurtenissen onderscheidde hij
bijgevolg twee richtingen. De ene poogde ‘deze dreigende verstrikking in verwarrende
bespiegelingen te keer te gaan [sic], door het leven terug te brengen tot patriarchale
waarden. Zij wijst op de verbondenheid met de bodem, op de verbondenheid met
den evenmens, op levensbepalende elementen als het ras, de taal, de tradities, de
plaatselijke geplogenheden, de nationale samen-horigheid. De andere grote stroming
heeft het opgegeven te trachten door te dringen in de zielediepte van den medemens,
en spreekt bewust het eigen Ik aan.’ In de individualistische richting constateerde
hij dat haast allen hun toevlucht namen tot de roman in biechtvorm. Toppunten
bereik-

(119) F.V. Toussaint van Boelaere, die in zijn bespreking van Alles komt terecht (Roelants)
nauwkeurig het effect van de diverse standpunten analyseerde, maakte een gelijkaardige
opmerking: ‘wij ervaren al spoedig dat sommige stijieigenaardigheden zoowel bij den een
als bij den anderen voorkomen. Beiden voeren dus eigenlijk een zelfde pen - onder andermans
gezag’ (OT 1938:207).
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ten De Pillecijn en Van Hoogenbemt, maar Van de Wiele vermeldde ook Zielens
met Het duistere bloed, Walschap, de verrassende resultaten van Brulez, en een
‘bewonderenswaardig maestrio’ van Gilliams. ‘Zo heeft dan haast onverwacht de
psychologische roman ten onzent een bijval gekregen, welke men voor een tiental
jaren in Vlaanderen voor onmogelijk hield.’
In Van de Wieles kritische praktijk werden beide richtingen, de
psychologisch-individualistische en de volksverbonden richting niet zo radicaal
gescheiden. Hij kende in de eerste plaats aan de expressie van de volks-eigenheid
een belangrijke plaats toe. Hij bewonderde Streuvels (NV 1936, 21:5) en H.
Conscience, die hij boven Walschap stelde, want ‘Conscience gééft ons een verhaal,
maar hij geeft ons ook de stemming’, Conscience is ‘volkskost’ (NV 1936,35:4). In
1939 wijdde hij twee artikelen aan De soldaat Johan,(120) een verhaal over de Vlaamse
strijd tegen de Spaanse overheersing in de zestiende eeuw. In die opstellen zijn de
kernaspecten van zijn literaire denkbeelden vervat. Deze publikatie was, zo stelde
Van de Wiele, een aanleiding geweest om de degens te trekken en te kruisen ‘omtrent
de vraag of wij aan onze letterkunde mogen voorschrijven hoé ze moet zijn, en vooral
of wij van de kunst mogen en moeten eisen dat ze nationaal, dat ze volksverbonden
weze.’(121) Van de Wiele meende dat men aan de volksverbonden kunst een meerwaarde
moest toekennen, maar hij kleedde deze voorkeur via een omweg in als een artistieke
vereiste. Hij toonde zich daardoor bewust van het verzet tegen de vermenging van
utilitaire en politieke doeleinden in de literatuur: ‘Deze meerwaarde [van
volksverbonden kunst] spruit echter meestal niét voort uit het hogere of betere
kunstgehalte, maar wel uit wat wij met een afschuwelijk woord zouden kunnen heten
de nutswaarde, en met een eigenaardige draai kan dan de nutswaarde er weer toe
helpen dat die kunst werkelijk beter wordt.’ De kunstenaar zocht immers het leven
en de mens. Deed hij dit zo dat elke lezer-landgenoot in het werk iets terugvond van
zijn diepste verlangen, zo redeneerde Van de Wiele, dan schreef hij ‘met het algemene
zieleleven verbonden kunst’. Deze volksverbonden kunst hoef-de daarom niet per
se nationale kunst te zijn, al viel ze daar in de meeste gevallen wel mee samen. ‘Het
lid van een bepaalde natie, streek, stad, heeft de indruk dat wat hij denkt en wil door
de lectuur van dit werk wordt verstevigd en een sterkere basis krijgt’, oordeelde hij,
waardoor deze nutswaarde een meerwaarde betekent voor volksverbonden kunst.
Als in de kunst moest worden gezocht naar de mens en naar het mense-

(120) Fragmenten uit dit boek verschenen in Vormen (VOR 3,1939,10-11).
(121) Zie ook Toussaint van Boelaere in Onze Tijd. Deze criticus kon dit boek ondanks de sterke
aanwezigheid van de Vlaamse volksverbondenheid wel waarderen, maar raadde toch aan
het te lezen ‘met enig scepticisme’ (OT 1939:163-164).
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lijke, ‘dan moet toch de kunstenaar, wanneer hij tracht te zijn grootste gemene deler,
een onmiddellijker echo verwekken dan wanneer hij zich zuiver individueel beschouwt
en tracht te ontleden’. De volksverbonden kunstenaar heeft dus meer kans bij zijn
zoeken naar de mens. Een voorbeeld van een ‘nationaal kunstwerk’ vond de criticus
in De soldaat Johan. Net als De Leeuw van Vlaanderen was dit voor hem werk ‘dat
geworteld staat in onze geschiedenis, dat geworteld staat in onze gemeenschappelijke
strevingen en verlangens’ (NV 1939,29:4). Het werk plaatste de lezer ‘tegenover
onze verbondenheid met dat volk dat het onze is’ en werd zo tot ‘een stuk uit onze
strijd om ontvoogding en zelfstandigheid’. Dit hield niet in dat Van de Wieles
voorliefde ging naar volksverbonden kunst met een nadrukkelijk en propagandistisch
karakter. In het geval van De Pillecijn poogde hij precies aan te tonen hoe de
individuele psychologie ook algemene waarde kon hebben. Met Schaduwen
bijvoorbeeld ‘ontvouwde ons de schrijver een zieleleven, van hetwelk wij in het
diepste van ons verborgen innerlijke leven bevreemdende echo's hoorden.’ Van de
Wiele wees erop hoe de auteur geheime luiken opende in ‘ons ik’ - met een opvallend
meervouds-possessivum -, hoewel dit soort kunst slechts voor een beperkte groep
gegadigden was. De soldaat Johan daarentegen zag hij als een genot voor een ruime
groep.
In een tweede bijdrage ontleedde Van de Wiele De Pillecijns werkwijze om bij
de lezer het ‘politieke’ effect te bereiken, namelijk dat hij zich geraakt voelde door
een drang naar rechtvaardigheid en opstandigheid. ‘Maar ook onmiddellijk vragen
wij ons af: is dit geen Hineininterpretierung? Schuiven wij niet in het verhaal
actualiteiten, welke de schrijver zeker niet heeft bedoeld? En wij moeten antwoorden:
waarschijnlijk wel. Want niets laat ons toe tot opzettelijke tendenz te besluiten’. Van
de Wiele besloot dat de grootheid van de auteur er juist in lag dat hij er zonder
opzettelijkheid in was geslaagd de lezer te verzoenen met het leven van de dagelijkse
strijd die in Vlaanderen moest worden gevoerd (NV 1939,30:5). Niet de heldentonelen
spraken hem het meeste aan, maar juist de atmosfeer en de ingetogen passages.
Herhaaldelijk bevestigde Van de Wiele deze voorliefde voor stemmings-kunst en
sfeerschepping. Zo betwistte hij dat de waarde van Timmermans in zijn
vertelkwaliteiten zou liggen. Hij situeerde ze in zijn lyrische sfeerscheppingen, zoals
in Cecilia: ‘Zijn werk is één hymne aan het leven, aan de aarde, aan de mystieke
diepten der ziel, aan de zintuiglijke schoonheid’ (NV 1939,33:5).(122) Zijn oordeel
over de romanvernieuwing volgde dezelfde lijnen. Hij zag de essentie ervan in een
aanpassing van de roman-

(122) In de ‘atmosfeer’ lag volgens hem de essentie van Wrakken (E. de Bom). Daarom had Gilliams
in zijn inleiding niet over de psychologische ontledingen hoeven te spreken volgens Van de
Wiele (NV 1938,51:4).
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kunst aan de jachtige tijd, maar laakte dat ze schoonheidswaarden en ontroering had
verkocht. Walschap verwarde volgens hem ‘more brains met more incidents’ (NV
1939,37:4), over Zielens toonde hij zich verwonderd hem als vernieuwer vermeld te
zien. Hij vond dat Zielens haast naad-loos bij zijn voorgangers aansloot ‘en er zelfs
van Consience tot hem niet eens zo'n grote stap’ was (NV 1939,22:4-5). Roelants
(NV 1939,24:4) loofde hij om zijn suggestie van natuurindrukken en de ‘tedere
beelden’ (in Alles komt terecht), maar wegens de lange gesprekken en het gebrek
aan stilistische differentiatie bij de verschillende gezichtspunten, achtte hij hem de
mindere van De Pillecijn.

4.5. Conclusie
Twee breuklijnen
Het literaire veld na 1927 vertoonde twee breuklijnen. Een eerste tegenstelling tekende
zich af in de discussie over de legitimiteit van een literatuuropvatting die vanuit een
streng katholiek zedelijkheidsbesef de literatuur op haar morele waarde beoordeelde.
De catalysator in dit proces was Gerard Walschap, wiens eerste romans in een
integristisch katholieke hoek hevige weerstand uitlokten (in Boekengids, Jong
Dietschland, De Pelgrim en Streven). In het debat over de katholieke roman en de
katholieke kritiek in Dietsche Warande en Belfort en in Hooger Leven sloten A. van
Cauwelaert, M. Gijsen, A. Demedts en U. van de Voorde zich bij het standpunt van
Walschap aan. Ze streefden naar een geestesverruiming in de katholieke kritiek en
naar een grotere vrijheid voor de katholieke kunstenaar.
Er was vervolgens een tweede breuklijn waar te nemen tussen auteurs en critici
die het collectiviteitsideaal in de literatuur (in de vorm van gemeenschaps- en
volksverbonden kunst) verdedigden, en zij die de persoonlijke beleving van de
kunstenaar en de vormgeving in het werk (de persoonlijkheid) tot de belangrijkste
accenten van hun artistiek programma maakten. Hier was de catalysator het maandblad
De Tijdstroom. Een aantal jongeren, vooral dichters (A. Demedts, P.G. Buckinx, R.
Verbeeck, J. Vercammen) profileerden zich in dit tijdschrift als een
anti-expressionistische generatie. Hun programma werd door hun tegenstanders
(Boekengids, Jong Dietschland, later Volk) als een terugkeer naar een vooroorlogs
individualisme van de hand gewezen. De oriëntering naar de persoonlijkheid van de
auteur en de grotere aandacht voor de vorm manifesteerde zich ook in de
romankritieken in Vormen en in de weekbladen Elckerlyc en Nieuw Vlaanderen,
waarin P. de Vree en R.F. Lissens recenseerden.
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De tweede oppositie persoonlijkheid/gemeenschapskunst entte zich gedeeltelijk op
de eerste tegenstelling tussen rigoureuze en ruimdenkende katholieken. Ze versterkte
de radicaal gesloten opstelling van een groep vertegenwoordigers van een romanmodel
waarin het ideaal van een consequent katholicisme en dat van de Vlaamse
volksverbondenheid werden verweven (E. van der Hallen, W. Moens, A. van de
Velde, D. Vansina, in Dietbrand, Jong Dietschland, Volk). Deze richting vond haar
wortels in de Rodenbach-traditie en recruteerde in grote mate uit A.K.V.S.-middens.
Haar strijd was gericht tegen alle vormen van ‘individualisme’ en ‘estheticisme’,
tendensen die deze groep zowel bij Teirlinck en Van de Woestijne als bij de Forumen De Tijdstroom-auteurs aantrof. Op het folklorisme reageerde men strenger
afwijzend dan Walschap, omdat men er een bedreiging voor de Vlaamse strijd in
zag. S. Streuvels werd hier als de stem van de volkse epiek geprezen. Nederlandse
auteurs (o.a. A. Coolen) die aan hun romanmodel beantwoordden, werden bij de
Vlaamse literatuur ingelijfd.
Bij de representanten van een verruimde katholieke roman lagen de verhoudingen
complexer. Ze waren het er - met de nodige accentverschillen - over eens dat de
functie van de roman niet lag in de affirmatie van een voorafgegeven idealistisch
(katholiek) model. Ze erkenden het recht van de auteur op een zekere vrijheid tot
persoonlijke uitdrukking (het authenticiteitscriterium) en waren van oordeel dat er
een professionalisering en geestesverruiming in de kritiek nodig waren. Over de
verhouding tussen kunstenaar en volk ontbrak die consensus. Van de Voorde en
Demedts verkozen, zonder daarom een nationalistische esthetica te verdedigen, een
sterk Vlaamse inslag in de roman. Demedts bevond zich daardoor in een niet
eenduidige positie, omdat hij als medestichter van De Tijdstroom in de volksverbonden
middens als een vertegenwoordiger van de individualistische strekking werd
beschouwd. Ook Walschap neigde eerder naar proza dat de problematiek van het
Vlaamse volk behandelde. De bekommernis van Demedts en Walschap om een ruim
en divers lezers-publiek te bereiken sloot hierbij aan, alsook hun terughoudendheid
tegenover Elsschot. M. Gijsen daarentegen bekritiseerde de beperktheid van deze
romanproduktie, hij bewonderde tevens meer intellectualistisch proza als dat van J.
Vriamont of R. Brulez, en had geen moeite met een lezers-publiek dat beperkt bleef
tot een elite.
P. de Vree en R.F. Lissens (in Vormen, Nieuw Vlaanderen) steunden het streven
naar een grotere autonomie van het literaire veld en verwierpen zowel dogmatische
katholieke inmenging als Vlaams-nationalistische en volkse aanspraken in de
literatuur. Merkwaardig genoeg deden ze dit niet alleen in Vormen, maar ook in het
radicaal Vlaamse Nieuw Vlaanderen en schreven ze voor de DeVlag. De Vree
weigerde radicaal om een didactische of volksontvoogdende functie aan de literatuur
toe te kennen
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en interpreteerde de gedachte van A. Vermeylen waarin deze de toekomst van de
literatuur met de toekomst van het volk verbond, als een bedreiging voor de literaire
autonomie en als een provincialistisch standpunt. Het persoonlijkheidsprogramma
van Forum werd als een steun voor hun streven gewaardeerd. Men interpreteerde
het niet in de zin van Du Perrons eis tot originaliteit, maar als het recht op vrijheid
voor de kunstenaar om zich te bevrijden van extra-literaire normerende instanties,
i.c. de kerk en de Vlaamse politiek.

Een tweede generatie van romanciers
Rond 1935 werd een nieuwe reeks van romanciers, M. Gilliams, R. Berghen, N.
Fonteyne, A. van Hoogenbemt en M. Matthijs door de kritiek opgemerkt. Aan de
eerste vier namen werd doorgaans nog F. de Pillecijn, die reeds vroeger publiceerde,
toegevoegd. De kritiek beschouwde ze als opvolgers van Roelants, die de
psychologische roman in de belangstelling had gebracht. In de romans van Matthijs,
Demedts en Van Cauwelaert meende men dat de vernieuwing van Walschap
doorwerkte. Maar vooral het werk van de eersten, in het bijzonder Gilliams, De
Pillecijn en Van Hoogenbemt, werd als een nieuwe oriëntering van het proza
verwelkomd. Daarbij apprecieerde men zowel de psychologisering en introspectie
als de stilistische verfijning, die men aan Van Nu en Straks relateerde.
Met deze verschuiving in de canon nam ook de kritiek op Walschap toe. Door de
volksverbonden richting (Moens) werd hij net als in zijn debuut-periode radicaal
afgewezen op zedelijke gronden. Jonge critici (De Vree, Lissens, Lebeau) verweten
hem de beperktheid van de dorpse sfeer, slordigheid en een versleten stijlprocédé.
In het nieuwe romanmodel verschoof Walschap naar de richting volks- en
boerenroman, Zielens werd vergeleken met Conscience en Sleeckx, Roelants met
Van Nu en Straks. De innoverende waarde van het driemanschap was grondig
aangetast.

Groepsstrategieën
Tot slot wijs ik nog op een aantal strategieën die het optreden van de
vertegenwoordigers van het katholiek-Vlaamse model kenmerkten. De eerste twee
hebben betrekking op de manier waarop zij hun literatuurconcept trachtten te
legitimeren, de laatste op hun optreden als groep.
1. Hun kunstopvatting maakte totaliserende aanspraken: het volksverbonden
karakter van literatuur (en cultuur) werd als een essentiële eigenschap van elke
artistieke uiting voorgesteld - ‘elke kunst is volksverbonden’ (cf. wat de katholieke
integristen beweerden: kunst is in se en dus altijd katholiek). Bijgevolg werd een
auteur die niet aan de gestelde vereisten voldeed, als niet eerlijk, niet authentiek, of
in een meer realistisch ge-
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oriënteerd model, als onwaar afgewezen. Met dit argument kon men zich ook verweren
tegen het verwijt van tendenskunst. De volksverbonden kunstopvatting stelde, net
als de katholieke, dat ze geen beperking van de menselijke leefwereld, maar juist
een verruiming ervan inhield.
2. Subversiestrategie: er werd een eigen versie van de historische en contemporaine
literatuur verspreid. Zo stelde Volk dat de psychologische roman en de nieuwe
zakelijkheid beide als volstrekt overwonnen standpunten werden beschouwd in haast
elke belangrijke Europese literatuur (VOL 3,1938:167). De namen van ‘de leidende
figuren der generatie die nu mondig is geworden’ werden hier tendentieus ingevuld
als Verknocke, Vertommen, Peleman (VOL 3,1937:214).
3. Blokvorming: naast de oproepen tot sterkere coherentie binnen de eigen groep en
tot een aanwezigheidspolitiek op alle terreinen van het maatschappelijk leven, werd
ook het vijandbeeld in stand gehouden. De tegenstander situeerde zich niet zozeer
in vrijzinnige middens, waar het cultureel aanbod klein was, hoewel de voorstelling
van een cultuurbeleid dat exclusief in vrijzinnige handen was, herhaaldelijk opdook.
De grootste bedreiging voor de eenheid van het katholieke blok situeerde zich binnen
de eigen geloofsgemeenschap. Volk had hierover een conspiratietheorie. Er zou een
‘tirannie Walschap-Van Cauwelaert’ heersen, Moens zou systematisch gekleineerd
worden door Verbeeck en Demedts (NV 1935,52). Vertegenwoordigers van de
tegenpartij, zoals Van de Voorde, werd op grond van gebrekkige of onvoldoende
katholiciteit deskundigheid op het literaire domein ontzegd. Literatuur fungeerde in
deze opvattingen immers als de bovenbouw van een algemene culturele herleving,
zij het op basis van een katholiek renouveau of van de Vlaamse strijd.
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Hoofdstuk 5
Literatuuropvattingen: over kunst en leven
buiten de katholiek-Vlaamse sector
5.1. Een pover liberaal forum
In 1933 schreef Jan Schepens in een Oostendse krant: ‘'t Is onloochenbaar dat de
vrijzinnige auteurs, vooral in deze naoorlogse periode, door hun katholieke
ambtsbroeders op de achtergrond worden geduwd. Buiten De Vlaamse Gids en
Ontwikkeling hebben wij, vrijzinnigen, niets om ons in te uiten.’(1) Afgezien van het
feit dat elke literaire of politieke sector wel klachten over miskenning en benadeling
door de andere partij liet horen, was in die periode inderdaad het aantal vrijzinnige
organen uiterst beperkt.(2)
In De Vlaamse Gids, sinds 1905 de liberale pendant van Dietsche Warande en
Belfort, was het in de jaren dertig bijzonder rustig op het vlak van de romankritiek.
Programmatische of algemeen beschouwende artikelen, discussies over
romanvernieuwing, reflecties over nieuwe genres of stijlen trof men in de kolommen
van De Vlaamsche Gids niet aan. In de kroniek ‘Vlaamse letterkunde’ werden telkens
een vijf à zes romans gerecenseerd door Lode Monteyne. Deze had echter als
hoofdredacteur van het weekblad Het Toneel zijn voornaamste kritische werkzaamheid
op een ander terrein. Vanaf de zesentwintigste jaargang (1937-'38) besprak Herman
van Tichelen Vlaamse romans. Van Tichelen schreef vooral talrijke artikelen ook in
De Vlaamse Gids - over pedagogische studies en kinderliteratuur. Bij het zilveren
jubileum van het tijdschrift in 1937 gaf redacteur Maurits Sabbe toe dat zijn blad
nogal wat tekortkomingen vertoonde, maar hij beloofde beterschap. Hij zag een
kentering ten goede voor de intellectuele bedrijvigheid in Vlaanderen en rekende
erop dat men voortaan gemakkelijker de geschikte krachten zou kunnen vinden (VG
26,1937:5-13).

(1) In De Gazet van Oostende, 21-28 juli 1933, geciteerd in Schepens (1973:31).
(2) Naar eigen zeggen was dit voor Schepens de reden waarom hij met artikelen over
Nederlandstalig proza naar de Franstalige pers uitweek. Hij schreef vanaf 1933 voor het
Brusselse Le Thyrse en vanaf 1935 verzorgde hij de rubriek ‘Lettres néerlandaises’ in de
Mercure de France.
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De besprekingen in De Vlaamsche Gids waren meestal zeer welwillend, hoewel Van
Tichelen zich doorgaans iets kritischer opstelde dan Monteyne. Deze laatste zag
bijvoorbeeld geen reden om de bekroning van 't Onzent in 't Westland van H. Eeckel,
waarover vroeger reeds sprake was, te betwisten (VG 19,1931:378-379). Volkskunst
in de aard van J. Simons, L. Lambrechts of J. Crick kon Monteyne wel appreciëren,
maar hij merkte op dat deze kunstvorm dan wel als dusdanig moest worden beoordeeld
(VG 16,1927:87-89). Ook werk van katholieke critici als Julius Persyn werd gunstig
ontvangen. Monteyne apprecieerde het penetrant kritische vermogen van Persyn en
vond dat hij er doorgaans in slaagde om onpartijdig te oordelen over de kunst van
andersdenkenden. In Eeckhouts Litteraire profielen prees hij diens initiatief om ook
niet-katholieke auteurs te behandelen. ‘Het verschijnsel is des te verheugender wijl
meer en meer de Vlaamsche critiek door een misplaatst politiek solidariteitsgevoel
[...] dreigt te worden vertroebeld.’ (VG 15,1927:180).
Aan vernieuwende tendensen in de roman besteedde Monteyne even aandacht
naar aanleiding van de publikatie van Die Sünde der Adélaïde, de Duitse vertaling
van de trilogie van Walschap. ‘Er zijn in den laatsten tijd enkele merkwaardige
romans verschenen, waarvan de waarde groot genoeg is om ook buiten de enge
grenzen van dit land een meer dan gewone belangstelling gaande te maken. We
bedoelen de jongste boeken van Lode Zielens en Gerard Walschap’, begon hij zijn
kroniek, die behalve aan deze twee auteurs ook nog aan Timmermans was gewijd.
De bijzonder levensechte voorstelling van de personages door Walschap, de scherpe
psychologische analyse en het verteltalent konden hem wel voor de trilogie innemen,
maar hij werd bij Zielens toch door een grotere gemoedswarmte en menselijkheid
getroffen (VG 22,1934:188). Monteyne stoorde zich aan een bepaalde opzettelijkheid
in het werk van Walschap, een euvel dat ook Van Tichelen in de latere romans aantrof.
Merkwaardig is dat de laatstgenoemde recensent niet in Sibylle - dat over een
geloofs-conflict handelt - maar wel in Het Kind werd gestoord door het ‘systematisch
afgeven op godsdienstige kwesties’ en dat hij eenzelfde bezwaar aanbracht tegen
Houtekiet: ‘We kunnen het namelijk niet aanvaarden, dat nergens in de eerste helft
van het boek van éénige ernstige bekommering om zielezaken sprake is ... en dan
plots de heele reeks vragen opdaagt, waar het geloof bij te pas komt.’ (VG
28,1940:229-231). Uiteindelijk taxeerden zowel Monteyne als Van Tichelen de
romans van Maurice Roelants het hoogst. Monteyne was net als Vermeylen
enthousiaster over de Jazzspeler dan over Komen en Gaan. De ‘eerlijke emotie’, de
‘economie van woord en beeld’, de ‘mensenkennis’ en ‘psychologische synthese’
roemde hij als grote verschilpunten tussen het werk van Roelants en dat van zijn
landgenoten (VG 17,1929:459-464). Van Tichelen zag in de diepgaande analyse
verwantschap met Elsschot (VG 26,1938:325).
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In de boekbesprekingen die tussen 1927 en 1940 in De Vlaamsche Gids verschenen,
zijn weinig markante tendensen aan te wijzen. Meestal bleven de recensies beperkt
tot een of twee bladzijden en vormde de inhoudelijke voorstelling van het boek de
hoofdbrok. Wat nog opvalt in vergelijking met de tot nu besproken
romanbeschouwingen in andere tijdschriften, is de gunstige ontvangst van het
libertijnse proza van Geo de la Violette en de ironisch-verfijnde werkjes van Joris
Vriamont (VG 16,1928:558 en VG 17,1929:459). Onder de auteurs van de oudere
generatie kreeg Cyriel Buysse de voorkeur. In tegenstelling tot tal van Vlaamse
schrijvers die hun heil zochten ‘in gewichtigdoenerij en holle woordkunst’, bespeurde
Monteyne in Buysses werk weinig ‘literatuur’. Door zijn eigen stijl, ontdaan ‘van
elke woordenovertolligheid’, suggestief en zich beperkend tot de essentie, vormde
hij aldus de tegenpool van Streuvels (VG 16, 1928:558-563).(3)
Tekenend voor de perifere positie van De Vlaamsche Gids is, behalve het ontbreken
van enige polemiek binnen het blad, het feit dat het in andere publikaties, op de
tijdschriftrubrieken na, nauwelijks ter sprake werd gebracht. Werd er een
discussiethema aangesneden, zoals de repliek van L. Galle op De Vrees visie op
Vermeylen (zie 4.1.4), dan werd dit stuk tegelijk ook in Dietsche Warande en Belfort
gepubliceerd.
In 1934 deed Marcel Daman, toen algemeen voorzitter van het
Willemsfonds-jeugdverbond, een poging om het vrijzinnige cultuurleven wat nieuw
bloed te geven. Met het Vlaamsgezinde Groei(4) wou hij nieuwe, jonge energieke
krachten aanspreken om van zijn blad ‘de weerspiegeling te maken van het vrijzinnig
leven in Vlaanderen’ (GR 1934,1:2). Hij deed een beroep op Karel Jonckheere, die
hem bijviel in zijn streven om de vrijzinnige letterkunde te stimuleren met boeken
die ‘door hun letterkundig gehalte en de overredingskracht van hun geest ons volk
uit de zompige atmosfeer van een voorgeknabbelde levensopvatting zouden helpen’
(GR 1934:1,16). Jan Schepens en Harry Degrave werden als rubriekleiders
voorgesteld. Daman besprak werk van Elsschot, Schepens schreef over Brulez, maar
na anderhalf jaar verdween het blad. In 1938 deed Daman een tweede poging met
een ‘Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Kunsten en Letteren’ onder de titel Halmen.
Weer bleek een zelfstandige publikatie in crisistijd niet haalbaar, en het blad ging
op in het Oostendse tijdschrift Voetlicht, de opvolger van het orgaan van de lokale
toneelvereniging ‘De Hendrik Conscience's Vrienden’. In het enige nummer dat

(3) Monteyne wees ook op een evolutie bij Streuvels. Hij constateerde dat de grote ‘beschrijver’
van vroeger zich in De Teleurgang van de Waterhoek meer had geconcentreerd op de mens
(VG 17,1929:414).
(4) Groei haalde de meeste publiciteit met zijn rondvraag over de Vlaamse Beweging.
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van Hahnen verscheen, werden onder de medewerkers naast anderen de namen
vermeld van Herman Uyttersprot, Paul de Ryck en Karel Jonckheere(5) (HA
1939,1:19).

5.2. De Gentse jongeren
Vanaf het midden van de jaren twintig werden in kringen van Gentse jonge dichters
initiatieven genomen om als groep naar buiten te treden. Pan, een poëzie-maandschrift,
waarvan in 1926 en 1927 slechts vijf nummers verschenen, stond onder leiding van
Maurits de Doncker, René L. Ide, Paul Rogghé en Jan Schepens. Het kan worden
beschouwd als de voedingsbodem voor De Doedelzak, het ‘Jaarboek der Vlaamsche
jongeren’ van 1929, geïnspireerd op de Nederlandse Ertsalmanak.(6) In punt 4.2.1
heb ik al verwezen naar de concurrentie tussen deze jongerenformatie en de dichters
van De Tijdstroom. Beide groepen voerden een korte discussie in Jong Dietschland
(1929), nadat U. van de Voorde in de NRC een vernietigende recensie over De
Doedelzak had geplaatst.(7) Er volgde wat geredetwist over het al dan niet bestaan
van een jonge generatie. Schepens en Devoghelaere, de woordvoerders van de
Doedelzak-groep, trachtten hun zaak wat meer gewicht te geven door te wijzen op
de prozabijdragen in hun bundel (van René L.. Ide en Mau Marssen). De afloop van
deze korte strijd om de positie van een ‘jonge dichtersgeneratie’ vatte Schepens later
lakoniek als volgt samen: ‘De groep Demedts kon een uitgever vinden en een
tijdschrift stichten, de 4 Gentenaars staakten de discussie, gaven het op’ (Schepens
1973:17).

(5) Waarschijnlijk was Jonckheere, die ook in Voetlicht publiceerde, de contactpersoon voor de
fusie. M. Daman had al in Groei een beroep op hem gedaan voor de selectie van de bijdragen
(GR 1935,1:1).
(6) Samenstellers waren J. Schepens, René L. Ide en M. de Doncker. De doedelzak was geen
programmatische uitgave en bevatte dan ook geen intentieverklaringen noch enige
verantwoording van de samenstellers. Naast bijdragen van de drie genoemden bevatte de
bundel werk van P.G. Buckinx, G. Grub (Pijnenburg), M. Rutten, M. Marssen, K. Ruys, W.
van den Aker, J. Schepens, S. Wijckaert en H. Devoghelaere.
(7) Naar aanleiding van Van de Voordes stuk in Jong Dietschland schreef Demedts een artikel
over de jonge dichtkunst en zinspeelde daarbij op een debat tussen Van de Voorde en de
jongeren. J. Schepens was intussen, om deze afwijziging te compenseren, naar Johan de
Maeght van de krant Het Laatste Nieuws getrokken. Resultaat was dat Het Laatste Nieuws
op 8 januari 1929 een interview met Jan Schepens, Berten Schepens, Carmen Maerten (zijn
broer en zijn vrouw) en H. Devoghelaere publiceerde, en dat de Doedelzak op korte tijd was
uitverkocht (Schepens 1979).
Het debat werd gevoerd in de volgende artikelen: A. Demedts, ‘Iets over Jonge Vlaamsche
Poëzie’ (JD 1929:46-47); H. Devoghelaere en J. Schepens, ‘Bij een debat’ (JD 1929:124-125)
en A. Demedts, ‘Ook bij een debat’ (JD 1929:140).
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Op de verdere evolutie van deze jongeren in diverse tijdschriften en reeksen (Rugo,
Gewas, Prisma, Cahiers van de Waterkluis) ga ik niet uitvoerig in, omdat er weinig
aandacht werd geschonken aan creatief of kritisch proza. Wel vermeld ik de recensies
over Vlaamse romans door Paul de Ryck in het tijdschrift Prisma. Het blad stelde
zich open voor jongeren van elke politieke of wijsgerige strekking en nam zich voor
om in het spoor van Vermeylen af te rekenen met het provincialisme. Op het voorblad
van het allereerste nummer werd zelfs een citaat van Vermeylen afgedrukt: ‘Wij
streven naar een eigenmachtige kultuur, die ons allen vereenigen zal, ons geheel
dragen, ons stevigen stap zal geven en voller en zekerder zwier van
gedachtenbeweging, maar die kultuur hebben we nog niet.’
Ook in Rugo, een ander jongerentijdschrift, werd Vermeylens roep om more brains
gehoord, onder meer door Frans Smets. Deze noemde in een bijdrage ‘Tegen het
letterkundig folklorisme in Vlaanderen’, dit verlangen meer dan actueel en verwees
daarbij naar de barnumreclame die in die periode rond De Witte (E. Claes) en Bij de
Krabbekoker (F. Timmermans) werd gevoerd. ‘Dat gedeelte van de hedendaagsche
literatuur, het letterkundig folklorisme, dat gaat van de luguberste Sichemsche
experimenten van Ernest Claes, al over den Lierke-Plezierke-geest met vaag
religieusen inslag van Antoon Thiry, naar den matten breugheliaanschen lol van
Timmermans en uitloopt tenslotte in levensvreemde sprookjesachtige uitrafelingen
van Ernest van der Hallen lijkt mij erg te mangelen aan geestelijken inhoud, en totaal
gespeend te zijn van alle geestelijke passie.’ In plaats van deze ‘literaire fotografie’
te beoefenen moest volgens Smets de romancier ‘de literaire psychologie van den
vlaming t.t.z. den mensch van binnen uit’ beschrijven en hierbij in navolging van
Walschap aandacht besteden aan de mens ‘in al zijn facetten’ (RU 1934:117-119).
Ondanks alle goede bedoelingen was in de proza-opvattingen van deze kringen
niet erg veel van de zo begeerde geestelijke verruiming te merken. Dit wordt
bijvoorbeeld geïllustreerd door de reacties op Van Ostaijens creatief proza, zowel
door Paul de Ryck in zijn Van Ostaijen-essay (VG 23, 1935:433-456) als door Benoit
Lamot in Rugo (RU 1935:133-151). De Ryck gaf een chronologische en inhoudelijke
voorstelling van de grotesken - voor een evaluerende uitspraak deed hij haast zonder
uitzondering een beroep op anderen - en verklaarde daarbij steeds bang te zijn ‘te
zullen moeten vaststellen dat het Van Ostaijen om het pikante van de zaak te doen
is geweest’ (VG 23,1935:434). Lamot bekende dat hij niet had kunnen wennen aan
de ‘stijlklauteringen’ en ‘wufte zuidersche decadentie’. Hij beriep zich voor zijn
beoordeling op Maritain (RU 1934:136) en betreurde dat Van Ostaijen het ‘uiteindelijk
doel’, dat hoger lag dan de schoonheid van het werk, teveel naar het achterplan
schoof. Minstens twee bundels. (Diergaarde voor kinderen van nu en De trust der
vader-
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landsliefde) besprak hij, zo gaf hij toe, uit tweede hand, want ze bleken in de handel
onvindbaar. Van Ostaijen was meer ‘op den weg van het zoeken, eer dan op dien
van het bereiken’ te situeren, luidde zijn eindoordeel. Beide besprekers waren er
nochtans vurig van overtuigd dat het werk van Van Ostaijen schromelijk was miskend
en dat het ten onrechte uit de belangstelling wegglipte.
Auteurs van de tweede generatie, als N. Fonteyne, R. Berghen, en M. Matthijs laatstgenoemde via publikaties in Forum(8) - kregen in deze jongerentijdschriften
ruime aandacht.
Zoals P. de Vree ontdekte ook J. Schepens via Forum (en zijn contacten met J.
Greshoff) de romans van Simon Vestdijk. Hij schreef in de kortstondige
Vlaams-Nederlandse uitgave Werk een uitgebreid essay over deze auteur. ‘Er zal
dus later op de vraag, welke nieuwe figuur door “Forum” naar voren werd gebracht,
maar één naam moeten worden genoemd: Vestdijk.’ (WE 1939:30), klonk het
geestdriftig. Schepens was getroffen door wat hij de ‘registreermethode’ van Vestdijk
noemde, een voorstellingswijze die hij door de vermenging van statische en
dynamische elementen veel realistischer - in de zin van beter overeenstemmend met
het ‘echte leven’ - achtte dan het traditionele vertellen. Behalve door de
modernistische schriftuur(9) voelde Schepens zich ook aangetrokken door Vestdijks
intellectualisme en de vrijheid van de menselijke geest. Hij zag daarin een sterk
contrast met de Vlaamse situatie. Ik wijs in dit verband nog op zijn ‘Open brief aan
de Antwerpsche Schrijvers’,(10) waarin hij hen verweet na Van Ostaijen de leiding in
de Vlaamse letteren uit handen te hebben gegeven. Gent noemde hij ‘een woestijn
van literaire luiheid’, Brussel was voor de Vlaamsche cultuur verloren, bijgevolg
moest Antwerpen (met De Vree en Bosschaerts) weer aan de leiding gaan staan en
weerwerk bieden tegen ‘de opkomst van een racistische Vlaamsch-nationalistische
litteratuur’, die op het platteland, ‘in Boeren-Vlaanderen’ wortel had geschoten. De
reacties bleven niet uit. De Vree antwoordde verontwaardigd, niet het minst omdat
Schepens Vormen over het hoofd had gezien (VOR 3,1939:294).

(8) De Ryck, die in Prisma een uitvoerig stuk aan Matthijs wijdde, kwam tot de constatering
dat de waardering voor deze auteur andermaal via Nederland verliep (PR 1936:161).
(9) Ongetwijfeld werd hij in zijn eigen werk Polyfoto (1939) door Vestdijk beïnvloed.
(10) In: Kroniek voor Hedendaagsche Kunst en Kultuur, Jg.4, nr.6, januari 1939, p.85-86. Schepens
publiceerde een kleine twintig artikelen (over Vlaams proza) in dit blad. Aangezien het een
Nederlandse uitgave is laat ik deze bijdragen verder buiten beschouwing.
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5.3. Het socialistische maandblad Ontwikkeling
In 1929 verscheen in het maandschrift van de Belgische Werkliedenpartij,
Ontwikkeling, een artikel van Paul Kenis met daarin een uitspraak die voorafging
aan de klacht van Jan Schepens uit 1933 over de dominantie van de katholieke sector
in het literaire veld: ‘Tot voor enkele jaren mocht men zeggen dat er in Vlaanderen,
voor vrijzinnige schrijvers, geen toekomst bestond’.(11) Met de organisatie van de
socialistische bibliotheken zag Kenis al een lichte verbetering in de toestand intreden,
al bleven de niet-katholieke schrijvers nog ver achter bij hun ‘rechtgeloovige collega's’
(ONT 1929:369-370). Kenis, oud-redacteur van De Boomgaard (1909-1911), was
zowat de huisrecensent van Ontwikkeling en besprak er regelmatig Vlaamse literatuur.
Merkwaardig voor een literator uit de Boomgaardgroep, die de strijd tegen de Vlaamse
boerenroman hoog in het vaandel voerde, is Kenis' houding tegenover de kritiek op
het provincialisme in de Vlaamse letteren. In een artikel ‘Ontdek Amerika!’ (ONT
1929:367-381), waarin ook bovenstaand citaat thuishoort, gaf hij een overzicht van
de Vlaamse letterkunde. Deze was, zo gaf hij toe, nog steeds in grote mate ‘een
litteratuur van boerennovellen en kleinburgerverhalen, in den meest bekrompen zin
van het woord’. Kenis noteerde deze toestand met opmerkelijke gelatenheid en
weigerde om deze als een mislukking van het Boomgaardstreven te interpreteren.
Bij de jongeren trof hij immers sporen van nieuw leven aan. Eerst gaf hij enkele
verklaringen voor de situatie. Hij wees onder meer op de kleinburgerlijke oorsprong
of de arbeidersafkomst van het gros van de Vlaamse schrijvers, waardoor hun publiek
zich in dezelfde milieus situeerde; op de mode van zoetsappige boekjes die de
schrijvers een gemakkelijk succes bezorgden, waaraan zij zich bijgevolg node
onttrokken; op het overwegend katholieke lezerspubliek dat een onbevangen
behandeling van sociale of wijsgerige problemen afkeurde en op de bijzonder
ongunstige economische situatie. Toch ontdekte hij hier en daar pogingen om de
literatuur van haar kleinburgerlijkheid los te maken. De Doedelzak bood volgens
hem een belofte voor de toekomst en hij herinnerde aan de betekenis van Van Ostaijen,
wiens poëzie hem te ‘abstract cerebraal’ was, maar in wiens proza hij zeldzame
toppen van zuiverheid, vlijmscherpe ironie en raak uitbeeldingsvermogen had
aangetroffen, met name in ‘Het gevang in den Hemel’. Ook het boek van

(11) De klachten van niet-katholieke zijde over miskenning of negering doken regelmatig op.
B.v. bij Zielens, die naar aanleiding van een uitspraak van Westerlinck in DWB schreef:
‘Wij willen geen debat openen, maar het is in onze kringen een vrij algemeen erkend, op
betrouwbare documentatie steunend feit, dat de houding van een vrijzinnige, van een socialist
tegenover een katholiek kunstwerk niet eenzelfde edelmoedigheid vindt bij de “houding”
van een katholiek ten overstaan van werk van een vrijzinnig of socialistisch geïnspireerd
werk.’ (LEI 1939:248). Voor de erkenning van Zielens' eigen werk ging deze klacht in elk
geval niet op.
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M. Gijsen, aan wie hij de titel van zijn opstel, ‘Ontdek Amerika’, had ontleend, loofde
hij vanwege de heldere inzichten en de fris-moderne geest. Kenis vormde zeker een
uitzondering op zijn tijd met de constatering (in 1929!) dat ‘de geest van vernieuwing
zich over het algemeen, meer in de poëzie, dan in het proza’ gelden deed. Gedichten
van U. van de Voorde en de sociaal-bezielde gedichten van Daan Boens, moesten
zijn stelling staven. Alleen Maurice Roelants werd naast Van Ostaijen voor het proza
vermeld. De Jazzspeler vond Kenis minder overtuigend dan Komen en gaan, omdat
de simplistische oplossing van het conflict en de ‘onbeduidendheid’ van het verhaal
niet in evenwicht waren met de uitvoerige uitwerking van sommige details. Dat
Walschap en Zielens in dit korte overzicht ontbreken, is opvallend. Kenis had Het
jonge leven (1928) van Zielens in elk geval gelezen, want het jaar tevoren was in
Ontwikkeling zijn recensie over dit boek verschenen. Hij had de verhalen toen keurig
en smaakvol genoemd, hoewel niet alle even gaaf, soms te sentimenteel en te mooi
gezocht (ONT 1928:257). Een verklaring waarom Walschap in dit korte overzicht
van 1929 niet bij de romanvernieuwing werd vermeld, heb ik niet. Wel nam Kenis
hem op in zijn overzicht De Vlaamsche letterkunde na ‘Van Nu en Straks’ (1930).
Daarin haalde hij Adelaïde aan als de meest geavanceerde vernieuwingspoging door
de durf van de behandelde thema's en de suggestieve stijl. Maar een zekere tendens
naar het naturalisme en de ‘huisbakken degelijkheid’ beperkten Walschaps verdienste,
zo vond hij (Kenis 1930:291). Kenis stond niet afkerig van de Streuveliaanse
beschrijvingskunst - hij bestempelde De teleurgang van de Waterhoek als een mijlpaal
in de ontwikkeling van Streuvels' talent en van de Nederlandse literatuur(12) - en van
vertellers als Baekelmans en Thiry. Deze laatste plaatste hij, in de in die tijd zo
aangeklaagde overschattende toon, op één lijn met ‘onze drie, vier Vlaamsche
schrijvers van allereersten rang, naast Stijn Streuvels, Felix Timmermans, of prof.
Vermeylen’ (ONT 1929:383). Enige Vlaams-georiënteerde sympathie (zie ook
Weisgerber 1956:93) kan deze overdreven bewondering misschien helpen verklaren.
Anders dan zijn liberale en katholieke tegenhanger, De Vlaamsche Gids en Dietsche
Warande en Belfort, was Ontwikkeling geen culturele publikatie, maar het maandblad
van een politieke partij, waarin naast literatuur en filosofie, ook ideologische en
politieke kwesties, de organisatie van de sociale voorzorg, het nationaliteitenvraagstuk
etc. uitgebreid werden besproken. Het socialistisch stempel was in weinig bijdragen
over literatuur nadrukkelijk aanwezig, al was de voorkeur voor werk dat een sociale
problematiek aansneed, wel merkbaar (b.v. in de aandacht voor C. Buysse, en de
dichters A. Mussche en D. Boens). Een uitschieter op dit vlak was

(12) Hij vermeldde uit dit boek twee belangrijke nieuwe elementen voor het oeuvre van Streuvels:
de scherpere en diepere persoonstekening en het thema van de zinnelijke hartstocht en
liefdesclrift (ONT 1928:119-125).
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een opstel uit 1931 van Maurits van de Moortel, auteur van arbeiders-poëzie in
Ruimte.(13) Hij beschouwde de ontwikkeling en de ontbinding van de Ruimte-generatie
in een socialistisch perspectief. Van de Moortel verhief in zijn opstel de vraag van
de gewone lezer naar een idealiserende literatuur ‘die hem buiten zijn grauw milieu
opheft’ tot norm. Aangezien in zijn ogen alleen het socialisme enige hoop op
lotsverbetering kon bieden, zo redeneerde hij, had alleen een gemeenschapskunst
die op een socialistische levensbeschouwing was gebaseerd, een toekomst voor zich.
Aanzetten tot de realisering van dit sociaal-artistiek programma vond hij in Ruimte,
de bundel Het Sienjaal van Van Ostaijen, de gedichten van A. Mussche en D. Boens,
die bij het socialistisch proletariaat aansloten. Voor de roman was in zijn visie geen
bijzondere rol weggelegd. Maar, zo luidde de profetische conclusie van het stuk:
‘Gemeenschapskunst in de volle zin van het woord zal slechts worden wanneer de
intensiteit van het sosialisties bewustzijn kunstenaar en massa tot innig samenvoelen
zal hebben gebracht. En als eens het sosialisme over de aarde heerst, staan alle banen
op, vinden alle sintezen een uitkomst.’ (ONT 1931:687-711).

5.4. Proletarische literatuur
Pogingen om een ‘proletarische letterkunde’ en een sociale tendensliteratuur te
promoten, treft men aan in enkele kleine tijdschriften, bij jongeren die zich marxistisch
of christelijk communistisch noemden of die een anarchistische strekking aanhingen,
of in bladen die hun kolommen openstelden voor andersdenkenden (b.v. De
Tijdstroom en Elckerlyc). Een curieus verschijnsel was het Brugse Seinen,(14) een
driemaandelijks ‘Tijdschrift van jongeren voor litteraire en economiese
aangelegenheden.’, waarvan in 1931 vier nummers verschenen. Hugo Vrielynck was
de oprichter van dit tijdschrift voor sociaal bezielde literatuur en zette in een woord
vooraf de bedoelingen uiteen. Andermaal ging het om een publikatie die als een
reactie tegen de esthetische Van-Nu-en-Straks-generatie en het weer opgeld makende
individualisme(15) was bedoeld. De jongeren van Seinen

(13) Zijn gedichten uit Ruimte, geschreven in navolging van de Duitse Arbeiter-poëzie, werden
in hetzelfde jaar samen met andere gedichten gepubliceerd in de bundel Van uit de grond.
(14) In het eerste nummer werd een oproep gelanceerd voor propagandisten in de provincies
Antwerpen, Limburg en Brabant (SE 1931,1:1). Mau Marssen en Marcel Matthijs plaatsten
creatief werk in het tijdschrift. Van Marssen kwam zelfs het voorstel tot een vijfjarenplan
voor de literatuur. Hij wilde invloeden uit de sport, film en radio in de literatuur verwerkt
zien (SEI 1931,3:7).
(15) Semen viseerde daarbij zoals blijkt uit de namen die werden vermeld (Buckinx, Demedts,
Rogghé, Schepens, Van Gavere, Verbeeck) zowel Tijdstroom-dichters als Doedelzak-jongeren.
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wilden op zoek gaan naar de ware ‘inenting tussen kunst en massa’, waarbij hun
grootste belangstelling naar het proza zou uitgaan. Poëzie achtten zij eerder geschikt
voor curiosa en ‘verfijnde metamorfoses van het ik’. Dat artistieke bekommernissen
in Seinen van weinig belang waren, mag blijken uit de sociaal-informatieve functie
die zij aan het proza toekenden en aan hun bijzonder ontwerp voor een
empirisch-sociologische literaire kritiek. Vrielynck legde uit dat de Seinen-groep
observaties had uitgevoerd in diverse maatschappelijke middens en daarbij
‘waarnemingen over inkomen, uitgaven, verteer, onderlinge verstandhouding, milieu,
karakter’ had opgetekend met de bedoeling om later ‘een psichologies verband te
zoeken tussen de roman als beeld van een maatschappelik midden en onze anecdoten’.
Na een schriftelijke analyse zouden vervolgens personen uit de meest uiteenlopende
maatschappelijke standen (arbeiders, vissers, boeren, hoteliers, industriëlen, bankiers)
naar hun spontane mening over de bevindingen van de groep worden gevraagd. Geen
wonder dat Vrielynck enthousiast besloot: ‘“Seinen” heeft een eigen arbeidsveld.
Het had reeds lang moeten verschijnen.’ (SE 1931,1:2). Van deze plannen kwam
echter niets terecht en Seinen werd nog hetzelfde jaar opgedoekt.
Voorstellen voor een proletarische of socialistische literatuur werden ook door
Jozef Versou, Ludo Poplemont, Willem van den Aker en Geert Grub verdedigd. De
eerste twee auteurs behoorden tot het tweetalige Anderlechtse tijdschriftje, Artes
(1938-1939), dat het in onvervalste zin opnam voor de proletarische letterkunde.
Artes was een vrijzinnig culturele uitgave met een duidelijk marxistische strekking.
Het was in feite een regionaal tijdschrift, maar door het feit dat een van de stichters,
Jozef Versou,(16) ook ‘proletarische’ romans publiceerde, niet totaal onbekend.(17) Het
bevatte artikelen over geestesleven, schilderkunst, kunstfilosofie, boekbesprekingen
en ook creatief literair werk. Het blad verdedigde naar eigen zeggen de Erasmiaanse
waarden ‘Waarheid, Vrede, Verdraagzaamheid’ (AR 1939:97). Voor Versou, een
autodidact uit een Molenbeeks arbeidersmilieu, die zijn hele leven als overtuigd
marxist-leninist een voortrekkersrol in de arbeidersbeweging vervulde, diende
literatuur om bij de arbeiders het klassebewustzijn te ontwikkelen en de strijdlust
aan te wakkeren. Zelf had hij in 1934 een roman Proletariaat gepubliceerd. In Artes
voerde hij in diverse beschouwende bijdragen zijn moeizame strijd tegen de
‘bourgeois-vermakende’ schrijvers die op de letterkunde hun stempel hadden gedrukt,
‘een stempel van vriendelijke gemoedelijkheid en kleinburgerlijke deugdelijkheid’.
Genoeg ‘Pastoorkens uit den bloeienden Wijngaard’, Genoeg ‘Kindekens Jezus in
Vlaan-

(16) Versou publiceerde na de Tweede Wereldoorlog Stemmen der Vrijheid, een studie over de
‘proletarische letterkunde’ (Brussel, Artes, 1957).
(17) R. Herreman wijdde een ‘Boekuiltje’ aan Artes (in: Vooruit 18 mei 1939).
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deren’, schreef Versou in 1939 (AR 1939:136). Zijn vriend Poplemont koesterde een
gelijkaardige links-georiënteerde belangstelling voor de poëzie (hij vertaalde
buitenlands werk en publiceerde zelf een bundel, Het doorzichtig masker, in 1939).
Hij beschreef in een viertal opstellen over Erasmus hoe het Erasmiaans gedachtengoed
voor Artes een inspiratiebron vormde tot verzet tegen geweld en imperialisme en de
strijd tegen de verstomping van geest en persoonlijkheid steunde (AR 1939:99).
Hoe de afkeer van provincialisme (hier kleinburgerlijkheid genoemd) en estheticisme,
twee zwaartepunten uit het vernieuwingsprogramma van Walschap, uitstekend in
een proletarische literatuuropvatting pasten, bleek niet alleen bij Versou, maar
eveneens uit de ideeën die Willem van den Aker in De Tijdstroom uiteenzette. In
een bespreking getiteld ‘Moeder, waarom schrijven wij?’, stelde de auteur eerst zijn
literair credo voor. Het was een verdediging van ‘een proletariese literatuur, die, door
de konkrete behandeling van konkrete gevallen binnen de aktuële geestesstromingen,
voor het volk toegankelik wordt, die het veelbejammerde “verbroken kontrakt” tussen
intellekt en proletariaat weer herstelt.’ Hij reserveerde de toekomst voor de
marxistische kunstenaar, ‘de enige, die het publiek onzer dagen in zijn brede lagen
eindelik bereiken en boeien kan’ (TS 3,1933:452). Moeder waarom leven wij? van
Zielens had volgens Van den Aker met deze linkse opvattingen weinig te maken en
dit bood in zijn ogen meteen een verklaring voor de ‘schijnbare loyauteit’ van
katholieke zijde. Niet alleen had Zielens een staalkaart van alle mogelijke literaire
gebreken ten toon gespreid, de filosofische en sociologische waarde van dit boek
achtte hij nul. Het gebrek aan klare, eenvoudige taal bestempelde hij als een erfenis
van de Tachtigers. Over klare, eenvoudige taal had Van den Aker blijkbaar zo zijn
eigen ideeën, getuige het volgende citaat: ‘Het vlaamse proza komt los uit de
atmosfeer van naturalisme, sensualisme en estetiese tutti quanti, los uit de
inhoudverslindende taal-plastiek van Streuvels, los uit de pàllieterparodieën van de
zich zelf plagiërende Timmermans, los alzo uit het realisme van lagere rang, dat, ten
onzent, met de gemakkelike, want geen kennis eisende schildering van dorpsmilieus,
provinsienesten en proletariershuishoudens bijna een tradisie werd [...] Het is een
feit dat het over de esteterige kloofmakerij der tachtigers en negentigers heen, de
ideaal-etiese lijn hervindt, op het punt waar zij door de bourgeoisreaktie afgebroken
werd, namelik bij Multatuli.’ (TS 4,1933:79). Kurt Köller, met een novelle Balthazar
Krull's hart zingt maneschijn, en Geert Grub waren volgens Van den Aker op de
goeie weg. Deze laatste had in 1926 een verhalenbundel, Mensen in strijd, op de
markt gebracht. Vanwege zijn propagandistisch karakter werd deze zelfs in eigen
kringen met voorbehoud onthaald (b.v. AR 1939:92). Grub liet zijn verhalen
voorafgaan door een programmatisch ‘Manifest 1926’, waarin hij zijn richtlijnen
voor een socialistische kunstbeoefening als een
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didactische opdracht formuleerde: de auteur toont de gevolgen van de
maatschappelijke chaos ‘opdat de oorzaken ons ontsluierd worden’. Zijn haast
bijbels-retorisch betoog was één pleidooi voor dienende kunst, voor de prioriteit van
de idee op de vorm, voor kunst die in het leven wortelde: ‘Wie een verwaarloosd
stuk land bezaaien wil, gaat niet uit en werpt het zaad tussen het onkruid. Hij rukt
het onkruid uit en ploegt het land om. Dan eerst strooit hij het zaad in de voren. Zo
is ook onze eerste taak af te breken. Wij moeten sloperswerk verrichten in de geesten.’
De sociale opvoedende taak van de schrijver, die uiteindelijk een remediërende
werking zou hebben, liet volgens Van den Aker niet toe dat dit werk van Grub met
een esthetische maatstaf werd beoordeeld: ‘Wij echter, die ons werk een middel
weten tot propageering en stellingname van en in de tijdsproblemen (deed ook een
Goethe dat niet?) wij kunnen ons niet bij deze estetiese opvatting neerleggen, wij
moeten kampers zijn: Robespierre's van de literatuur. Wij moeten de revolutie
schrijven met de pen, in de geesten, in afwachting dat het woord vlees worde. Ons
ideaal is het ideaal van Kristus en van het Kommunisme: de geest moet zegevieren
over de stof, de mens moet heer zijn en de stof gebruiken naar zijn behoefte [...] Wij
moeten uit deze anarchie geraken, die het liberalistiese stelsel veroorzaakt heeft. Wat
is, naast zulk een ideaal, de estetiek van een vers, ik vraag het u.’ (TS 4,1933:84-85).
De Tijdstroom, die wel ‘andere meningen’ aan bod wou laten komen, achtte het toch
raadzaam bij monde van Vercammen een corrigerend commentaar vanuit katholiek
standpunt te laten volgen. Vooral de passage waarin het christelijk en communistisch
ideaal broederlijk naast elkaar werden geplaatst, en Van den Akers vergoelijking van
het totaal gebrek aan literaire kwaliteiten bij Grub, werden door Vercammen weerlegd
(TS 4,1933:85-88).

5.5. Het leven in dienst van de kunst
Victor J. Brunclair
Dat linkse politieke opvattingen niet noodzakelijk tot een propagandistisch literair
programma hoefden te leiden, bewees V.J. Brunclair in Getuigenis.(18) Dit tijdschrift,
dat vanuit een humanistische, vrijzinnige beschouwing wou werken, werd in de
redactieverklaring voorgesteld als een ‘Vlaamsch kultureel links gericht vrijzinnig
tijdschrift’. Het wou geen puur artistiek blad

(18) Er verschenen slechts twee afleveringen van Getuigenis (nr. 2 en 3 vormden een
dubbelnummer). De redactieverklaring kondigde de strekking aan: een ‘Vlaamsch kultureel
links gericht vrijzinnig tijdschrift’ (GE 1936:1).
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worden, maar men vertrok, zo schreef de redactie, vanuit een behoefte om de
menselijke activiteit op economisch, maatschappelijk en cultureel gebied te
beïnvloeden vanuit een ‘breed demokratisch en vrijzinnig standpunt’. Daarbij moest
de onafhankelijkheid van de menselijke geest op de eerste plaats komen en zou men
‘de intellektuele krachten die streven naar een humanistische levensbeschouwing
bijeenbrengen om te getuigen van den onverzettelijken wil die het vrije denken
bezielt.’ Brunclair, de centrale figuur van het blad, die ten tijde van Ruimte de ethiek
nog ‘de hoeksteen van onze kunstrichting’ had genoemd, schreef vijftien jaar later
dat veel van de waardenschaal van toen intussen was herschikt, zo ondermeer de
stelling ‘dat voortaan in kunstopzicht de esthetiek zich aan ethische voorschriften
zou hebben dienstbaar te stellen’ (GE 1936:29). Bij de dood van Van Ostaijen had
hij trouwens al beweerd dat het ‘een variante op het verraad der clereken [was] de
dichter in te lijven bij een welkdanige utilitair sociologiese of politieke doelstelling,
hem voeren vanuit de vrije vlakte naar het forum .. ten bate van een parool, een
generaalkommando, dat hem verhindert de stille stemmen van zijn inner-like leven
te beluisteren’ (VA 1928:152). In Getuigenis koos Brunclair in elk geval definitief
voor een absolute scheiding tussen kunst en politiek (GE 1936:1).(19) Enkele citaten
ter illustratie: ‘Onze auteurs zijn geworden de bakkers van geestelijk brood [...]’.
‘Per slot is het Vlaamsche volk in zijn achterlijke geestesgesteldheid daar altijd om
onze roeping te motiveeren, komaan, wij schrijven voor ons volk en ons volk heeft
de schrijvers die het verdient [...] waar blijft in eerste instantie dan de kunst, de
letterkunde an sich? [...] Waar gepoogd wordt aan het wezen van de kunst
buitenesthetische beginselen te doen vastgroeien, of haar te stellen in dienst van een
nuttigheidstheorie, begaat men roekelooze muntschrooderij.’ (GE 1936:9-10). ‘De
Letterkunde, en de Kunst in 't algemeen, zal geen kultuurzending vervullen als zij
offert aan sociaal-politieke dienst-baarheden. Zij blijft een afgesloten domein, door
eigen wetmatigheid beheerscht en ongehoorzaam aan slagwoorden van buiten af.’
(GE 1936:30). Deze standpunten sloten niet uit dat Getuigenis veel ruimer wou zijn
dan een puur artistiek tijdschrift. Het ging uit van een behoefte om de menselijke
activiteiten op economisch, maatschappelijk en cultureel gebied te beïnvloeden vanuit
een ‘breed demokratisch en vrijzinnig standpunt’, waarbij de onafhankelijkheid van
de menselijke geest prioritair werd gesteld. Daartoe ‘zullen wij de intellektuele
krachten die streven naar een humanistische levensbeschouwing bijeenbrengen om
te getuigen van den onverzettelijken wil die het vrije denken bezielt.’(20)

(19) Ook zijn essay Het Heilig handvest (1937) had als inzet de vrijheid van kunst en kunstenaar
en hun onafhankelijkheid van elk politiek of filosofisch streven.
(20) Opvallend is hoe de term nieuw-zakelijkheid in het programma geen artistieke of stilistische
inhoud kreeg, maar fungeerde als aanduiding van een mentaliteitswijziging in het Vlaamsch
bewustzijn, van een romantische naar een pragmatische sfeer (GE 1936:1).
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De redactie verklaarde dat zij zich niet met een politieke partij wenste te
vereenzelvigen, wat niet uitsloot dat ze naar de geest van de titel wel blijk zou geven
van een bewuste morele keuze, met name de verdediging van de ethische waarden
van recht, vrijheid en waarheid. De autonomie op artistiek vlak was niet meer dan
de logische consequentie van deze vrijheidsgedachte: ‘Wij zelf stellen geen artistieke
normen. Dat is niet onze rol. Omdat de kunst uit zich zelf zal evolueeren met de
totaliteit der gebeurtenissen en vrij moet zijn evenals de kunstenaar.’ (GE 1936:1).
In de enkele artikelen die Brunclair voor Getuigenis schreef, vallen twee constanten
op: zijn streven om de term expressionisme, in het licht van bovenstaande artistieke
vrijheidsidee een nieuwe, in zijn ogen de enig correcte betekenis te geven, en zijn
afkeer van realistische, mimetische kunstvormen. ‘Men heeft ons in het licht van een
verkeerd geïnterpreteerd expressionisme te lang en te overvloedig bedeeld met
geversifieerde betoogen, sociaal-politisch of ethisch van inslag, dan dat wij tegen
zulke drogstelling niet in scherp verweer zouden staan’ (GE 1936:30), betoogde hij.
De vernieuwende waarde van het expressionisme lag voor hem in het streven naar
vergeestelijking en naar universaliteit, een tendens die hij in een
platonisch-metafysisch kader plaatste: ‘Het expressionisme beklaart de wereld der
dingen weer met een afschijn van elders. En deze afschijn van elders zal er zijn tot
het einde der tijden.’ De visionaire en mystieke inbreng (cf. Van Ostaijen) van de
expressionistische kunstenaar heeft ‘ons bevrijd uit den tredmolen van de stof, waarin
wij sedert decennia voort-strompelen. Wij staan nog maar op de drempel van deze
nieuwe vergeestelijkte cultuur’ (GE 1936:60). De tweede constante, de afwijzing
van mimetische kunst, is in dit citaat ook aanwezig. In het ‘Vade mecum van den
romanschrijver’ (de tekst van een voordracht te Antwerpen) veroor-deelde Brunclair
resoluut het elementaire realisme dat nog als een ban op de Vlaamse letteren rustte.
‘Ik zeg: weg met de fraaie letteren, de vlotschrijverij, de folklore, de anekdotiek, de
verlitteratuurde speciale gevallen, de marginalien rond de werkelijkheid waardoor
wij worden overstroomd.’ (GE 1936:13). Het artistieke lag volgens Brunclair in de
‘synthese der vergeestelijking’: ‘Het is de taak van de kunstenaar dat wat hij ervaart
kerngestalte te geven, d.w.z. het te ontheffen aan het tijdskader door uitschakeling
van alle buitenissigheid en die lokaalkleur, welke wij ten zelfden titel apprecieeren
als een lippenstift of een gemeen stukje schmink.’ Aan het expressionisme (i.c. Van
Ostaijen, Burssens en hijzelf) kende hij de verdienste toe zich van de fenomenaliteit
te hebben afgekeerd.
In hetzelfde jaar waarin Getuigenis verscheen, gaf Brunclair in Elckerlyc (EL
1936,6:20)(21) een toelichting bij de taak van de literator om achter de

(21) Zijn stuk was een reactie op een in zijn ogen onterechte vergelijking die Louis de Bourbon
had gemaakt tussen Rilke en Dostojevski.
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oppervlakte van de fenomenaliteit de diepere essentie, ‘HET’, te zoeken. Hij nam
daarbij het alomverspreide adagium over kunst en leven op de korrel. Hij was van
mening dat men in Vlaanderen teveel werkte aan de stelling dat het hoogste doel van
kunst het ‘Leven’ zou zijn, waarin men dan de folkloristische en lokaal-kleurige
eigenschappen van onze volks-gemeenschap vooronderstelde. Een uitzondering
maakte Brunclair voor Boerenpsalm, dat zich had kunnen onttrekken aan ‘de
particularistische affekten’ (EL 1936,6:20). De diepere essentie die de kunstenaar
moest nastreven, achtte hij getypeerd door een geringe ‘zegbaarheid’. Daarom moest
naar zijn mening de auteur precies uitmunten door wat hij niet schreef, hij moest een
bruggehoofd maken tussen de ‘werkelijkheid en de diepten aan de overzijde der
zinnen’.
Met Karel Ruys, die ook aan Getuigenis had meegewerkt met een essay over
‘Cultuurwaarden’ (GE 1936:46-52), volgde daarop een discussie. Ruys slaagde er
niet in de artistieke dimensie van Brunclairs uiteenzetting te vatten en voerde diens
notie van de artistieke suggestiviteit, die hij ‘het’ had genoemd, terug op een opvatting
over een universele geest in een communistisch humanisme. De kunstenaar moest
volgens Ruys deze geest losmaken uit het individu, de idee gestalte geven in het
woord en aan de massa overbrengen. Alleen een volledige hervorming van het
maatschappelijk en economisch wereldbeeld kon een regeneratie van de geest
teweegbrengen. Ruys herleidde de discussie tot een twist over historisch-materialisme
en spiritualisme en probeerde beide te verzoenen in een kosmische eenheidsidee (EL
1936,11:18). Brunclair vond dit woordkramerij en hield een absolute scheiding tussen
de artistieke en de politieke sfeer staande: ‘De kunstenaar schept en haalt zijn stof
waar het hem goeddunkt. Het kommunistische ik-dien-gebaar, equivalent van het
Verraad der Clercken, legt het processus precies andersom, d.w.z. de scheppingskreis
van den kunstenaar wordt voorgetrokken’ (EL 1936,12:20). De materiële
lotsbestemming wou hij in handen houden van sociologen en politici, de geestesmens
had op dit forum niets te maken, vond hij. Brunclair was er trouwens van overtuigd
dat een militant communist literaire dienstbaarheid als een ijdel gebaar zou afweren.
Volgens de wet van de marxistische maatschappelijke dynamiek moest een nieuwe
wereldorde immers resulteren uit de feitelijke loop van de economie. ‘Zoodra de
kunstenaar zijn creatief werk langs den weg van het betoog leidt, in het teeken van
een existeerende ideologie, wier werfkracht hij helpt vergrooten, kan hij gedaagd
worden wegens verraad der clercken’, luidde zijn stellig oordeel (EL 1936,16:20).
Brunclair wapende zich ook bij voorbaat tegen het verwijt een verdediger van het
l'art-pour-l'art-beginsel te zijn - wat in ieders oren een scheldwoord was - door te
stellen dat zijn standpunten geenszins inhielden dat de kunstenaar zich maar
binnenskamers geestelijk moest vermeien ‘met esthetisch gespeel en
privégenietingen.’ De kunstenaar
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geeft altijd uiting aan zijn menselijke gevoelens: ‘De zuurdesem van alle kunst is de
menselijke belevenis’. Alleen beschouwde hij het afstemmen van poëzie en literatuur
op het maatschappelijk betoog als geestelijk verraad (EL 1936,16:20).
In hetzelfde weekblad bracht Brunclair een jaar later zijn opvattingen in de praktijk
in een recensie van een verhaal van Albe, ‘Den doodskop en zijn mama’ (EL
1937,34:17). Als uitgangspunt van zijn bespreking erkende hij de hoge nood aan
goede volkslectuur in Vlaanderen. De uitgeverijen mochten zich niet langer tot een
enge kring beperken, maar hij vond het tijd dat ze ook aan ‘de logge volksmassa’
gingen denken.(22) Het kortverhaal leek hem het aangewezen genre daartoe, de veiligste
methode om in dit opzicht zeker resultaat te halen. Hij constateerde vervolgens dat
een van de jongeren na de oorlog de nood aan zulke volksverhalen zeer sterk had
aangevoeld. Dat Brunclair hiermee doelde op Van Ostaijen met zijn bundel Vogelvrij,
toont aan dat hij er een op zijn minst eigenzinnige opvatting over volkslectuur op
nahield. Een kortverhaal definieerde hij als een weefsel ‘op een organisch stramien,
het dient voort te schrijden langs essensieele lijnen, streng versoberd op het strikt
noodzakelijk psychologisch raster’, het is werken op glad ijs (EL 1937,34:17). Een
wezenlijke vereiste was dat de creatieve verbeelding van de schrijver op wat hij
waarnam inwerkte, zodat het grootste aandeel van het kortverhaal dit van de fantast
was: ‘De fantast herordent kompositorisch de gegevens van de waarnemer. Hij
herschept het verband der feiten en projecteert het naar een plan, dat afwijkt van de
waargenomen werkelijkheid en door deze afwijking juist zijn creatieve waarde
erlangt.’ De auteur moet ‘transrealist’ zijn (EL 1937,34:18). Albe had dit streven
nog niet bereikt, en Brunclair raadde hem E.A. Poe en P. van Ostaijen als leermeesters
aan.(23)

Raymond Brulez
Raymond Brulez, die niet tot de links-politieke kringen behoorde, maar wel steeds
een vrijzinnige levensbeschouwing had verdedigd, was naast

(22) Daartegenover staat dat Brunclair zelf zich als schrijver weigerde om dit volk te bekommeren
(GE 1936:9-13).
(23) In Vlaamsche Arbeid van 1929 zijn dezelfde artistieke lijnen reeds in Brunclairs kritieken
terug te vinden. Hij ging toen ook op zoek naar het organische geheel, de synthese in het
werk. Daarom was hij niet bijster enthousiast over Matthijs' Grauwvuur, omdat het boek een
gebrek aan soberheid vertoonde, teveel ‘anekdotisch realisme’, en aldus een voortzetting
van de naturalistische traditie van Zetternam betekende. Brunclair verlangde dat de auteur
een ‘typus’ van een personage neerzette en keurde de ‘onobjectieve beeldingswijze’ af (VA
1929:347). Im Westen nichts neues van E. Remarque daarentegen vond hij zeer aangrijpend,
als een geobjectiveerde beelding van een ijselijke zakelijkheid. Met strenge objectiviteit had
Remarque volgens hem de diepste ontroering bereikt. De parallellen tussen de opvattingen
van Brunclair en de artistieke visie van Van Ostaijen liggen voor de hand.
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Brunclair een van de weinige Vlaamse auteurs die een literair autonomistisch
standpunt voorstonden. Hij kwam op voor het recht van de auteur op een zelfstandige
artistieke ontplooiing en hij drukte net als Brunclair zijn afkeer uit van het in
Vlaanderen zo dominante ethische postulaat in de kunst.(24) Brulez schreef voor het
Brusselse weekblad Cassandre kronieken over Vlaamse romanciers,(25) publiceerde
hier en daar korte besprekingen, vaak over Franse literatuur onder meer in Vormen,
De Vlaamsche Gids, Elckerlyc maar zijn opmerkelijkste opstel verscheen in 1933 in
Dietsche Warande en Belfort onder de titel ‘Grenzen der Litteratuur’ (DWB
1933:494-516).
Brulez formuleerde in de inleiding zijn vragen: ‘Waar begint en eindigt de
litteratuur? Wat is haar domein of liever haar werkterrrein? Wat is haar wezen, haar
doel? Wat mag men van haar verwachten en wat is onbillijk van haar te eischen?’
(DWB 1933:494). Via een distinctieve definitie van literariteit leidde hij zijn betoog
naar de drie steunpunten van zijn literaire opvatting: ten eerste de onbaatzuchtige
functie van literatuur, die niet als een materiële, hoogstens als cognitieve waarde kon
worden ingevuld; ten tweede het belang van de stilering, in het bijzonder van de
metafoor; ten derde de onverzoenbaarheid tussen artisticiteit enerzijds en politieke,
filosofische of morele dienstbaarheid van de kunst anderzijds. De Kantiaanse
‘onbaatzuchtigheid’(26) van de kunst boog Brulez om naar een vervulling van
intellectuele of ideële behoeftes en hij definieerde zijn concept van ‘zuivere literatuur’
als volgt: Daar waar de schrijver in harmonisch evenwicht een belangwekkend
gegeven behandelt met even scherpe vizie als bonte fantasie, bereikt hij wat wij
zouden kunnen noemen ‘zuivere literatuur’. Hij hechtte in navolging van Proust, die
hij soms kort citeerde of parafraseerde, of aan wie hij een beeld (b.v. dat van de
telescoop) ontleende, bijzondere waarde aan het gebruik van de metafoor. Deze had
als functie de lezer te verrassen en hem de intieme, verborgen structuur der dingen
te laten zien. ‘Hij [de schrijver] verwijst aldus naar een soort oorspronkelijke
verwantschap van alle wezen en verschijnselen in de natuur.’ (DWB 1933:499). Deze
opdracht om de niet zichtbare eigenschappen van de werkelijkheid te reveleren,
voerde in zijn ogen de literatuur onvermijdelijk weg van een realistische nabootsing:
‘De schrijver speelt als het

(24) Zowel in katholieke (zie supra) als in links-communistische kringen werd hij door sommigen
wegens zijn individualistische ingesteldheid aangevallen. M. Matthijs bekritiseerde Brulez'
visie op de communistische sociale orde en de onverzoenbaarheid' van deze
wereldbeschouwing met het individuele perspectief. ‘Brulez is literair een van de meest
representatieve figuren van het in zijn laatste stellingen zich verschansende individualisme’.
Hij raadde Brulez aan uit de kamer van het gelijkmoedige verzaken te treden en verwikkeling
en dynamiek in zijn verhalen te zoeken (TS 3,1933:167-168).
(25) Deze werden gebundeld in Ecrivains flamands d'aujourd'hui. Bruxelles, Nouvelle Société
d'Editions, 1938.
(26) Prof. de Vleeschauwer schreef in 1928 twee uitvoerige bijdragen hierover, eveneens in
Dietsche Warande en Belfort: ‘De leer der schoonheid. De onbaatzuchtigheid in Kant's
Aesthetica.’ (2 dln) (DWB 1928:476-496; 691-703).
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ware de rol van een vergrootglas, van een telescoop die de aandacht van den lezer
vestigt op zulke bijzonderheden van het geval die hem anders zouden verholen
blijven. Hij ontsluiert den bouw, de intieme structuur van het dramatisch gegeven
[maar] hij ontdoet het geval van zijn overtolligheden.’ (DWB 1933:504). Door zijn
scheppingskracht, zijn fantasie en opmerkingsgave zou de schrijver de werkelijkheid
tot literatuur verheffen. Door het feit dat een literair werk het uiterlijk plan van
gewone feiten en gebeurtenissen met een innerlijk plan van gevoelens en gedachten
combineerde, kon de literatuur het leven in zijn volle werkelijkheid bereiken, ‘de
schijn en de innerlijke werkelijkheid in één zelfden blik’ (DWB 1933:505). Op die
wijze kreeg volgens Brulez een niet-realistische kunstbenadering een groter
waarheidsgehalte, de ware achtergrond (cf. Plato's allegorie van de grot) van
fenomenen en gebeurtenissen werd door de kunstenaar blootgelegd. Vandaar ook
dat hij aan de literatuur een cognitieve functie toekende, voornamelijk op
psychologisch vlak. Brulez noemde literatuur een ‘wetenschappelijk studieapparaat
om de waarheid te ontdekken der menschelijke Ziel’ (DWB 1933:507).
De kern van zijn probleemstelling, namelijk de bepaling van de grenzen der
literatuur en de afbakening ten opzichte van andere terreinen als filosofie, ethiek,
politiek of wetenschap, leidde Brulez in door eerst en vooral te ontkennen dat zijn
literair concept een geïsoleerd estheticisme zou inhouden (cf. Brunclair). ‘Litteratuur
is niet alleen de spiegel van het aesthetisch aspect van Natuur en Leven, maar ook
de directe weergave van het Leven in al zijn dramatische aangrijpendheid en in al
zijn bonte schakeeringen.’ (DWB 1933:503).
Het onderscheid tussen literatuur en filosofie legde hij in het meer abstracte en
algemene karakter van het filosofische onderzoeksdomein. De afstand van de literatuur
tot de ethiek, politiek en sociologie achtte hij groter dan tot de filosofie, vermits deze
denksystemen de levensverschijnselen naar een vooropgezet stelsel beoordelen en
geneigd zijn ze in het kader van hun ideaal in te passen. Eenzelfde ondergeschiktheid
aan een vooraf omlijnd systeem vond hij een typische eigenschap van
tendensliteratuur. Zuivere literatuur daartegenover moest uitgaan van de ‘onpartijdige,
onvooringenomen waarneming van het leven’. Opmerkelijk is wel dat Brulez hierbij
nergens de subjectiviteit van de ‘waarheid’ die de kunstenaar achterhaalt, ter sprake
bracht. Integendeel, zijn esthetica is gebouwd op de fundamentele gedachte van een
algemene, objectieve en via de artistieke intuïtie toegankelijke waarheid. De
kunstenaar moet in het leven staan om de zin ervan te ontdekken, de chaos te ordenen
en ‘tot het filosofisch substratum, tot den geestelijken ondergrond van het gegeven
doordringen’. Hij moet, uit de conflicten van zijn wereld en zijn tijd de essentiële
waarden, de eeuwige motieven ontwikkelen, de wetten die gelden voor altijd. Dat is
meteen de enige garantie voor de duurzame
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waarde van de kunst. De concrete literaire situatie in Vlaanderen lag echter ver van
deze voorstelling verwijderd en Brulez merkte op hoe typerend het was voor het
aanmatigend indringen van de politiek in de litteratuur dat, van drie belangrijke
jongere tijdschriften, wij bedoelen ‘Ruimte’, ‘Ter Waarheid’, ‘Pogen’, de leiders
respectievelijk waren: van het eerste, een socioloog, later Kamerlid, van het tweede
een Kamerlid, later stichter der Dinasopartij, van het derde weliswaar een dichter
van humanitaire poëzie, maar die weldra zijn pacifistische en internationalistische
lyriek zou vaarwel zeggen om de tweede aanvoerder te worden der nationalistische,
fascistische partij.(27) Brulez keerde dan ook resoluut de formule over de kunst die
aansluiting bij het leven moest zoeken, om tot de stelling ‘dat het het Léven is dat in
dienst moet staan van de Kunst en niet omgekeerd’. Literatuur moet een autonome,
zelfstandige bedrijvigheid blijven, onafhankelijk van extra-literaire doelstellingen,
haar eigen wetten zijn schoonheid, dramatische bewogenheid en psychologische
waarheid.
Brulez kreeg van enkele jonge publicisten, zoals Buckinx in De Tijdstroom (TS
3,1933:475) en De Vree in Elckerlyc (1936,24 en 25) en Nieuw Vlaanderen (NV
1935,28:5) steun voor zijn afwijzing van extra-literaire inmenging. Wanneer De Vree
Brulez citeerde (EL 1935,28:5), deed hij dit echter niet uit Dietsche Warande en
Belfort, maar uit diens bijdragen in Forum. In een reeks van artikelen in Forum(28)
debateerden beide vrienden over de wenselijkheid en de mogelijkheid van verzoening
tussen de sociaal-politieke strijd en literaire schoonheid. Vermeldenswaard hierbij
is dat Brulez' ideeën over de (ook zedelijke) autonomie van de literatuur hem al in
aanvaring hadden gebracht met de Vlaamse redactie van Forum, vóór het tijdschrift
ten gevolge van de kwestie met het Virginia-verhaal werd opgedoekt. Enkele van
zijn verhalen werden voor hun opname in het tijdschrift aan Vlaamse censuur
onderworpen. Toen zijn novelle ‘De Maagdensprong’ in Forum moest worden
opgenomen, schrapte de redactie het slot. Ook de erotiek van een ander verhaal, ‘De
Klok’, mocht niet op het Vlaamse forum verschijnen. Brulez werd verzocht om
rekening te houden met de lezers: ‘Het zijn allen vaders van familie en ze hebben
dochters...’, luidde de verontschuldiging in een brief waarmee het verhaal aan Brulez
werd geretourneerd.(29) Het verschil van mening over de

(27) Resp. zijn bedoeld: Herman Vos, Joris van Severen en Wies Moens.
(28) R. Brulez, ‘Spiegel of bokswant’, in: Forum, Jg.4, 1935, nr. 1, p.68-71. (De vergelijking van
literatuur met een ‘bokswant’ had Brulez aan A. van de Velde ontleend); M. Lamberty,
‘Grenzen voor de literatuur’, in: Forum, Jg.4, 1935, nr.3, p.258-262.
(29) Geciteerd in De Toren van Lynkeus (1962:83). Op dezelfde pagina vermeldde Brulez nog
een censuurgeval door A. van Cauwelaert, die het verhaal ‘Toverlantaarn Aladin’ in de
DWB-bundel Zoo verbalen de Vlamingen (1930) wou opnemen. Van Cauwelaert had hem
toen gevraagd, ‘toch één volzin te schrappen ter wille van onze lezers en lezeressen in colleges
en pensionaten...’ De gewraakte volzin luidde: ‘Zoals ieder man die zijn oerinstinct eerbiedigt,
permiteerde de heer directeur zich af en toe wel een vluchtig en voorzichtig verdoken
buitenechtelijk avontuurtje...’.
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zedelijke normering, dat tot de opheffing van het tijdschrift zou leiden, viel aldus
niet samen met de Noord-Zuid grens, zoals dit in de geschied-schrijving over Forum
telkens wordt beweerd. De Nederlandse redactie-leden werden allicht aangetrokken
door het Vlaamse protest tegen het provincialisme in de literatuur en het streven om
de ‘mens’ in het artistieke centrum te plaatsen. Roelants vertelde later in Vijf auteurs
over hun uitgever dat Zijlstra de polemiek aan Ter Braak en Du Perron wou overlaten,
terwijl hij (Roelants) vooral op de menselijke literatuur uit Nederland en Vlaanderen
zou letten (Vijf 1962).(30)
Toen de beslissing was genomen om de redactie vanaf de derde jaar-gang te
splitsen, gaf Raf Kreemers, medewerker van Dietsche Warande en Belfort, in Hooger
Leven een wat studentikoos verslag van een interview met de Vlaamse redacteurs:
Walschap, Herreman, Roelants en Gijsen. Van deze laatste kwam hij snel te weten
dat men op dat moment (begin 1934) voor de Vlaamse kant al een abonnementenlijst
van 121 intekeningen had verzameld. De vier omschreven de betekenis die het
tijdschrift voor hen had, als een vervulling van ‘de behoefte aan een algemeen
tijdschrift, waarin de generatie, die thans tot volle uitspreekbaarheid en eigen inzicht
gerijpt is, aan het woord zou komen’. Herreman verklaarde in dit interview dat er
oorspronkelijk een plan was geweest, om onder een afzonderlijke titel ‘Concentratie’
te verschijnen, ‘een concentratie van de krachten eener zelfde generatie. Zonder
exclusivisme tegenover ouderen en jongeren natuurlijk’. Op de vraag van Kreemers
of er dan wel voldoende punten van overeenkomst bestonden ‘waarop auteurs van
uw diverse pluimage zich kunnen verenigen’ werd geantwoord: ‘We zijn het roerend
eens over het belangrijkste: dat nl. de persoonlijkheid van den schrijver, beschouwd
als onverbrekelijk verbonden met een goeden literairen vorm, het voornaamste
criterium is.’ (HL 1934:154).
Ik heb de indruk dat de Vlamingen in Forum vooral een publikatie-medium zochten
waarin hen wat meer armslag voor hun literaire activiteit werd geboden.(31) Roelants
lijkt dit in zijn herinnering aan D. Zijlstra te bevestigen: ‘het zuiden ontdekte vooral
zijn lust om naar diverse concepties zijn scheppingsdrift te oefenen’ (Vijf 1962:66).

(30) Dat dit ‘persoonlijkheidscriterium’ allesbehalve een duidelijke basis voor een esthetisch
programma bood is elders al vaker betoogd (B.v. Oversteegen (1978)).
(31) De meest moderne verhalen van Walschap uit de jaren dertig, ‘Genezing door aspirine’ en
‘Nachttrein’, werden in Forum gepubliceerd.
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5.6. De ‘Brusselse kliek’
Toen Forum in 1935 werd opgeheven, waren een aantal Vlamingen hun prestigieuze
alternatieve publikatiemogelijkheid kwijt. Volgens Roelants was Zijlstra na Forum
nog wel bereid om met onder meer Victor van Vriesland, Simon Vestdijk en de
Vlaamse ex-redactie een nieuw tijdschrift op te starten, maar het klimaat was na de
breuk tussen Noord en Zuid voor een dergelijke poging weinig gunstig. Het
Forum-avontuur bleek niettemin een zekere band te hebben geschapen tussen een
aantal Vlaamse auteurs. Kort voor de oorlog vatten immers een tiental(32) Vlamingen
te Brussel het plan op om een serie boeken bij Nijgh & Van Ditmar te publiceren.
Het schip verging echter vooraleer het te water werd gelaten (Vijf 1962:60).(33)
De vroeger reeds aangehaalde ergernis over het bestaan van een ‘Brusselse kliek’,
een ‘liberaal-socialistische trust’, aangevoerd door ‘manitou’ Vermeylen,(34) had
echter betrekking op een beperktere groep van auteurs of critici. Die ‘kliek’ was
vooral een doorn in het oog van een groep literatoren van orthodox-katholieke en
Vlaams-gezinde strekking, omdat het figuren met representatieve functies in het
literaire veld betrof. Hun optreden als vertegenwoordigers van literaire instituties bij
de organisatie van publieke manifestaties, of bij de toekenning van prijzen, druiste
lijnrecht in tegen het streven van de integristen om een katholieke monopoliepositie
te verwerven.(35) Zo reageerde de volksverbonden pers verbolgen

(32) Roelants vermeldde als leden M. Gijsen, R. Herreman, G. Walschap, R. Brulez, F. de Pillecijn,
K. Jonckheere, F.V. Toussaint, A. Vermeylen, H. Teirlinck en hemzelf.
(33) Ook Voetlicht maakte melding van het feit dat te Brussel enkele letterkundigen viade firma
Nijgh en Van Ditmar hadden besloten een groep te vormen. In dit bericht was sprake van
‘De Groep van de Twaalf’, concrete namen werden niet genoemd (het bericht zelf kwam
waarschijnlijk van K. Jonckheere). De groep zou een reeks boeken uitgeven, per abonnement
verkrijgbaar, een jaarlijkse prijs uitreiken, en voordrachten en lezingen organiseren. Elk
letterkundig geslacht zou erin vertegenwoordigd zijn (VTL 1936:30).
(34) Cf. T. Bogaerts: ‘Op het oogenblik staat het in Vlaanderen zoo, dat het artistieke leven door
een liberaal-socialistische clan wordt beheerscht, die driester dan ooit de kop opsteekt naar
gelang de katholieken maar laten begaan en waaronder vooral de letterkunde te lijden heeft.’
(JD 1932:428). Bogaerts vermeldde toen ook dat E. van der Hallen in Jong Dietschland al
over de ‘kliekjesgeest’ van de Brusselse prijzenjury had geklaagd (Van Ostaijen zou met
Bezette stad naast een prijs hebben gegrepen die toen naar Toussaint ging). Ook naar
aanleiding van het plagiaatgeval van U. van de Voorde kwam de kliek der ‘Brusselsche
letterkundigen’ of Brusselse prijzenjury weer ter sprake (HL 1937:338). Walschap wees in
1938 de kritikasters terecht door erop te wijzen dat de zgn. niet-katholieke club dan toch
Verschaeve had bekroond (HL 1938:73).
(35) Er werden ook publikaties voor het buitenland of ministeriële opdrachten voor publieke
manifestaties door deze auteurs vervuld, b.v. Toussaint, Exposition du Livre Belge à Praha
(1932) en Herreman, De bedendaagsche Vlaamsche letterkunde (1935), een uitgave voor
het Salon der letterkunde tijdens de Wereldtentoonstelling te Brussel.
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op de manifestaties van de Hoogdagen der Vlaamse letteren, temeer daar ook H.
Teirlincks Ekster op de galg daar was opgevoerd.(36) De leden van de Brusselse groep
(‘die ook lid zijn van de PEN-club’) menen het monopolie over de Vlaamse literatuur
te hebben, schreef Volk. Zij beschikken over de ruimte voor de literaire kritiek, hoewel
het publiek geen interesse vertoont voor hun werk. Ook in de DeVlag drukte een
Duitse medewerker H. (Hechtle?) zijn of haar ontgoocheling uit over het feit dat
Vlaanderen niet de gelegenheid had aangegrepen om op de Hoogdagen zijn eigen
wezen sterker te profileren (men had de Brabaçonne en niet de Vlaamsche leeuw
gespeeld bij de opening!). Dat Teirlincks stuk De ekster op de galg was
geprogrammeerd, werd door de steller van het stuk als een gemiste kans gezien.
Daarin stak immers niets van het krachtige, levens-bejahende Vlaamse volk. Waarom
niet een stuk van Verknocke gebracht, vroeg de auteur zich af. Ook was er flink wat
ergernis over een voordracht van een zekere J. Romains, die nederlandsonkundig
was (VOL 1937,3:67).
Tot de Brusselse groep, waarvan het groepsverband hoofdzakelijk, zoniet uitsluitend,
in de voorstellingen van de tegenstanders werd geconstrueerd, behoorden in elk geval
August Vermeylen, Ferdinand Toussaint van Boelaere en Maurice Roelants.
A. Vermeylen(37) was rector van de Gentse universiteit, socialistisch gecoöpteerd
senator en voorzitter van de Vereniging voor Vlaamse Letterkundigen (tot 1939).
F.V. Toussaint van Boelaere was voorzitter van de Pen-Club sinds 1921, secretaris
van de V.V.L., sinds 1930 werkend lid en in 1935 bestuurder van de Koninklijke
Academie. Hij had in die jaren het imago van Vlaanderens ‘luxe-kunstenaar’.(38) Hij
werd tot de gewraakte groep gerekend vanwege zijn deelname aan diverse jury's en
zijn voorkeur voor stilistisch verzorgd proza, dat sterk met Van Nu en Straks werd
geassocieerd. Zelf schreef hij recensies voor Onze Tijd, het bibliografisch blad van
zijn uitgever L. Kryn. Hij publiceerde in 1937 een verhalenbundel De dode die zich
niet verhing, waarvoor R.F. Lissens de inleiding schreef. P. de Vree, M. Roelants en
A. van Hoogenbemt apprecieerden zijn verfijnde stilistiek en probeerden
belangstelling voor zijn werk te wekken.(39) Maurice Roelants was net als Vermeylen
lid van de V.B.V.B. (opge(36) M. Gijsen schreef in dat verband in Contact: Teirlinck heeft zich na de Hoogdagen ‘bij een
enorm publiek doen verafschuwen’ (CO 1937,7:1).
(37) T. Bogaerts vond het ook ondraaglijk dat Vermeylen woordvoerder was geweest bij een
Ruusbroec-herdenking.
(38) Roelants typeerde hem vriendelijk spottend als onze kunstenaar die het best gekleed is en in
zijn bibliotheek de meeste luxe-edities heeft (BK 1935:52-54).
(39) Van Hoogenbemt schreef in een bijdrage ‘Over stijl of eigenlijk over Toussaint van Boelaere
als stylist’ over de gevaren voor de Vlaamse schrijver. Hij beweerde dat deze teveel aandacht
had voor het vertellen, het gebeuren, en aan taalgevoel een broertje dood had. Van
Hoogenbemt stelde vast dat de benaming stilist in Vlaanderen nog steeds een denigrerend
epitheton was en hij betoogde dat niet het verhaal, maar de atmosfeer het boek bij de lezer
deden voortleven (OT 1937:309-310). Zie ook Roelants in BK (1935:52-54); De Vree
in VOR (3,1938:170-171) en CO (1940,4:5); Jonckheere in CO (1940,3:3-4). E. Claes zag
Toussaints betekenis als schrijver niet zozeer in diens stilistisch vermogen, maar wel ‘in de
conceptie van zijn werk, in het creëeren, als middelpunt en kern, van een persoon waarvan
hij alle uiterlijke manifestaties enkel doet dienen om het innerlijk drama, vaak de psychische
en moreel onevenwichtigheid, in een zekere periode, te doorpeilen.’ (OT 1940:20-21).

Lut Missinne, Kunst en leven, een wankel evenwicht

279
richt door de V.V.L.), de vereniging die het initiatief had genomen voor de uitgave
Boek in Vlaanderen en die de jaarlijkse Boekenbeurs organiseerde. Roelants was
katholiek, maar hij verkeerde meer dan sommigen lief was in andersgezinde kringen,
hij was de public-relationsman van de Vlaamse literatuur en organiseerde op 13, 14
en 15 november 1937 voor het eerst de Hoogdagen der Vlaamsche Letteren te Brussel.
Drie namen die nog in dit verband vallen als leden van prijzenjury's zijn die van U.
van de Voorde, R. Herreman en H. Teirlinck.
Het vijandbeeld dat in Jong Dietschland of Volk werd opgehangen, werd enigszins
weerlegd door de feiten. De twee andere Van-Nu-en-Straksers, A. Vermeylen en H.
Teirlinck bemoeiden zich nauwelijks met de contemporaine prozaliteratuur.(40)
Teirlinck had in 1929 en 1930 wel het opvallend verzorgde en rijk geïllustreerde
tijdschrift Vandaag gerund - M. Roelants was er redactie-secretaris van - maar liet
zich zelf nauwelijks uit over de jongste ontwikkelingen in de literatuur. Het blad kon
een reeks van klinkende namen als rubriekleiders voorleggen, waaronder A.
Vermeylen voor het Nederlands proza. Het richtte zich tot een ruim publiek - het
verscheen dan ook in drie uitvoeringen, een luxe, gewone en volksuitgave - en stelde
zich tot doel ‘in volkomen eerbiediging van elke gezindheid en richting, al de
bedrijvigheid van ons huidig geestesleven samenvatten en door oorspronkelijke
studies bevorderen’. Het startte zonder programmaverklaring, maar had dan ook niet
de bedoeling om vernieuwend op te treden, wel om hoogstaande, ruime culturele
informatie te bieden. Het bracht themanummers over Buysse, Van de Woestijne,
Van Ostaijen, Teirlinck, een dubbel-nummer over toneel, etc. Gillet (1988:397)
noemde het ‘een late nazaat van VNES’, maar dan moet daaraan worden toegevoegd
dat het wel de vernieuwende waarde van zijn illustere voorganger miste. Zeker op
het vlak van de literaire kritiek had het blad geen eigen gezicht, het bracht enkele
lovend-vriendschappelijke besprekingen van werk van E. Claes, H. Eeckel, en L.
Baekelmans, en gaf een paar fraai geïllustreerde thema-nummers uit over Cyriel
Buysse, Oscar de Gruyter, Karel van de Woestijne en Paul van Ostaijen. Behalve
wat afgunst of lof over de luxueuze presentatie, wat het blad met 500 abonnees nog
geen twee jaar kon volhouden, vindt men in andere periodieken weinig respons.
Vermeylen schreef in

(40) Ik wijs ter aanvulling wel op de kritische activiteit van enkele leden van de ‘Brusselse kliek’
in kranten: Toussaint van Boelaere recenseerde in die periode (1913-1935) voor het Algemeen
Handelsblad, M. Roelants was correspondent voor De Telegraaf en R. Herreman publiceerde
zijn dagelijkse kroniek ‘Boekuil’ in de Vooruit.
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Vandaag een lovende bespreking van Roelants' De jazzspeler, maar behalve enkele
korte recensies liet hij zich nauwelijks uit over de nieuwste romanproduktie. Zijn
taak als rector en zijn politieke activiteiten beletten hem om ook in de naoorlogse
kritiek een prominente plaats in te nemen.(41) Bij het verschijnen van zijn
literatuurgeschiedenis, De Vlaamsche letteren van Gezelle tot heden (1938) kreeg
hij dan ook de kritiek te incasseren dat er van de ‘tijdens de jongste tien jaar opgerezen
of onderzochte problemen in verband met deze periode’ in zijn werk geen spoor te
vinden was.(42) Niettemin hield Vermeylen lezingen over brandend actuele
onderwerpen als de verhouding tussen volk en kunstenaar of tussen kunst en moraal.
Het eerste was het centrale thema van de Hoogdagen der Vlaamsche letteren. Over
het tweede hield hij een voordracht voor het Vlaamse Pleitgenootschap van Brussel
(28 februari 1939).(43)
Vermeylen zocht in zijn lezingen een antwoord op de vraag of de kunst door een
sociale of ethische bekommernis werd geschaad. Tegen katholieke ‘deugdkwezelarij’,
waartegen trouwens binnen eigen katholieke rangen al protest was aangetekend, of
tegen kunst met een ‘aangeplakte’ idee tekende Vermeylen onvoorwaardelijk verzet
aan, maar ook de radicaal tegenovergestelde positie, namelijk de stelling dat de
kunstenaar ‘boven élke moraal staat’ en dat kunst met ethiek niets te maken zou
hebben, wees hij af. Hij was van oordeel dat een kunstwerk door een idee verrijkt
werd, wanneer de kunstenaar die ‘in het bloed’ had, ‘wanneer die zo vermengd is
met zijn levensvisie, dat ze daarvan niet meer afgescheiden kan worden.’ (VW V:628).
Op een analoge manier stelde hij tijdens de Hoogdagen dat de eenheid tussen de
kunstenaar en de gemeenschap hem het recht ontzegde om zich volstrekt onafhankelijk
op te stellen: ‘Als de enkeling een wand optrekt tussen zich en de gemeenschap, dan
scheidt een andere wand, in hem zelf, wat hem met die gemeenschap verbindt van
wat alleen hem zelf toebehoort. Hij kan zich dan niet als geheel meer uitdrukken, in
zijn volheid, in zijn eenheid, maar slechts van uit datgene wat hem tot een uitzondering
maakt. Wat zijn werk aldus aan vreemde schoonheid winnen kan, verliest het aan
ruime menselijkheid.’ (VW II:630). Die band met het volk zag hij juist als
fundamenteel voor de verdienste van de Vlaamse letteren in die tijd. ‘Wanneer ze
zich uit de kleinburgerlijkheid loswonden en de cultuur zich bij het instinct kwam
voegen, behielden ze toch die gezonde kloekheid, die alleen aan de communie met
het volk te danken is. Ziedaar een vruchtbaren grond. Het mag ons geluk heten, dat
we gespaard bleven voor dat soort van individualisme, dat in vereenzaming verdort.’
Zonder

(41) Zie b.v. Philippen in (NV 1935,7:7).
(42) Lissens gaf hierbij als voorbeeld de discussie rond Gezelles ‘eros’ (Van de Voorde) en merkte
op dat Vermeylen over Ruimte schreef met een ‘uitsluitend esthetische appreciatie’ (VOR
3,1938:68).
(43) De tekst werd gepubliceerd in Leiding (LEI 1939:260-265).
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vermelding van concrete auteursnamen leken deze uitspraken ruim interpreteerbaar,
maar de vermelding van Buysse en vooral van Van de Woestijne als een dichter die
‘de gehélen mens’ wist uit te drukken, preciseerden zijn denkbeelden over de
verbondenheid met de gemeenschap. Ook de sociale rol van de kunst en de
aanwezigheid van moraal of ethiek achtte Vermeylen legitieme vereisten, zolang
deze de vrijheid van de kunst niet aantastten. ‘De kunstenaar moet, zonder door
opgelegde onthouding gedwarsboomd te worden, in staat zijn zich zelf geheel uit te
spreken, de ganse menschelijkheid uit te beelden.’ (VW 11:641). De ‘moraal’ verlegde
Vermeylen naar het artistieke terrein, in de eerlijkheid van de kunst, ‘juist die
eerlijkheid die haar verbiedt, de waarheid aan moraliserende conventies op te offeren’
en die hij, niet toevallig, vergeleek met de zedelijke plicht die de katholiek Mauriac
samenvatte als ‘Il ne faut pas falsifier la vie’. De sociale rol van de kunst is haar
schoonheid, ‘de uitdrukking van de mens te zijn, door zichzelf te dienen’. Vermeylen
volgde hier in feite een gelijkaardige redenering - maar dan in tegengestelde zin als de katholieken die hun morele normen als esthetische criteria inkleedden: ‘wat
zedelijk onaanvaardbaar is, kan ook niet schoon zijn’. Vermeylen stelde dat ‘grote
kunst zonder ethiek onbestaanbaar is’, en definieerde deze ethiek als een geïntegreerd
artistiek concept: het ‘ethisch bestanddeel’ moest voor hem geheel in de kunst opgaan.
De ethiek en moraal van echte kunst zijn ‘oprechtheid, gepastheid, maat, berekende
aanpassing van de middelen aan het doel, ondergeschiktheid van de bijzaken aan het
essentiële en aan het ganse’ (VW 11:644). De overeenkomst met criteria bij A. van
Cauwelaert, G. Walschap, in De Tijdstroom of Forum valt op: ‘naarmate het innerlijke
wézen van den dichter groter is, omvangrijker, naarmate het meer leven in zich heeft
opgenomen, meer wereld in zich omvat’, is, bij gelijke waarde van uitdrukking, ook
de kunst groter. Alleen over de invulling van dat ‘leven’ kon nog lang en uitvoerig
gediscussieerd worden. Dit bewijst alleen al de houding van E. Janssen die op
Vermeylens uitspraak dat grote kunst zonder ethiek onmogelijk is, opgetogen
reageerde dat zij beiden hetzelfde bedoelden (zie 3.1.4).

5.7. Conclusie
De analyse van de vrijzinnige en neutrale periodieken bevestigt de dominantie van
de katholieke sector in het literaire veld. Op De Vlaamse Gids, Ontwikkeling en een
aantal bibliografische uitgaven na was er nauwelijks sprake van enige continuïteit
in de uitgaven. Ook werd de gesloten constellatie van de exponenten van de
intregristisch-katholieke en Vlaams-gezinde sector (Volk, Jong Dietschland) hier
bevestigd. Deze groep con-
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strueerde een vijandbeeld over de representanten van de vrijzinnige sector en verweet
hen intolerantie en monopolisering. Tussen protagonisten van het verruimd katholiek
romanmodel en niet-katholieken bestond deze radicale afscheiding niet. Er waren
contacten, vormen van samenwerking en blijken van wederzijdse waardering over
de levensbeschouwelijke grenzen heen (b.v. Brulez in DWB).
De prozaopvattingen in vrijzinnige en neutrale tijdschriften variëren tussen
uitersten. Linkse maatschappijvisies gaven in enkele gevallen aanleiding tot radicale
keuzes voor een romankunst in dienst van het sociale ideaal. Daarnaast waren er
pleitbezorgers van een autonomisering in de letteren, die de eigen wetmatigheden
en literaire schoonheidseisen primordiaal stelden. Er bestond een vrij algemeen
verspreid, hier en daar heftig verzet tegen het letterkundig folklorisme, soms refereerde
men in dit verband aan Vermeylen.
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Algemene conclusie
Het woord ‘leven’ moet H. Marsman ooit eens een even ‘verbijsterend ontoereikende’
als ‘weergaloos evocatieve term’ hebben genoemd (Bartling 1935:8). Ook uit deze
studie is gebleken dat achter uitspraken over de noodzaak om de kunst weer bij het
‘leven’ te laten aansluiten, erg diverse poëticale standpunten schuilgaan. Aan het
concept ‘leven’ wordt nu eens een metafysische of morele inhoud gegeven, dan weer
wordt het ‘leven’ synoniem met het Vlaams-nationalistische streven, voor sommigen
heeft de term betrekking op de psychologische diepgang in het verhaal, voor anderen
betekent het ‘leven’ in een roman het gebruik van een dynamische, zakelijke stijl.
Dergelijke vaagheden in het spreken over literatuur kunnen slechts een scherpere
betekenis krijgen wanneer ze worden beschouwd binnen de context waarin ze
functioneren. Hun strategische waarde kan slechts worden bepaald door inzicht in
het veld waarbinnen zich de deelnemers aan het literaire discours situeren.

Interne structurering van het literaire veld
In het literaire veld in Vlaanderen zijn tussen 1927 en 1940 twee verschillende
tendensen waar te nemen. Een eerste rond 1929 manifesteerde zich binnen wat tot
dan toe een homogene constellatie leek. Een groep van katholieke auteurs en critici
wou op het eind van de jaren twintig in het kader van een katholieke
restauratiebeweging en in het verlengde van het humanitair expressionisme de
katholieke idealen ook in de roman verwezenlijkt zien (Pelgrimbeweging, Boekengids,
E. van der Hallen, D. Vansina, J. Eeckhout, G. Walschap, A. Demedts, etc.). In de
reacties op de romans die Gerard Walschap publiceerde (vanaf 1929) kwamen echter
onderliggende meningsverschillen aan het licht. Walschap zelf (hoofdzakelijk in
Hooger Leven) en een aantal katholieken, zoals A. Demedts, A. van Cauwelaert, U.
van de Voorde en M. Gijsen (o.a. in een enquête in Dietsche Warande en Belfort)
tekenden verzet aan tegen de dogmatische katholieke literatuurkritiek die Walschaps
romans scherp veroordeelde (J. Eeckhout, E. van der Hallen, D. Vansina), en pleitten
voor een grotere vrijheid voor de katho-
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lieke romancier en voor meer openheid in de katholieke kritiek. In hun ,
literatuuropvatting kreeg de auteur ruimte voor een persoonlijke uitdrukking van zijn
levensvisie en werd voor de artistieke aspecten van de roman meer aandacht opgeëist.
Deze verruiming hield echter niet in dat men zich compleet wou distantiëren van de
ethische normering van literatuur. Levensbevestigende waarden moesten, indien niet
gerealiseerd, dan toch erkend worden in de roman. Deze groep ruimdenkende
katholieken streefde vooral naar een bevrijding van de knellende morele censuur.
Hun romanmodel werd nog voornamelijk door een realistische mimetische poëtica
gedomineerd (een verhaal met traditioneel handelingsverloop en ontknoping, de
vraag naar eenheid, naar een klare en ordelijke structuur en naar een organische
opbouw). De roman moest de expressie vormen van een bepaalde visie op het leven
en de mens.
De strijd voor de nieuwe roman was in se een strijd op twee fronten. De
literair-esthetische aspecten, de afkeer van beschrijvingskunst en de vraag naar een
directere stijl wekten weinig weerstand op, althans in deze beginperiode. De
hoofdinzet van de strijd vormde een tweede aspect, de definitie van de katholieke
roman, wat voor de integristische katholieke groep met de ethische ‘inhoud’ van de
roman gelijkstond. In de opvattingen van progressieve katholieken werd de ethische
dimensie, het zoeken naar de ‘diepere mens’, gekoppeld aan artistieke eisen, namelijk
de bevrijding van de kunst van een extra-literaire beoordeling. Dat deze ruimdenkende
katholieken autoriteitsargumenten die vanuit het geloofsveld werden overgedragen
(b.v. de verordeningen van Rome over de roman) niet erkenden, illustreert deze
ontwikkeling. De gedachte van een herbronning, van het herstel van wat de wezenlijke
kenmerken van de roman werden geacht (het verhaal bij Walschap), was sterk
aanwezig.
Een tweede breuklijn werd gevormd door de groeiende tegenstelling tussen enerzijds
vertegenwoordigers van het gemeenschapsideaal, de volkse component in de literatuur
(E. van der Hallen, W. Moens, D. Vansina) en anderzijds auteurs en critici die de
persoonlijkheid van de auteur vooropstelden (A. Demedts, P.G. Buckinx, R. Verbeeck,
J. Vercammen, P. de Vree). De katalysator van deze ontwikkeling lag op het poëtisch
vlak, in het tijdschrift De Tijdstroom. De Tijdstroom-redactie die zich profileerde
als de post-expressionistische generatie, kreeg scherpe reacties van katholiek
Vlaams-nationalistische zijde (in Jong Dietschland, later in Dietbrand en Volk). Deze
tweede breuklijn viel in zoverre met de eerste samen dat de zojuist vermelde groep
zich met een radicaal Vlaams en katholiek standpunt als een gesloten formatie
opstelde. Voor de radicalisering van hun katholieke standpunten kregen ze vanaf
1933 ook de steun van Streven (E. Janssen) en van Boekengids, waarin E. van der
Hallen een hoofdrol vervulde (A. Thiry, A. van de Velde).
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Tegen het midden van de jaren dertig deden zich gelijklopende veranderingen voor
in het politieke en ideologische veld: de verrechtsing met haar klare manifestatie in
de verkiezingen van 1936, de sterkere profilering van nationalistische en
reactionair-katholieke tendensen (nieuwe impulsen van de Katholieke Actie, de
Offensiefbeweging, de Vastenpreken). Deze evoluties kunnen worden beschouwd
als mee verantwoordelijk voor een structuurverandering binnen het literaire veld. De
radicalisering van de katholieke en volksverbonden stellingnames, de onderwerping
van de roman aan een moralistische klerikale kritiek, al dan niet gekoppeld aan
nationalistische motieven, versterkte het verzet tegens buiten-literaire inmenging bij
die auteurs en critici die een grotere autonomie voor hun artistieke activiteiten
verlangden.
Rond diezelfde tijd profileerde zich een tweede groep van auteurs, die deels in de
lijn van G. Walschap (A. Demedts, A. van Cauwelaert, M. Matthijs), deels in de
psychologische richting van M. Roelants (R. Berghen, A. van Hoogenbemt, M.
Gilliams) publiceerden. Vooral rond de tweede groep tekende zich een literair klimaat
af (Vormen, P. de Vree, R.F. Lissens, P. Lebeau) dat werd gekenmerkt door
belangstelling voor de persoonlijkheid, versterkt door de invloed van het
Vlaams-Nederlandse tijdschrift Forum; door afkeer van collectieve idealen en van
de doorslaggevende rol van de lezer bij de kritische beoordeling; door waardering
voor de introspectieve en psychologische tendensen in de roman en door appreciatie
van stilistische verfijning. Ook oudere auteurs als F.V. Toussaint van Boelaere en
F. de Pillecijn kregen in dit kader positieve waardering.
Hierbij is een behoedzame verwijdering van een mimetisch-realistische poëtica
vast te stellen. Experimenten met vertelperspectief en structuur (Gilliams, Berghen,
Van Hoogenbemt, Roelants, Schepens) werden uitgeprobeerd en enkele
modernistische auteurs (J. Joyce, A. Gide, M. Proust, S. Vestdijk), waar de groep
van Walschap en Roelants totaal geen aandacht voor had, werden door Berghen,
Brulez, Lebeau en De Vree gewaardeerd. Het is trouwens vooral door deze kringen
en niet door Walschap, Van de Voorde of Zielens dat het proza van Willem Elsschot
werd geapprecieerd. In de sector van de vrijzinnigen, die in het onderzochte materiaal
veel minder prominent aanwezig waren dan de katholieken, treft men in de
standpunten extreme posities aan. Enerzijds werd een proletarische kunst in dienst
van het sociale ideaal voorgestaan (J. Versou, W. van den Aker), anderzijds
verdedigden vrijzinnigen een autonomere literatuuropvatting (V.J. Brunclair, R.
Brulez). Bij deze laatste twee auteurs werd expliciet de retour van de kunst naar het
leven bestreden.
De verschuiving rond 1935 is ook vast te stellen in de afnemende dominantie van
Walschaps romanmodel. Er kwam kritiek, zowel op zijn stijl als op de geesteswereld
van zijn romans. Hij werd tot de boerenroman gerekend en kreeg verwijten van
provincialisme te incasseren. In zijn eigen
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standpunten in Hooger Leven is een parallelle verschuiving merkbaar. Hij zwakte
de breuk met de vooroorlogse generatie en de kritiek op de ‘mooischrijverij’ af en
vroeg om meer aandacht voor de vorm.
Pas wanneer men rekening houdt met deze verschuivingen tijdens de jaren dertig
kan de vernieuwende waarde van Walschap worden ingeschat. Het dubbelspoor dat
hij bewandelde, enerzijds zijn vernieuwende aspiraties, zijn afwijzing van folklorisme
en religieuze bevoogding, en anderzijds zijn gehechtheid aan de realistische
verteltraditie en volkse inspiratie, plaatsten hem in een positie die zowel opponenten
als medestanders niet scherp in beeld konden brengen. Deze onzekerheid kan worden
afgelezen uit de verschillende appreciatie van zijn dorpsverhalen en van zijn
romantrilogie en uit de manier waarop diverse groepen ‘hun’ Walschapbeeld trachtten
te vormen.
De complexiteit van het literaire veld en van zijn ideologische structurering blijkt
ten slotte ook uit het feit dat een Vlaams-nationalistische stellingname niet
noodzakelijk samenviel met een volksverbonden poëtica. J. van de Wiele bijvoorbeeld
situeerde zich met zijn literaire standpunten aan de tegenpool van de katholieke
extreem-flaminganten.

Ideologische conflictlijnen
De structuur van het literaire veld in de onderzochte periode werd niet door politieke
noch door uitsluitend levensbeschouwelijke tegenstellingen bepaald. De meest
markante breuklijn liep dwars doorheen het katholieke veld en viel samen met de
grens van het Vlaams-nationalisme. De grenslijn tussen aan de ene kant
integristisch-katholieke en Vlaamse protagonisten (Jong Dietschland, Volk, Dietbrand)
en aan de andere kant gematigde flaminganten en voorstanders van katholieke
openheid, was scherper afgetekend dan deze tussen de prógressieve katholieken en
de niet-katholieke groep.
Voor de integristen waren ‘andersdenkende’ katholieken minstens even geduchte
tegenstanders als de vrijzinnigen. Er werd dan ook heftig voor valse
sympathieverklaringen en complotten gewaarschuwd. De manier waarop deze groep
de relaties tussen andere actoren waarnam, was een typisch gevolg van haar eigen
gesloten opstelling. Ze bouwde een vijandbeeld van liberaal-socialistische
overheersing op en droomde van een monopolie over de culturele instanties en van
een ondoordringbaar katholiek front. De exclusieve gerichtheid van de katholieke
integristen op hun eigen doelstellingen en hun ijver om de katholieke groep als één
homogeen blok voor te stellen, gaven in enkele gevallen aanleiding tot negatieve
beoordeling van en ontgoocheling over figuren die ze aanvankelijk voor medestanders
hadden aangezien (b.v. E. van der Hallen over P. de Vree en G. Walschap).
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In de sector van ruimgezinde katholieken daarentegen werd wel aansluiting gezocht
bij andersdenkenden, er bestonden samenwerkingsvoorstellen op basis van wat men
het principe van literaire godsvrede zou kunnen noemen. Deze openheid over de
levensbeschouwelijke grenzen heen hoefde daarom geen toenadering van standpunten
in te houden, maar was een vorm van tolerantie, waar men in het eerste kamp vergeefs
naar zoekt. De appreciatie voor Julius Persyn of August Vermeylen, boegbeelden
van respectievelijk de katholieke en de vrijzinnige kritiek, functioneert hier als een
aanwijzing voor de openheid van standpunten.
Vergelijkt men deze conclusies met de beschrijvingen van het literaire veld in de
jaren vijftig (R. Laermans 1990; 1991; Brems/De Geest 1990), dan blijken de
discussiethema's uit het literaire katholicisme - met name de twist over de legitieme
definitie van ‘katholieke literatuur’ - hun wortels vóór de oorlog te hebben. De
na-oorlogse verkaveling van het literaire veld in een vrijzinnig en katholiek deel, met
de dubbel gelede oppositie katholiek/traditioneel versus vrijzinnig/modern gold niet
voor het interbellum. De belangrijkste pijler van de vrijzinnige strekking, het NVT
was voor de oorlog nog onbestaande, vrijzinnige auteurs publiceerden in diverse
periodieken, het culturele veld werd toen nog in grote mate door de katholieke
strekking gedomineerd.

Strategieën
De literaire discussies tijdens het interbellum bleken beladen met
levensbeschouwelijke en politieke accenten. Dit heeft zich op verschillende niveaus
gemanifesteerd. Ten eerste op het institutioneel vlak, namelijk door het ontbreken
van puur literaire tijdschriften, ten tweede in de literaire discussies die vaak expliciet
extra-literaire problemen in het betoog betrokken, en ten derde bleken een aantal
argumentiewijzen en esthetische categorieën duidelijk ideologisch gemarkeerd. Zo
kwam het voor dat een artistiek tijdschrift niet op basis van zijn poëtica werd
beoordeeld, maar op grond van zijn ideologische positie (b.v.Jong Dietschland over
Opbouwen).
Vaak werd een roman afgewezen op niet-literaire gronden, maar deze werden toch
als een esthetisch oordeel ingekleed. Dit wijst erop dat men impliciet de eigen
wetmatigheden van het literaire veld erkende en vond dat literatuur in feite alleen
‘als literatuur’ mocht worden beoordeeld. Daarom probeerden auteurs en critici die
zich de facto door niet-literaire waarden lieten leiden, hun ideologische en ethische
afhankelijkheid te verbergen.
De betekenisvaagheid van de concepten die in het kritische discours werden
gehanteerd, bood de deelnemers de mogelijkheid om subversieve
argumentatiestrategieën te hanteren. Daarmee bedoel ik niet zozeer (zoals
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Bourdieu) strategieën die erop gericht zijn de dominante posities aan te vallen, maar
wel legitimatiestrategieën waarbij men de argumentatie van de tegenpartij overneemt
en ‘subverteert’. De argumentatie van de tegenstander wordt in dat geval beaamd,
maar bepaalde componenten ervan worden conform de eigen standpunten anders
geïnterpreteerd. Deze nieuwe invulling tracht men te legitimeren op basis van een
autoriteit die men buiten het literaire veld (het cultuurpolitieke of geloofsveld)
ontleent. Begrippen als ‘ethiek’, ‘leven’, ‘menselijke diepgang’ ging men op een
eigen manier betekenis geven en als de ‘ware’ en ‘juiste’ zingeving propageren.
Afwijkende betekenissen werden als ‘inauthentiek’ van de hand gewezen. Soms
expliciteerden de actoren dit betekenisverschil niet, zodat ze op die manier naar
buiten toe een consensus konden simuleren. Deze strategie trof men vooral aan in
de integristische katholieke sector.
Het mag uit deze studie duidelijk geworden zijn dat men bij de reconstructie van
literatuuropvattingen rekening moet houden met de complexiteit en de veranderingen
binnen het literaire veld. Ik heb in dit boek slechts een eerste verkenning van dit veld
willen geven. Het vraagt nog om aanvulling in diverse richtingen. Om er slechts
enkele te noemen: de receptie van het Europese modernisme, de opvattingen over
poëzie, de relatie tussen de literatuuropvattingen en het creatieve werk, de
verhoudingen tussen Vlaanderen en Nederland, de verdere ontwikkeling van de
aangegeven tendensen tijdens de Tweede Wereldoorlog, etc. De studie van
literatuuropvattingen kan ook voor dergelijke onderzoeksdomeinen belangrijke
gegevens aan het licht brengen. Zij laat immers bij uitstek de sociologische dimensie
van het literatuuronderzoek in het object zelf aan bod komen.
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Deel II
Bibliografie
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Lijst van de geëxcerpeerde periodieken en gebruikte afkortingen(1)
K

De Belleman

BE

K

Boekengids

BG

K

De Bron

BR

K

Dietsche Warande en
Belfort

DWB

K

Kultuurleven

KL

K

Kunst

KU

K

De Pelgrim

PE

K

Streven

ST

K

De Tijdstroom

TS

K

Vlaamsche Arbeid

VA

K

Zoeklicht

ZO

K-V

Elckerlyc

EL

K-V

Hooger Leven

HL

K-V

Nieuw Vlaanderen

NV

K-V

Volk

VOL

VN

Dietbrand

DB

VN

Jong Dietschland

JD

VN

DeVlag

VLG

L

Groei

GR

L

Halmen

HA

L

De Vlaamsche Gids

VG

S

Leiding

LEI

S

Ontwikkeling

ONT

S

Seinen

SE

(1) De afkortingen voor de periodieken verwijzen naar: K (Katholiek), K-V (Katholiek en
Vlaams), VN (Vlaams-nationalistisch), L (Liberaal), CO (communistisch), S (socialistisch),
VZ (vrijzinnig), N (neutraal).
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Artes

AR

VZ

Getuigenis

GE

VZ

Onze Tijd

OT

N

De Boekenkast

BK

N

De Boekuil

BU

N

Contact

CO

N

Gewas

GEW

N

Onderzoek

OZ

N

Prisma

PR

N

Rugo

RU

N

Vandaag

VD

N

Voetlicht

VTL

N

Vormen

VOR

N

Werk

WE
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Bibliografische beschrijving van de geëxcerpeerde periodieken(1)
Artes (jan. 1938 - okt. 1939)
Ondertitel: Art Lettres - Kunst Letteren (officiële maanduitgave. Vakorgaan
aller levende kunsten)
Periodiciteit: tweemaand.
Plaats van uitgave: Anderlecht
Redactie: niet vermeld/(juni 1939) G. Haghens, L. Poplemont, J. Versou, C.
Vliegen
Medewerkers cultuur: o.a. J. Albert, A. Dothée, G. Haghens, L. Poplemont, J.
Versou
Vindplaats: K.U.Leuven (voll.)

De Belleman van het Davidsfonds (1932-1967)
Ondertitel: [juli] 1933 Driemaandelijksche uitgaaf/(1935) Driemaandelijksch
Orgaan/(1938) Orgaan van het Davidsfonds
Periodiciteit: driemaand.
Plaats van uitgave: Leuven/Sint-Niklaas
Redactie: niet vermeld
Medewerkers cultuur: o.a. J. Philippen, P. Schepens
Vindplaats: SBA (voll.)

Boekengids (aug. 1923 -)
Ondertitel: Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift, Orgaan van het
Algemeen Verbond voor Katholieke Boekerijen
Periodiciteit: maand.
Plaats van uitgave: Antwerpen
Redactie: J. Baers (hr), E. van der Hallen (rs)
Medewerkers cultuur: o.a. Albe (ps. van R.A. Joostens), F. Baur, A. Boon, J.
Caeymaex, J. Eeckhout, E. van der Hallen, O. van der Hallen, E. Janssen s.j.,
P. Lebeau, D. de Pauw o.p., J. Philippen, F. de Pillecijn, A. Thiry, A. van de
Velde
Vindplaats: K.U.Leuven (voll.)

De Boekenkast (Reeks I: jan. 1929 - febr. 1933/Nieuwe Reeks: april 1933 - april
1935/Reeks III: nov. 1935 - mei 1937)
Ondertitel: Reeks I: Nieuwsblad voor het Nederlandsche Boek in Vlaanderen.
Orgaan van de Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen/
Nieuwe Reeks: Maandschrift voor boekenliefhebbers of die het willen
worden/(juli 1934) Driemaandelijksch Tijdschrift voor Boekenliefhebbers of
die het willen worden/(nov. 1935) Reeks III: Maandschrift voor
boekenliefhebbers/(febr. 1936) Tijdschrift voor boekenliefhebbers.
(1) Alle gegevens hebben alleen betrekking op de periode 1927-1940, tenzij anders aangegeven.
Pseudoniemen wordt verklaard bij de eerste vermelding.
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Periodiciteit: maand./Nieuwe Reeks (juli 1934) driemaand./Reeks III (nov.
1935) maand./(febr. 1936) tweemaand./(mei 1937) driemaand.
Plaats van uitgave: Antwerpen/Nieuwe Reeks (april 1933) Gent/(mei 1933)
Antwerpen.
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Redactie: E. de Bock/ Nieuwe Reeks: M. Gijsen (ps. van J.A. Goris)/ Reeks III:
niet vermeld.
Medewerkers cultuur: o.a. L. Baekelmans, K. Leroux, A. Mussche, H.
Oosterwijk, L. Simons, S. Streuvels
Vindplaats: RUG (voll.)

Boekuil (1920 - 1934) (niet verschenen tussen 1927 en 1930) (voortgezet als Contact)
Ondertitel: Huisorgaan van de N.V. de Nederlandsche Boekhandel
Periodiciteit: (1931) tweemaand./(1933) 8 nrs/jaar
Plaats van uitgave: Antwerpen
Redactie: H. Oosterwijk
Medewerkers cultuur: zie Contact
Vindplaats: SBA (voll.)

De Bron (dec. 1930 - april 1931)
Ondertitel: Periodiciteit: maand.
Plaats van uitgave: Berchem
Redactie: L. Fillet
Medewerkers cultuur: o.a. L. Fillet, A. Villa
Vindplaats: SBA (voll.)

Contact (okt. 1934 - mei 1949) (voortzetting van Boekuil)
Ondertitel: Maandschrift voor Boekenvrienden/(1939) Periodiek voor
boekenvrienden
Periodiciteit: maand./(1935) maand. (onreg.)
Plaats van uitgave: Antwerpen
Redactie: M. Gilliams/(juni 1937) M. Gijsen
Medewerkers cultuur: o.a. E. de Bom, B. Decorte, A. Demedts, M. Gijsen, V.
Leemans, M. Rutten, J. Schepens, F. Timmermans, A. Vermeylen, L. Zielens
Vindplaats: RUG (okt. 1934 - jan. 1937 voll.)/SBA (voll.)

Dietbrand (okt. 1933 - dec. 1939)
Ondertitel: Maandschrift onder leiding van Wies Moens
Periodiciteit: maand.
Plaats van uitgave: Langemark
Redactie: W. Moens
Medewerkers cultuur: o.a. J. Decroos, W. Moens, V. Leemans, L. de Roover,
C. Verschaeve
Vindplaats: SBA (voll.)

Dietsche Warande en Belfort (1900 -)
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Ondertitel: Maandschrift
Periodiciteit: (1922) maand.
Plaats van uitgave: (1927) Gent/(1928) Antwerpen/(1930) Gent/(1935)
SintNiklaas
Redactie: (1924) A. van Cauwelaert, G. Walschap (rs)/(1935) M.E. Belpaire,
M. Gijsen, A. van Cauwelaert, G. Walschap/(1936) M.E. Belpaire, J. Engelman,
M. Gijsen, A. van Cauwelaert, G. Walschap/(1939) M.E. Belpaire, P.G. Buckinx,
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Medewerkers cultuur: o.a. M.E. Belpaire, R. Brulez, P.G. Buckinx, A. van
Cauwelaert, A. Demedts, J. Eeckhout, M. Gijsen, J. Hammenecker, E. van der
Hallen, P. Lebeau, L. Levaux, F. de Pillecijn, U. van de Voorde, P. de Vree, G.
Walschap
Vindplaats: K.U.Leuven (voll.)

Elckerlyc (nov. 1935 - mei 1940)
Ondertitel: Het Weekblad voor Ieder
Periodiciteit: wekelijks
Plaats van uitgave: Brussel/(juli 1937) Antwerpen
Redactie: (voor het eerst vermeld op 8 aug. 1936) A. Boon, T. Breyne, E. de
Bruyne, F. van Cauwelaert, N. de Cleene, G. Craen, F. van Goethem, J.A. Goris,
R. van de Putte, J. Valvekens
Medewerkers cultuur: o.a. Albe, V.J. Brunclair, E. de Bruyne, P.G. Buckinx,
A. van Cauwelaert, A. Demedts, M. Gijsen, B. Lauwers, P. Lebeau, M. Roelants,
K. Ruys, R. Verbeeck, P. de Vree, A. Westerlinck (ps. van J. Aerts)
Vindplaats: KADOC (1937 en 1939 voll.)/SBA (voll.)

Getuigenis (sept. 1936 - nov. 1936)
Ondertitel: Maandschrift
Periodiciteit: maand.
Plaats van uitgave: Antwerpen
Redactie: V.J. Brunclair, G. Pijnenburg, K. Ruys, V. Vanderlinden
Medewerkers cultuur:, o.a. V.J. Brunclair, G. Grub (ps. van G. Pijnenburg), K.
Ruys, V. Vanderlinden
Vindplaats: SBA (voll.)

Groei (maart 1934 - okt. 1935)/nr.l: W.F.-Blad
Ondertitel: Maandblad van het Willemsfonds/(nov. 1934) Maandblad van het
Willemsfonds. Tijdschrift voor Kunst, Letterkunde, Kultuur
Periodiciteit: maand.
Plaats van uitgave: Lebbeke
Redactie: M. Daman/(nov. 1934) M. Daman, H. Degrave, J. Schepens
Medewerkers cultuur: o.a. M. Daman, H. Degrave, T. Heidekens (ps. van G.
Moorkens), J. Schepens, R. Roemans, W. van Cauwenberg
Vindplaats: SBA (voll.)

Halmen (april 1938, 1 nr. verschenen)
Ondertitel: Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Kunsten en Letteren
Periodiciteit: tweemaand.
Plaats van uitgave: Lebbeke
Redactie: M. Daman
Medewerkers cultuur: o.a. K. Jonckheere, P. de Ryck, H. Uyttersprot
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Vindplaats: SBA (voll.)

Hooger Leven (jan. 1927 - dec. 1938)
Ondertitel: Algemeen Weekblad/(juli 1935) Algemeen Vlaamsch Kultureel
Weekblad/(1937) Algemeen Weekblad/(jan. 1938) Weekblad
Periodiciteit: wekelijks
Plaats van uitgave: Averbode/(juni 1935) Antwerpen
Redactie: E. Valvekens o.p., G. Walschap/(1933) E. Valvekens/(juni 1935)
Altiora
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Medewerkers cultuur: o.a. P.G. Buckinx, J. de Bruyn, A. Demedts, M. Gijsen,
E. van der Hallen, M. van Hoeck, P.J. Nuyens o.p., B. Ranke (ps. van F. van
der Auwera), U. van de Voorde, P. de Vree, J. van de Venne (ps. van Johan
Vercammen), A. Westerlinck, J. Wils
Vindplaats: KADOC (voll.)

Jong Dietschland (dec. 1926 - juli 1935)
Ondertitel: Algemeen Weekblad voor Katholiek Vlaamsen-nationaal Leven.
Periodiciteit: wekelijks
Plaats van uitgave: Langemark
Redactie: V. Leemans, A. Dosfel-Tijsmans (rs)/(1931) A. Dosfel-Tijsmans
Medewerkers cultuur: o.a. F. Couteele, E. van der Hallen, W. Hermans, V.
Leemans, W. Moens, A. Vandevelde, D. Vansina, C. Verschaeve, H.J. de
Vleeschauwer, P. de Vree
Vindplaats: SBA (voll.)

Kultuurleven (1934 -)
Ondertitel: Tweemaandelijksch tijdschrift
Periodiciteit: tweemaand.
Plaats van uitgave: Antwerpen
Redactie: P. Janssens, H. Walgrave (rs)
Medewerkers cultuur: o.a. E. de Bruyne, F. Morlion, D. de Pauw, L. de Roover
Vindplaats: K.U.Leuven (voll.)

Kunst (jan. 1930 - sept. 1930/okt. 1930 - sept. 1931) Kunst-Opbouwen(2) (okt.
1931-1935) Kunst
Ondertitel: Maandblad voor oude en jonge kunst/(okt. 1931) Maandblad voor
oude en jonge beeldende, bouw- en sierkunsten
Periodiciteit: maand.
Plaats van uitgave: Gent
Redactie: J. Muls/(maart 1930) J. Muls, W. Boucherij (rs)/(okt. 1930) W.
Boucherij niet meer vermeld; H.Hoste (hr van Opbouwen)/(okt. 1931) J. Muls
Medewerkers cultuur: (Opbouwen) o.a. M. Gijsen, W. Rombauts, E. de Bruyne
Vindplaats: RUG (Kunst voll.)

Leiding (januari 1939 - maart 1940)
Ondertitel: Vlaamsen socialistisch maandschrift
Periodiciteit: maand.
Plaats van uitgave: Gent
Redactie: H. de Man (hr), L. Magits (rs)/Opstelraad: E. Anseele, R. Declerck,
G. de Muynck, H. Fayat, L. Magits, J. Rens, A. van Acker, G. van Hecke, A.
Vermeylen, H. Vos, L. Zielens
(2) Verschijnt onder één omslag met afzonderlijke redactie.
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Medewerkers cultuur: o.a. A. Vermeylen, L. Zielens
Vindplaats: AMSAB (voll.)

Nieuw Vlaanderen (dec. 1934 - mei 1940)
Ondertitel: Algemeen Weekblad
Periodiciteit: wekelijks
Plaats van uitgave: Turnhout/Leuven
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Redactie: L. Bosmans, J. Cardijn, E. van Dessel, G. Eyskens, F. van der Mueren,
A. van Overstraeten, F. de Pillecijn, T. de Ronde (rs), F. Schoorens, H.J. van
de Wijer (hr)/(juli 1935) L. Bosmans, J. Cardijn, E. van Dessel, A. Dumon, G.
Eyskens, F. van der Mueren, A. van Overstraeten, F. de Pillecijn, T. de Ronde
(rs), F. Schoorens, H.J. van de Wijer (hr)/(febr. 1936) L. Bosmans, R. van
Cauteren, E. van Dessel, A. Dumon, G. Eyskens, F. van der Mueren, A. van
Overstraeten, F. de Pillecijn, T. de Ronde (rs), F. Schoorens, H.J. van de Wijer
(hr)/L. Bosmans, R. van Cauteren, E. van Dessel, A. Dumon, G. Eyskens, F.
van der Mueren, A. van Overstraeten, F. de Pillecijn, T. de Ronde (rs), F.
Schoorens, F.J. de Waele, H.J. van de Wijer (hr)/(febr. 1937) L. Bosmans, E.
Claes, J.L. Custers, M. Langohr, F. van der Mueren, P. Meu- wissen, F. de
Pillecijn, J. Rombouts, T. de Ronde, F.J. de Waele/(mei 1937) L. Bosmans, J.L.
Custers, M. Langohr, F. van der Mueren, P. Meuwissen, F. de Pillecijn, J.
Rombouts, F.J. de Waele, J. van de Wiele (rs)/(vanaf 1938) redactie niet vermeld
Medewerkers cultuur: o.a. J. Decroos, A. Demedts, H. Hoste, R.F. Lissens, V.
Leemans, J. Philippen, P. de Vree, J. van de Wiele
Vindplaats: KADOC (voll, behalve 1937,27, aanwezig in K.U.Leuven)

Onderzoek (1939 - mei 1940)
Ondertitel: Bibliografisch tijdschrift voor letteren, wetenschap en kunst.
Periodiciteit: driemaand.
Plaats van uitgave: Brussel
Redactie: niet vermeld
Medewerkers cultuur: o.a. F. Closset, R. Herreman
Vindplaats: SBA (voll.)

Ontwikkeling (aug. 1919 - dec. 1932)
Ondertitel: Maandelijksch Tijdschrift voor Arbeidersopvoeding / (jan. 1928)
Maandschrift uitgegeven onder de bescherming van de BWP
Periodiciteit: maand.
Plaats van uitgave: (1927) Brussel
Redactie: Centrale voor Arbeidersopvoeding/ (1928) C. Huysmans,
Beschermcomité: G. Barnich, L. de Brouckére, J. van Roosbroeck, E.
Vandervelde
Medewerkers cultuur: o.a. L. Baekelmans, D. Boens, E. de Bom, R. Herreman,
P. Kenis, R. Roemans, G. Schmook, A. Vermeylen, F. van den Wijngaert, L.
Zielens.
Vindplaats: AMSAB (voll.)

Onze Tijd (aug. 1936 - mei 1940)
Ondertitel: Maandblad voor Letteren, Kunst en Wetenschap (op titelpagina:
Maandblad voor Letterkunde)
Periodiciteit: maand.
Plaats van uitgave: Brussel
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Redactie: L.J. Kryn
Medewerkers cultuur: o.a. F. de Backer, R. Brulez, R. Herreman, F.V. Toussaint
van Boelaere, G. Schmook, F. Smits en H.J. de Vleeschauwer, H. van Werveke
Vindplaats: SBA (voll.)

Opbouwen (jan. 1928 - juni 1929/(okt. 1930 - sept. 1931) samen met Kunst/ Tweede
Reeks: (maart 1933 - dec. 1937) (niet verschenen in 1935 en 1936)
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Ondertitel: Maandschrift/(1933) Halfmaandeliks tijdschrift voor architectuur
tevens orgaan der Vlaamse architektenvereniging/(1937) Maandschrift voor
kunst en kultuur
Periodiciteit: maand./(1933) tweewekel./(1937) maand.
Plaats van uitgave: Brugge/(1933) Antwerpen
Redactie: H. Hoste (hr)/(1933) H. Hoste (hr), S. Leurs, J. Muls, (1937) H. Hoste
(hr)
Medewerkers cultuur: o.a. K. Albert, K. Dekeukeleire, M. Gijsen, H. Hoste, W.
Rombauts, V. Servranckx, A. van de Velde, J. van de Voort.
Vindplaats: SBA (voll.)

Pelgrim (dec. 1929 - dec. 1931)
Ondertitel: Driemaandelijksche bundels voor katholieke kunst en kultuur
Periodiciteit: driemaand.
Plaats van uitgave: Antwerpen/(1931) Borgerhout
Redactie: L. Reypens s.j. (hr), D. Vansina (rs)
Medewerkers cultuur: o.a. A. van Cauwelaert, A. Demedts, K. Elebaers, L.
Reypens s.j., D. Vansina, C. Verschaeve
Vindplaats: KADOC (voll.)

Prisma (jan. 1935 - dec. 1936)
Ondertitel: Tweemaandelijksch Kultureel Tijdschrift der Vlaamsche Jongeren/
(1936) Maandschrift van Vlaamsche Jongeren
Periodiciteit: tweemaand./(1936) maand.
Plaats van uitgave: Antwerpen
Redactie: H. de Cat, R. de Cordier, M. de Doncker, F. de Hondt (rs), A.
Mandrycxs, F. Mortelmans, P. de Ryck, H. van Snick/(1936) M. de Doncker,
P. de Ryck, A. Mandrycxs, H. van Snick/(juni 1936) M. de Doncker, P. de Ryck,
A. Mandrycxs, H. van Snick, J. van de Venne
Medewerkers cultuur: o.a. B. Ranke, P. de Ryck, J. Schepens
Vindplaats: RUG (voll.)

Rugo (apr. 1934 - dec. 1940/(okt. 1936) Gewas
Ondertitel: Kunst- en Kultureel maandblad voor de Rupelgouw/(april 1935)
Kunst- en Kultureel Tijdschrift/(okt. 1936) Tweemaandelijksch orgaan van
K.K.V. Rugo (maart 1937)/Tweemaandelijksch Orgaan van Vlaamsche Jongeren
uitgegeven door de Kunst- en Kultureele Vereeniging Rugo/(jan. 1938)
Geïllustreerd tweemaandelijksch Tijdschrift voor Letterkunde, Kunst en Kultuur
uitgegeven door de Kunst- en Kultureele Vereeniging Rugo.
Periodiciteit: maand./(okt. 1936) tweemaand. (onregelm.)
Plaats van uitgave: Boom
Redactie: Boekhandel LUDO (L. van de Wijgaert)/(okt. 1936) E. Boeye, J. van
Eck, G. Moorkens, T. Rabhooy (ps. van J. Vanhooymissen-Rabiot), F. Roggen,
J. van de Velde (rs), J. Vercruysse, L. Van de Wijgaert, J. Wils/(maart 1937)
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E. Boeye, J. van Eck, G. Moorkens, T. Rabhooy, F. Roggen, J. van de Velde
(rs), J. Vercruysse, J. Wils/(mei 1937) G. Averhals, E. Boeye, J. van Eck, E.
Fredrix, G. Moorkens, T. Rabhooy, F. Roggen, J. van de Velde (rs), J.
Vercruysse, J. Wils/(okt. 1937) G. Averhals, J. van Eck, E. Fredrix, G. Moorkens,
T. Rabhooy, F. Roggen, J. Tulkens, J. van de Velde (rs), J. Vercruysse, J.
Wils/(jan. 1938) G. Averhals, J. van Eck, E. Fredrix, G. Moorkens, T. Rabhooy,
F. Roggen, H. Thiery, J. Tulkens, J. van de Velde (rs), J. Vercruysse, J. Wils/(mei
1938) G. Averhals, E. Fredrix, G. Moorkens, T. Rabhooy, F. Roggen, H. Thiery,
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J. Tulkens, J. van de Velde (rs), J. Vercruysse, J. Wils/(juli 1938) G. Averhals,
M. Coole, E. Fredrix, T. Rabhooy, F. Roggen, H. Thiery, J. Tulkens, J. van de
Velde (rs), J. Vercruysse/(dec. 1938) G. Averhals, M. Coole, E. Fredrix, T.
Heidekens (ps. van G. Moorkens), T. Rabhooy, F. Roggen, H. Thiery, J. Tulkens,
J. van de Velde (rs), J. Vercruysse/(maart 1939) G. Averhals, M. Coole, J.
Daisne (ps. van H. Thiery), E. Fredrix, T. Heidekens, T. Rabhooy, F. Roggen,
J. Spats, H. Thiery, J. Tulkens, J. van de Velde (rs), J. Vercruysse/(okt. 1939)
G. Averhals, J. Daisne, E. Fredrix, T. Heidekens, T. Rabhooy, F. Roggen, J.
Spats, H. Thiery, J. Tulkens, J. van de Velde (rs), J. Vercruysse/(1940) G.
Averhals, J. Daisne, E. Fredrix, T. Heidekens, T. Rabhooy, F. Roggen, J. Spats,
J. Tulkens, J. Vercruysse, J. van de Velde (rs), E. de Zweth (ps. van M. Ponjaert)
Medewerkers cultuur: o.a. B. Lamot, G. Moorkens, F. Smets, J. Wils
Vindplaats: SBA (voll.)

Seinen (1931)
Ondertitel: Tijdschrift van jongeren voor litteraire en economiese
aangelegenheden
Periodiciteit: driemaand.
Plaats van uitgave: Brugge
Redactie: H. Vrielynck
Medewerkers cultuur: o.a. A. Langer, M. Marssen (M.L. Mus), M. Matthijs
Vindplaats: SBA (voll.)

Streven (1933 -)
Ondertitel: Tweemaandelijksch Tijdschrift
Periodiciteit: tweemaand.
Plaats van uitgave: Antwerpen
Redactie: F. de Raedemaeker s.j.
Medewerkers cultuur: o.a. J. Eeckhout, E. Fleerackers s.j., E. Janssen s.j.
Vindplaats: K.U.Leuven (voll.)

De Tijdstroom (okt. 1930 - dec. 1934)
Ondertitel: Maandschrift voor Kunst en Letteren. Orgaan der Katholieke Vlaamse
Jongeren/(okt. 1931) Maandschrift voor Kunst en Letteren
Periodiciteit: maand.
Plaats van uitgave: Brugge
Redactie: F. van Boogaert, P.G. Buckinx, A. Demedts, L. Lagasse (rs), R.
Verbeeck, J. Vercammen/(mei 1931) P.G. Buckinx, A. Demedts, F. van
Boogaert, R. Verbeeck, J. Vercammen (rs)
Medewerkers cultuur: o.a. W. van den Aker, Albe, F. van Boogaert, P.G.
Buckinx, J. Decroos, A. Demedts, L. Lagasse (rs), M. Matthijs, J. van de Venne,
R. Verbeeck, J. Vercammen, P. de Vree, W. van Waas (ps. van J. Vercammen)
Vindplaats: SBA (voll.)
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Vandaag (Reeks I: febr. 1929 - dec. 1929/Reeks II: jan. 1930)
Ondertitel: Vlaamsche halfmaandelijksche Kroniek.
Periodiciteit: tweewekelijks
Plaats van uitgave: Brussel
Redactie: H. Teirlinck (hr), M. Rodants (rs)
Medewerkers cultuur: o.a. F. de Backer, L. Baekelmans, E. de Bom, E. de
Bruyne, M. Gijsen, R. Herreman, P. Kenis, J. Muls, M. Roelants, H. Teirlinck,
F.V.
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Toussaint van Boelaere, H. van de Velde, A. Vermeylen, L. Zielens
Vindplaats: SBA (voll.)

Vlaamsche Arbeid (1905-1914/Nieuwe Reeks 1919-1930)
Ondertitel: Periodiciteit: tweemaand.
Plants van uitgave: Brussel
Redactie: J. Muls (hr)
Medewerkers cultuur: o.a. L. Baekelmans, E. de Bom, V.J. Brunclair, G.
Burssens, K. Elebaers, R. Guiette, V. Leemans, J. Muls, P. van Ostaijen, H.J.
de Vleeschauwer
Vindplaats: SBA (voll.)

De Vlaamsche Gids (1905 -) (niet verschenen tussen 1914 en 1922)
Ondertitel: (1925) Algemeen Maandschrift
Periodiciteit: maand.
Plaats van uitgave: Antwerpen
Redactie: (1922-23) M. Basse, C. de Bruyne, H. de Hoon, L. Franck, R.
Kreglinger, M. Sabbe, H. Teirlinck, J. Vercoullie, R. Verdeyen/(okt. 1929) M.
Basse, C. de Bruyne, H. de Hoon, L. Franck, M. Sabbe, H. Teirlinck, J.
Vercoullie, R. Verdeyen/(okt. 1932) M. Basse, C. de Bruyne, L. Franck, M.
Sabbe, H. Teirlinck, J. Vercoullie, R. Verdeyen/(okt. 1935) M. Basse, C. de
Bruyne, L. Franck, L. Monteyne, A. de Ridder, M. Sabbe, J. van Tichelen, A.
Vanderpoorten, J. Vercoullie, R. Verdeyen, H. van Werveke/(okt. 1937) M.
Basse, A. de Ridder, L. Franck, L. Monteyne, M. Sabbe, M. Stijns, A.
Vanderpoorten, J. van Tichelen, R. Verdeyen, H. van Werveke/(okt. 1938) M.
Basse, A. de Ridder, L. Monteyne, M. Stijns, A. Vanderpoorten, J. van Tichelen,
R. Verdeyen, H. van Werveke/ (okt. 1939) M. Basse, A. de Ridder, L. Monteyne,
M. Stijns, J. van Tichelen, R. Verdeyen, H. van Werveke
Medewerkers cultuur: o.a. F. de Backer, L. Galle, L. Monteyne, A. de Ridder,
H. van Tichelen
Vindplaats: K.U.Leuven (voll.)

De Vl.Ag (nov. 1936 - aug. 1944) (niet verschenen tussen jan. 1939 en juli 1940)
Ondertitel: Maandschrift van de Vlaamsch-Duitsche
Arbeidsgemeenschap/Monatsheft der Deutsch-Vlaemischen Arbeitsgemeinschaft
Periodiciteit: maand./(1938) 8 nrs/jaar
Plaats van uitgave: Redactie: J. van de Wiele (hr), voorlopig redactiecomité: R.F. Lissens, M. van
Meensel, J.L. Pauwels, G. Reyntjens; voor het Duitse gedeelte: J. Deckers/
(1938) J. van de Wiele (hr); voor het Duitse gedeelte: F. Petri
Medewerkers cultuur: o.a. P.G. Buckinx, R.F. Lissens, P. de Vree, J. van de
Wiele
Vindplaats: SBA (voll.)
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Voetlicht (nov. 1935 - juni 1939)
Ondertitel: Tweemaandelijksch tijdschrift gewijd aan tooneel, film en
letterkunde, uitgegeven door den koninklijken tooneelkring, ‘Hendrik
Conscience's vrienden’/(nov. 1936) Tweemaandelijksch tijdschrift gewijd aan
letterkunde, tooneel en film, uitgegeven door de vrienden van het Nederlandsch
Toneel
Periodiciteit: tweemaand.
Plaats van uitgave: Oostende/(dec. 1937) Knokke/(okt. 1938) Oostende

Lut Missinne, Kunst en leven, een wankel evenwicht

301
Redactie: R. Clipet, F.Demey, F. Edebau (rs), K. Jonckheere, A. Sleeks, L.
Vanborsel/(dec. 1936) F.Demey, F. Edebau (rs), K. Jonckheere, A. Sleeks, H.
Thiery, L. Vanborsel/(okt. 1938) R. Claeys, F. Demey, F. Edebau (rs), K.
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Volk (nov. 1935 - jan. 1941)
Ondertitel: Maandschrift voor Dietsche Kunst en Kultuur
Periodiciteit: maand.
Plaats van uitgave: Langemark/(nov. 1940) Diest
Redactie: E. van der Hallen (rs), F. de Pillecijn, D. Vansina, A. van de Velde/
(okt. 1936) E. van der Hallen, V. Leemans, F. de Pillecijn, D. Vansina, A. van
de Velde, K. Vertommen/(okt. 1938) E. van der Hallen, V. Leemans, F. de
Pillecijn, D. Vansina, A. van de Velde, F. Verknocke, K. Vertommen/(nov.
1940) gewijzigde redactie.
Medewerkers cultuur: o.a. E. van der Hallen, O. van der Hallen, B. Lauwers,
F. de Pillecijn, D. Vansina, F. Verknocke, K. Vertommen
Vindplaats: SBA (voll.)

Vormen (april 1936 - maart 1940)
Ondertitel: Tweemaandelijksch letterkundig tijdschrift/(april 1937)
Tweemaandelijksch tijdschrift voor letterkunde en kritiek/(mei 1938)
Maandelijksch tijdschrift voor letterkunde en kritiek
Periodiciteit: tweemaand./(mei 1938) maand.
Plaats van uitgave: Mechelen/(mei 1938) Antwerpen
Redactie: P.G. Buckinx, P. de Vree, R. Verbeeck/(april 1937) P.G. Buckinx,
A. Demedts, R.F. Lissens, P. de Vree, R. Verbeeck/(mei 1938) R. Berghen,
P.G. Buckinx, A. Demedts, R.F. Lissens, M. Matthijs, P. de Vree, R. Verbeeck
Medewerkers cultuur: o.a. R. Berghen, R. Brulez, P.G. Buckinx, A. Demedts,
R.F. Lissens, M. Matthijs, B. Ranke, M. Rutten, R. Verbeeck, P. de Vree
Vindplaats: SBA (voll.)

Zoeklicht (begin 1935 - begin 1936)
Ondertitel: Maandblad voor Kunst en Letteren
Periodiciteit: maand. (onregelm.)
Plaats van uitgave: Mechelen
Redactie: E. Bourgeois, L. Geysen, G. Marichal, A. Michel, J. Pauly, W.
Roeland, E. Stuyck, E.J. Wilders/(juli 1935) E. Bourgeois, L. Geysen, G.
Marichal, A. Michel, R.H. de Muynck, J. Pauly, E. Stuyck, E.J. Wilders
Medewerkers cultuur: o.a. R.H. de Muynck, J. Steen
Vindplaats: SBA (voll.)
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