Onze schrijvers geschetst in hun leven en
werken.
Tweede bundel
(Vlaamsche schrijvers)

samengesteld door André de Ridder

bron
André de Ridder (red.), Onze schrijvers. Geschetst in hun leven en werken. Tweede bundel
(Vlaamsche schrijvers). Hollandia, Baarn 1909

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/ridd002onze02_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

t.o. 1

Onze schrijvers geschetst in hun leven en werken. Tweede bundel

1
*

Bij Herman Teirlinck

Een der weinige voordeelen, aan mijn interviewersstieltje gehecht, is ten minste de
gelegenheid die het je aanbiedt in aanraking te komen met allerlei zeer interessante
en terzelfder tijd zeer verscheiden typen: uit die veelvuldige confrontatie, volgt wel
eene min of meer ironisch scherper-wordende menschenkennis...
Niets zoo eigenaardig, bijv., als wanneer je 'n tijdje met 'n man lijk Stijn Streuvels
hebt geleefd, eens 'n bezoekje aan Herman Teirlinck te brengen: twee zeer distincte
figuren - beide ten uiterste oorspronkelijk en dus boeiend - distinct èn van uitzicht,
èn van houding, èn van gebaar, èn van woord, èn van princiep en dus ook van kunst
- (vermits beider kunst één is met hun wezen, eene spontane uitbloei van hunne
individueele mentaliteit en hunnen persoonlijken denk- en gevoelsaanleg) - wel zóó
distinct dat ze elkaar aanvullen tot een ideaal geheel...
Ik verzoek eerst mijne lezers wel te noteeren dat ik hier niet wil vergelijken uit
zuivere liefhebberij, alleenlijk maar voor 't plezier van te vergelijken,... maar wel
omdat ik meen door die verschils-karakteriseering duidelijker de zelfstandigheid van
Teirlinck's persoonlijkheid en den aard van zijne kunst - voorwerpen dezer
reportage-studie - te doen uitschijnen.

*

De artikelen uit dit boekje zijn overgenomen uit ‘Den Gulden Winckel’.
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Om te beginnen, bemerk almaar het verschil van uitzicht.
Daar, de scherpe, stevige kop van Streuvels, met vaste, hoekige lijnen, lijk
gehouwen in het marmer, zóó strak; zwaar-doorrimpeld plooit het voorhoofd tot op
den rechten, spitsigen neus, waaronder de rossige knevels, langs de beide kanten
van de puntige kin, in wildheid en dikken groei, opstreuvelen; onder 't weerbarstige
borstelhaar roeren wijdopen de blauwgetinte oogen: een ernstig, open, eenigszins
woeste en primitieve wezen.
Hier, het tengerer, nerveuzer hoofd van Herman Teirlinck, ronder afgeteekend,
een weinig vermagerd, zachter; de haren zijn zorgvuldig platgestreken en de lippen
en kin gladgeschoren; onrustig loeren en wemelen, achter de brilglazen, de grijze,
raadselachtig-dubbelzinnige oogen: de meer ingewikkelde, min vranke beeltenis
van 'n verfijnde stedejongen.
Nu wil ik volstrekt niet beweren dat die ongelijkheid van uitzicht volstaat om het
eigenaardige van beider kunst te verklaren. Ik duid alleen op die verscheidenheid,
omdat 't me dunkt - ik weet niet door welk toeval of door toepassing van welke wet
- dat die beide menschen in hunne verschijning - en niet alleen in hun voorkomen,
maar nog meer in hun manieren, hun gesprek enz. - wonderlijk juist beantwoorden
aan den type die we ons van hen, door hun werk, hadden ingebeeld - elk: ‘de man
van zijn werk’ - en omdat 't me schijnt als spanden er fijne draden, tusschen hun
uiterlijke en hun innerlijke, eene harmonieuze overeenkomst.
De werken van Streuvels zijn die van den levenslustigen, geweldigen, gezonden
natuurmensch, wat grof maar sterk en gaaf, maar gedragen door een levend rythme,
eene breede wiegende deining van menschelijkheid en echt-doorvoelde realiteit,
geschreven in eene taal die de openlucht ademt, den veien grond geurt en kleurig
glooit lijk onze westvlaamsche velden.
Daarnevens rijst het werk van Teirlinck, mystieker, meer
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verfijnd, meer doordiept, algemeener maar gemaniereerd, maar niet zoo gespierd,
kunstrijker maar zoo natuurlijk niet, met eene taal die nerveuser, zielsvoller is maar
ook meer geknutseld, artificeeler, met minder direct-uitgedrukt en medegedeeld
leven; product van intensieven broeikastkweek meer dan van inspiratie of natuurlijk
genie, getuigend van meer virtuositeit en techniek dan van rechtstreekschen groei
('n eenigzins onbewuste opbotting) uit het wezen van den auteur, werk eigenlijk van
hyper-cultuur en van hevige literaire en emotioneele doorwerking.
Het werk van Streuvels is spontaner, ruimer, ongekunstelder, zwaarder van dracht
en rijper van wording en 't biedt eene sterkere eenheid. Maar daar tegenover is de
kunst van Teirlinck veel soepelder en bewuster, plooibarer en menigvuldiger. Wat
ze verliest aan eenheid en oprechtheid, dat wint ze aan verbreeding van levenseinder
en aan veelzijdigheid, aan eclectisme. Lijkt me de kunst van Streuvels de uiting van
een vranke, rechtzinnige natuurjongen, geniaal gedoueerd - Streuvels is een genie
- zoo aanzie ik meer het werk van Teirlinck als de schepping van 'n berekend pogen
en als de productie van 'n meer ontwikkelde en een zich-gemakkelijker-adapteerende
artiest, van 'n kunstenaar, die meedoet in de mondaine comedie, en die comedie op eene wijze die v o o r h e m ook natuurlijk en rechtzinnig en eerlijk is (ofschoon
dat vele menschen - vele zijner literatuurconfraters vooral - hem die ‘gemaaktheid’
ten ergste ten kwade duiden) - eenigszins voortspeelt in zijn werk - een werk, daarom
zoo oorspronkelijk en vrij, zoo innerlijk-waar niet, maar zwieriger, eleganter, verfijnder
en vooral afwisselender, gedragen door eene levenservaring, die alle avonturen
heeft meegemaakt, in aanraking met allerlei typen. Er zijn menschen die je op eerste zicht begrijpt, wiens karakter, wiens wezen je,
na eenige oogenblikken, beet hebt: zoo Streuvels. Maar hoe moeilijk te omvatten,
integendeel, de psychologie van Teirlinck! Wanneer je denkt dat je hem
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kent, dat je zijne natuur hebt begrepen, zijnen aard vasthoudt, dan ontglibbert hij u
weer, zoo glad en zoo lenig, zoo ingewikkeld, zoo verscheiden, zoo wisselvallig van
stemming. Princiepen erkent hij niet; zijn plezier en zijne fantazie beheerschen zijn
leven. Vandaar dat mysterieuze, dat schuwe, dat zwijmende van zijne verschijning.
Nu weer hoogmoedig, verre van u af, kouwelijk-vreemd, afgetrokken - werkelijk:
mysterieus - dan weer joviaal, uitbundig pratend, daarna opnieuw verzeild in een
droom, zijn droom, die diep in zijne grijze kattenoogen schuilt, om ineens in een
luide lach los te barsten ... en wie weet, niet ten uwen kosten? Want hij poseert
*
graag een weinig - eigenlijk niet uit ijdelheid - maar uit plezier en uit spotziekheid...
Interviewer wees op uwe hoede! Hij wil u soms dingen wijsmaken, waardoor ge heel
uw leven bespottelijk zoudt blijven... als ge dan een weinig te naïef zijt en geloof
hecht aan den ernst van zijnen blik en de gewichtigheid van zijne woorden, dan
loopt ge in de val... hij houdt er zóó van de menschen ‘op stoopen te trekken’, lijk
wij dat te Antwerpen zeggen, die zonderlinge ‘pince-sans-rire’... niet waar, heer
**
Teirlinck?

*

**

Ik heb eerst gedacht dat die ‘pose’ uit een zekere zucht tot zonderling-zijn, tot raar-doen en
paradoxaal aanstellen voortsproot. Maar dan heb ik van Teirlinck dit antwoord ontvangen:
‘Heel goed is uw zien betrekkelijk wat gij dan, misschien niet ten onrechte, mijne pose noemt,
maar geheel mis is de drijfveer, die gij haar toekent. Ik heb natuurlijk eene behoefte aan uiting,
en mijne uiting, mijn alles, mijn wezen, d a t i s v a n m i j . Ik zou gelijk zijn aan iedereen,
moest ik in mij voelen roeren een zucht-tot-zonderling-zijn. Neem mij niet kwalijk, beste heer
De Ridder: het is eene zwakheid van u, dit zoo op te nemen. G i j z e g t m i j d a a r w a t
s i n d s t i e n j a r e n m i j n e v r o u w m i j z e g t , e n d a g e l i j k s z e g t . Zij is, na
zóoveel tijd, nog even zwak als gij. Spotziek, erg spotziek, ja, dat ben ik wel...’ en een weinig
eerder had hij geschreven: ‘Bedenk dat niets zoo raadselachtig is als de simpelste mensch,
en gijzelf meent dat ik i n g e w i k k e l d ben’. Ik vraag me maar af: hoe wil je dan, dat ik,
arme interviewer, op één dag, na één bezoek, een wezen ten volle begrijpe dat nog niet na
10 jaar heelemaal door zijne vrouw wordt verstaan?... Dat troost me een weinig in mijne
ontmoediging.
‘Den Gulden Winckel’ is een geïllustreerd maandschrift voor de boekenvrienden in Groot
Nederland
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Maar wat 'n interessante kerel, wat 'n eigenaardige type! Hij doet me soms denken
op Anatole France: van France heeft hij de zachte ironie, het verfijnde amoralisme,
de dilettantische veranderlijkheid, het sceptieke eclectisme; daarbij 'n blasé, een
weinig bedorven door de kunst, de ‘artiesterij’, en door het weeldeleven, aldus 'n
weinig decadent; vooral 'n genieter die wel van het leven de banaliteit heeft geproefd,
maar zich daar boven heeft geworsteld, door de gedachte der schoonheid van het
leven, van zijn genot, en daarom de Renan-philosophie aankleeft: van alle vreugdeen krachtsvormen genietend, in wellustige gerustheid; die nochthans, soms wel
eens door een bui van weemoed overvallen wordt (in zijn proza ontrichelt nu en dan
ook eens zijn humeur) maar dan toch weer, schokschouderend, eens glimlacht om
zijn eigen redeloosheid; in andere woorden nog: 'n epicuriaan.
Een oolijk lachje weeft rond zijne zinnelijke lippen; zijne oogen blinken begeerig;
paradoxaal - nog een karaktertrek - klinken zijne zinnen soms, een weinig wulpsch
- ô zoo aangenaam! zoo licht; - fijne witte handen, vrouwenhanden, weven door de
lucht, tasten rond, met van-nervositeit-trillende toppen... In een zin: een uiterst fijn
organisme, een van die menschen die - lijk hij zelf ze beschreef - ‘de draden kunnen
taken, al sidderend van een allerwonderlijkst genot, de draden die uitgaan in de
ruimte, de draden van al die complexe en angstige moderniteit,... die weet de
zachtheid van een mat-satijnen vrouwenhand, half verdoken in bruinzachte
marterpelsen, de donzigheid van een stilbekleurde wang boven den kraag van
winterkoninklijk hermelijn, de vlugheid van een matten blik onder de zoete schaduw
van een duurbaar ottervachtje, en 't klinkend geklop daarbij van een hoog hakje op
een gladde trottoir-zuil...’ en 'k ben ook overtuigd dat hij de man is die ‘zeker niet
houdt van kwalijke sigaren en liever een klaren haring eet dan een half-mislukte
béarnaise’...
Zóó de indruk dien Herman Teirlinck op me maakte, het
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souvenir dat ik van zijne verschijning bewaar, - en waarmee ik bedoelde eene korte
karakterstudie, een zedenportretje in ‘instantané’ - die raadselachtige Teirlinck! Ik
voeg hier niet bij wat we, voor onze literaruur, van zoo'n kerel al mogen verwachten.
*

**
*
Hij wachtte me aan het station te Linkebeek .
- ‘Heer Teirlinck, ge kent het doel van mijne komst en ge weet ook dat interviewers
lastige en onbescheiden menschen zijn: verontschuldig me dus maar op voorhand...’
- ‘Niet alle interviewers; we zullen dat afwachten’.
Ik was aanstonds getroffen door de schoonheid der streek, die zich rond mij
strekte: het station was op eene hoogte gebouwd, boven een kleine vallei, die in
groen-zachte helling neerzakte, en langs den anderen kant weer opglooide: op die
tegenovergestelde hoogte bekroonde eene reeks villas het landschap, te midden
der ranke keersen eener lange rij populieren. Ik drukte mijne verrassing uit.
- ‘Lijk Streuvels woont in het schoonste gedeelte van Westvlaanderen, zoo woon
ik hier in het schoonste gedeelte van Brabant; maar waar Streuvels op den heuvel
woont, op de bergen, daar woon ik in de leegte, in het dal. Ge zult dat aanstonds
gaan zien, wanneer we wat verder zijn: het landschap hier beteekent niets; die villas
schenden het zicht met hunne banaal-bourgeoise torentjes-architectuur.
Waar ik woon, daar zijn we buiten het dorp en buiten het villacentrum, in 't vlakke
veld, te midden der weiden. Die kant is oneindig zuiverder dan hier, maar
afgelegener, bijna ongenaakbaar; wegen zijn er niet. Ge treft vandaag goed weer:
een geluk, want indien 't hadde geregend, zouden we maar moeielijk aan mijn nest
gerocht zijn; ge hadt moeten baden door het slijk; ge ziet dat ik me er tegen
gewapend heb, met een paar stevige botten’.
We waren buiten het station gestapt en stonden vóór eene herberg.

*

Op eenigen minuten spoor, van Brussel
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‘Maar, mijnheer de Ridder, (men heeft me later gezegd dat Teirlinck eerst al zijne
interviewers met die vraag overvalt) hebt u soms geen lust eerst en vooral een
smakelijk glas brabantsch bier te drinken?’
- ‘Zooveel 't u lust, heer Teirlinck....’
We traden binnen, Teirlinck en habitué. De weerd was 'n bleuzende, dikke vent,
die lachte als hij ‘menhier Teerling’ zag... Hij bracht ons twee glazen van zijn ‘beste’.
- ‘Ja, het dorp hier is nog al gezocht door de artisten. Steynen, de hollandsche
romanschrijver, woont hier, maar ik ken hem niet; dan de schilder Weidsman; mijn
vriend

Schirren, de russische beeldhouwer; 's zomers komt onze groote Rousseau hier
zijne tenten planten, en op twintig minuten afstand, te Ukkel eigenlijk, huisvesten
Vermeylen en Pieter van der Meer... Maar laat ons nu eens klinken... Ons brabantsch
volk is lijk zijn bier: schuimend, knappend, plesant... Lust ge onze Gueuze? Adieu,
Toone...’
We stapten flink door: tusschen twee hooge barmen, bewassen met eiken, beuken
en populieren en overgroeid met varen en kruifgerzen, slingerde de weg, een weinig
hol; in den zomer gaat ge erdoor lijk door 'n wijdsche galerie van

Onze schrijvers geschetst in hun leven en werken. Tweede bundel

8
groenigheid, in 'n vergezicht van lommerte en zonziftsel.
Het dorp ligt op de hoogte, tegen de helling van 'n groenen, dichtbegroeiden
heuvel, waarboven verguld, het torenhaantje uitvleugelt; 'n strooisel witte,
roodgedekte huisjes op de groene helling...
Het dorp rond, loopen die besloten wegentjes, in 't lommer van 't weelderig
gestruik, terwijl bezijds een beekje klikklokt over zijn harde kiezelbed, naar de velden:
ze wekten me de herinnering aan zekere hoekjes uit Spa...
Verder ligt het land open, lijk in Westvlaanderen, maar met minder harde, minder
bruuske, minder versteende glooiïngen; de heuvelen schenen te wiegen, rythmeerden
veel leniger, vetter; ze snoeren vaster aanéén en ze zijn, die lenige brabantsche
heuvelen, groener - ofschoon minder kleurrijk - dan de westvlaamsche. Frissche
kronkelbeekjes en stortvlietjes flodderen door de valleien. De Brusseleers heeten
Linkebeek ‘la petite Suisse brabançonne’.
- ‘Ge moet in de zomer weerkomen, als al het licht gebladert, fijn als kantwerk,
van die boomen en die struiken - we hebben hier bijna niets dan populieren en
elsen, eenige beuken en eiken - de huizen bedekken: de blanke populieren langs
de wegen herscheppen het land in een tuin, beklaard door een zilveren licht, als in
eene morgenschemering, en 't gers is bleek, frisch-gewasschen, soms blond en
teer als haren: wat eene fijnheid van nuancen, wat een rijkheid van schakeering!
Het loover is hier de schoonheid van het landschap. In de Lente, als alles bot, als
duizenden roze en witte en roode knoppen op die boomen blinken, versch ontloken,
dan is 't eene weelde hier. Jammer, dat er dan ook, juist, omdat de streek zoo schoon
is en zoo dicht bij stad gelegen, zoovele wandelende stedelingen komen, die de
wegen bezaaien met vetpapieren, met brood, met bussen en flesschen; de villas
zijn dan ook bewoond en verbreken de eenvoudige schoonheid van het land... Nog
eene eigenaardigheid van deze streek: het geritsel; de blaâren ritselen,
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het water ritselt, ze babbelen, ze neuriën... 's nachts lig ik dikwijls naar dat gelispel
te luisteren’.
- ‘Ge leeft hier geerne, heer Teirlinck?’
- ‘Wel ja. Ik ben overigens in den buiten grootgebracht, te Segelsem, in
Oostvlaanderen; ongelukkiglijk was 't eerst later, wanneer ik terug in Brussel woonde,
dat ik de poëzie van het land heb begrepen. Die sensaties zijn zeer dikwijls juist
aan de tegenstelling te danken: zoo voel ik, nu ik weer hier rustig leef op 't veld,
wanneer ik dan, elke week, eenof tweemaal te Brussel kom en me terug menge in
't woelige stadsleven, ook veel scherper de grootschheid van dát bestaan, de
schoonheid van dát midden; ik vat tegenwoordig beter de essentie van de
brusselsche atmosfeer, dan toen ik erin leefde; de stad synthetiseert zich voor me.
Ik vind dat dubbel leven ten zeerste interessant’.
- ‘'t Heeft op allergunstigste wijze uwe kunst gediend, daarbij: hebben we niet aan
die omstandigheid, de veelzijdigheid van uw levensinzicht te danken?’
- ‘Dat kan wel; ik heb voorzeker Brussel noodig; de typen, die ik er ontmoet, zijn
zoo curieus, zoo tegenstrijdig. Maar heb ik dan zoo'n verscheiden levensinzicht?
Ge weet, mijnheer de Ridder, dat moet ik u eerst zeggen, dat de kunst voor mij
bijzaak is, 'n luxe, een plezier vooral - want ik werk voor mijn vermaak - en dat ik
het leven zelf als veel schooner aanzie. Ik m a a k me dus geen levensinzicht: ik uit
mijn wezen... - Zie daar ligt mijn huis’.
De weg daalde een weinig en, in den zonk, lag de weide open, bezoomd door
eenen tocht spitse populieren; te midden dier weide, Teirlinck's huis; de koeien
wandelen langs het afsluitsel van zijnen hof... Zeer fijn en slank van lijnen, licht,
hurkte het huisje neer, het dak neig-afhellend. Wel toonde het eene zekere gelijkenis
met Streuvels' L i j s t e r n e s t , maar eene oppervlakkige gelijkenis: de bouw werd
*
hier niet

*

‘Den Gulden Winckel’ heeft pl.m. 50 medewerkers, letterkundigen van naam.
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geleid door locaal-historische en topographische inzichten, maar uitsluitelijk door
de fantazie van den ontwerper; hij ziet er op eerste zicht veel rijker, veel slanker uit,
ofschoon ook ten zeerste eenvoudig.
- ‘Ik heb het plan zelf geteekend; daarbij, geen enkel voorwerp in huis, of ik heb
zelf eerst eene teekening ervoor gemaakt; ge kunt denken wat 'n werk me dat gekost
heeft, aldus den vorm van elk ding, van de kachels, van de lampen, van de kassen,
van de tafels en stoelen, van de deuren en vensters, van de sloten te stipulieren...
De uitwerking heeft, jammer genoeg, niet altijd mijn inzicht bevredigd. Ik heb
overigens voornaam rekenschap moeten houden met onzen financieelen toestand.
Sinds ik mijn papierwinkel te Molenbeek heb overgegeven en mijn plaats op de
afdeeling der Fraaie Kunsten in de gemeente-administratie van Brussel opgezegd,
en dat ik dus uitsluitelijk moet leven van de opbrengst van mijn literair werk en van
mijne avondlessen in Vlaamsche letterkunde, moeten we zeer zuinig leven. Mijn
vrouw helpt me goed; die zorgt maar steeds dat we de twee eindjes kunnen
samenknoopen. Toch wou ik wel een weinig meer weelde in mijn huis en wat vrijer
ruimte in mijn leven... Aan dat huizeke werk ik nog voortdurend; dan breng ik hier
weer 'n ornament, dan daar weer 'n nuance, 't een of 't ander kleinigheidje bij ... ik
vind mijn genoegen in die versche kunstbedrijvigheid, in mijn extra-rol-van-architect’.
Juist ging de deur open en verscheen Mevrouw Teirlinck op den drempel, om ons
te ontvangen: eene schoone vrouw, met elegante onderscheiding, zeer lief en
aanminnig.
Warm brandde de stoof in de sobere schrijfkamer, met hare bruinhouten
betimmering; men voelde zich weelig, wanneer men door de ruitjes in den doodschen,
verkilden hof staarde...
Ik zag eens rond: tegen de muren schilderijen van fransche en hollandsche
impressionnisten, kunstphoto's van Van Eyck en Rembrandt; te midden der kamer
eene vleugelpiano;
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een ruwsteenen schouw met zwart-émail-blinkend vuurbeslag; op de deuren,
waarvan, grillig en breed-gebogen, de plinten spannen, blinken de koperen sloten;
over de donkere kast, met grillig-blanke lijsten rond de vele geslepen spiegeltjes,
stroomt een teer en innig licht uit de veelkleurige ruitjes van boven de vensters.
Achter eene zware, teergeele draperij werkt Teirlinck; zijne oogen hebben zicht over
de verre velden; wanordelijk lagen boeken en tijdschriften, papieren en brieven op
de tafel dooreen geworpen.
- ‘Ja, indien ik mijne vrouw niet had om dat alles te beredderen, 't zou wat moois
worden, niet waar kindje? - zijn blik keek zeer schelmsch en zijn lachje klonk heel
guitig - toch stel ik 't grootste vertrouwen in de toekomst. Wij gaan vooruit, lijk twee
blije kinderen, onbekommerd, eh Tilde?’
- ‘Lijk twee verliefde kinderen...’
- ‘Ik scheid daarin mijne kunst van mijn leven. Mijne vrouw doet niets mee aan
kunst, geeft niets om mijne schrijverij; dat verstrooit me’.
- ‘Maar nu, heer Teirlinck, - mevrouw, verschoon me, zoo ik hier als indringer
optreed - zeg me eens wat we zooal van u te verwachten hebben, dees jaar?’
- ‘Binnenkort, M i j n h e e r S e r j a n s z o o n ’.
- ‘O ja, dat recht curieuze boek, à la Voltaire; die Mr. Serjanszoon doet me soms
op Candide denken... Ik ben wel benieuwd de genesis van dat boek te kennen’.
- ‘Ik durf het bijna niet zeggen; wat zullen weer de priesters der kunst van mij gaan
denken? ik zal op den duur voor niets meer dan voor “'n fantast”, “'n grappenmaker”
gelden... - Mijn brave mijnheer Serjanszoon, dom om er bij te huilen, die de wereld
zijt ingetreden als een nieuwe Don Quichotte, om alle kwaad door de zoete
welsprekendheid van uw woord te zuiveren, zoo kolossaal naïef als ge zijt, maar
toch zoo goedig, dat we soms met uwe illusies zouden weenen,... zeg, Mijnheer
Serjanszoon, hoe zijt ge geboren?...
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Ik doe u opmerken dat precies de kracht van Mr. Serjanszoon in zijn scepticisme
ligt: hij gelooft aan niets meer of tenminste d e n k t aan niets meer te gelooven.
Daarin schuilt juist 't idioote van zijn toestand: hij, de naïeve, die wil, als sceptieker,
de wereld met de rozen van zijn egoïsme smukken. Omdat het zoo idioot is, straalt
op den duur de menschelijkheid erdoor en beginnen we sympathie te gevoelen voor
den sukkeleer, voor dien decoratieven mensch. - Vertel het maar niet voort, aan
wat 'n toeval hij zijn ontstaan heeft te danken: een mijner vrienden - een zeer
karakteristieke kerel - moest een boek fabels uitgeven en had me verzocht dien in
de

te leiden en te illustreeren; daar die fabelen zoo echt XVIII eeuwsch waren, had
ik het inzicht, in die inleiding een fabulist uit dien tijd te beschrijven. Ik heb dan eenige
de

bezondere studies gedaan voor de kleedij der XVIII eeuw. In L ' H i s t o i r e d u
c o s t u m e heb ik op zekeren dag Mijnheer Serjanszoon geteekend gezien: een
zoo leuke kerel, dat hij me seffens beviel. 't Toeval wilde dat we juist in
V l a a n d e r e n geen kopij genoeg hadden - die rol van aanvuller heb ik meer in
V l a a n d e r e n gespeeld - en de hoofdredacteur vroeg een opstel voor het
de

eerstkomend nummer. Ik dacht bij mezelve: wacht, ik zal eens wat over dien XVIII
eeuwschen filozoof uitfineeren. Een bepaald doel had ik niet en ik wist ook niet dat kunt ge aan de eerste fragmenten bemerken - dat ik eens dat werk zou uitgebreid
en voortgezet hebben. Maar al opstellende, bezielde me die figuur van Mr.
Serjanszoon met zoo'n belangstelling, werd ik zelf zoo ontroerd door het
idioot-humane van die schepping, dat ik voortschreef en voort bleef schrijven, sterk
aangegrepen. Aldus heb ik mijn oorspronkelijk gedacht gesplitst: langs den eenen
kant is het geworden M i j n h e e r S e r j a n s z o o n en langs den anderen kant de
*
studie over dien fabulist, als inleiding tot de fabelen van mijn vriend Leo Leefson’.

*

‘Den Gulden Winckel’ wordt geredigeerd door Gerard van Eckeren.
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- ‘Verschijnt uw roman-feuilleton uit D e S t a n d a a r d , H e t a v o n t u u r l i j k
l e v e n v a n L i e v e n C o r d a e t ?’
- ‘Ik denk het niet, ik ben er niet tevreden over. Ik vrees dat er wel wat contradicties
in 't werk schuilen... Wanneer ik dien roman begon, bevond ik mij in al te ongunstige
omstandigheden. Feuilletonneeren is zeer ondankbaar werk. In alle geval zou ik
*
L i e v e n C o r d a e t niet willen herbeginnen, jongen’.
- ‘En wat over H e t I v o r e n A a p j e ?’
- ‘H e t I v o r e n A a p j e moet worden een beeld

TEIRLINCK'S ouders: rechts Mr. ISIDOOR TEIRLINCK (Zie noot blz. 23).

van het groote stadsleven, van 't hijgende, roezemoezende Brussel. Ik geloof wel,
dat ik er in gelukt ben die bijzondere atmosfeer van Brussel in mijn werk te binden,
achter mijne personen te doen roeren en rollen het woelige, grillige, luxeuse van
dat leven, op dat bewegende achterplan van

*

Toch verscheen, in eene uitgave uitsluitelijk voor Vlaanderen bestemd, H e t a v o n t u u r l i j k
L e v e n v a n L i e v e n C o r d a a t , volksroman (Uitgave van het Kersouwken, Antwerpen).
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trams, van electriciteitslicht, van menschengeraas... Daarom heb ik mijn held
achtereenvolgens geleid in politieke middens, in kunstenaarsmiddens, in den
demi-monde, de prostitutiewereld enz.: een kaleidoscoop van intens leven. Er zijn
menschen die beweren dat de stad niet schoon is. Ik moet lachen wanneer ik zooiets
hoor: alles is schoon waar de mensch leeft en niets is leelijk, dan 't gene verlaten
en onvruchtbaar ligt, beheerscht door den dood... Vele mijner typeeringen zijn
beïnvloed door het beeld dat ik van levende menschen heb wíllen schetsen. Zoo is
mijn pastoor Doening geïnspireerd door Hugo Verriest, pastoor Pezza door den
Russischen revolutionnairen pope Gaponne, en Lieven Lazare door den franschen
schrijver Leon Bloy, uit wiens werken ik volle zinnen heb genomen en in den mond
gelegd van mijn eigen held. Ongaarne spreek ik u van de zeer bekende personnaliteit
van een paar vrouwenfiguren...
De stemming van het veelzijdige brusselsch leven steekt misschien wel in den
roman in, meen ik; maar wat ik nog niet kan, dat is synthetiseeren, ineens uitspreken;
eene novelle is een episodisch stuk, maar een roman moet de volledige, hoewel
veelvoudige uiting zijn, de levende aanschouwelijkheid van het verschijnsel des
levens. H e t I v o r e n A a p j e is een u i t l e g g e n d boek, niet een dat geeft met
vollen toon; 't is misschien te lang, maar 't korter maken kon ik niet; ik hoop het
echter eens te kunnen. Mijne twintig personen vermocht ik niet uit te klinken in één
vollen, rijpen toon; dus, moest ik wel uitleggen. Zoo is er misschien die geut niet in,
dat geweldig-spontane, dat hevigalgemeene van het leven. In mijn volgend werk
P i p , zal ik dat verhelpen; ik ben er bijna van overtuigd en die overtuiging steun ik
op het feit, nochtans zoo weinig belangrijk, zou men meenen, dat ik er in geluk u
de sensatie van het werk in eenige woorden te geven; 't zal me overigens in P i p
gemakkelijker zijn dan in 't I v o r e n A a p j e , daar P i p zich in éénen enkelen vorm
ontwikkelt’.
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- ‘In welken vorm dan? Wat zal dan eigenlijk die P i p voorstellen?’
- ‘Een roman in brieven, de geschiedenis van een kindje dat sterft op vijfjarigen
ouderdom. Die geschiedenis zal twee deelen omvatten: deel I, dat zou kunnen
heeten H o e h i j o p d e w e r e l d k w a m en dat zal bestaan uit de brieven van
P i p 's moeder aan eene vriendin, waaraan ze het lijden, dat haar bij 't verraad van
haren man doorgriefde, en nu het verblijen dat in haar ligt, nu ze een nieuw leven
voelt

Zicht op Linkebeek.

roeren in haar boezem, verhaalt; deel II, W a t h i j d a a r v e r r i c h t t e , verteld
met de brieven van Pip's vader aan zijne minnares. Pip's moeder stierf op het
kinderbed: na dien dood begint de man wroeging te gevoelen en vandaar de behoefte
alles te vertellen van dat kind, dat hem aan de doode blijft herinneren, dat kind, dat
hem in den weg staat in zijne betrekkingen met zijne maitresse, maar dat hij toch
bemint, zonder het zelf goed te weten, bemint om wille van
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de doode. Want wanneer Pip sterft, dan beseft hij zijn verlies: Pip, die er eerst te
veel was, is er nu te kort, en de minnares kan Pip niet vervangen’.
‘Maar met die stof kunt ge een meesterwerk maken!’
Ik bewonderde in mijn binnenste de soepelheid van dien Teirlinck: elk versch
werk was ons toch eene revelatie, een eigen toon die hij deed klinken in onze
literatuur, eene nieuwe visie, waarop hij ons zicht gaf...
- ‘We zullen trachten. Ik overdrijf de weerde van mijne vroegere werken niet; daar
zijn vele jongensdingens bij ... maar ik heb hoop in de toekomst. Mijne twee eerste
bundels waren niet persoonlijk genoeg, te veel gewrocht onder invloed van Gezelle,
te gemaniereerd ... ik moet zelf aleens aandoenlijk glimlachen wanneer ik ze nu
herlees. Nu streef ik naar de opperste simpelheid in taal en in gedachten. In 't begin,
toen zocht ik, had ik behoefte aan nieuwe klanken, aan een nieuw spel, maar die
tijd van jong snobisme is uit en tegenwoordig heb ik klaarder inzichten en betracht
dieper klassiek werk; we hebben regels en wetten ontdekt die in kristal-helder proza
te eerbiedigen zijn. Dat nagenoeg zei u Streuvels ook reeds, geloof ik?’
- ‘Ja; ook ben ik er van overtuigd. Wat ik niet mag aannemen, dat is uwe
kleineering van D e W o n d e r b a r e W e r e l d : daarvoor blijven te vele uwer lezers
uwe W o n d e r b a r e W e r e l d aanzien voor uw beste werk. Werd dat boek, lijk
uwe andere verstooteling H e t S t i l l e G e s t e r n t e niet gewrocht onder invloed
van Stijn Streuvels?’
- ‘In 't geheel niet. Ik bewonder Streuvels sterk als kunstenaar, maar zijne werken
betooveren mij niet. Daar is te veel principieel verschil in Streuvels' kunstrichting en
de mijne. Ook omdat Streuvels te weinig teekenaar is, waar ik, integendeel, altijd
en overal naar teekening tracht; hij is ook te zwaar voor mij; ik ben meer een
gevoelsmensch, geleid door zijn plezier. Maar wel had Gezelle een flinke greep op
me ... opgevoed in een didactisch midden, waar

Onze schrijvers geschetst in hun leven en werken. Tweede bundel

17
de oude Conscienceachtigheid baas en meester speelde, kunt ge beseffen wat
eene veropenbaring voor me, het vrije werk van Gezelle was’.
- ‘Vermits we nu toch spreken van invloed en opvoeding mag ik u vragen welke
schrijvers 't intenst op uwe vorming hebben gewogen en uwen kunstgroei geleid?’
- ‘Weinige. Een schrijver, dien ik geestdriftig bewonder in de europeesche literatuur,
is Thackeray; zijn V a n i t y F a i r vind ik een der schoonste werken onzer eeuw:
heel Londen en het leven bewegen door die bladzijden. Voor Dickens ook, koester
ik eene rechtzinnige vereering. In Frankrijk verkies ik Honoré de Balzac, Maurice
Barrès, Henri de Regnier, Leon Bloy en Anatole France.
Ik voel niets natuurlijk voor een Coppée of een Rostand, want ik heb het land aan
alle gefabriceerde dingen, aan alle acuut-cerebrale dingen, net zooals ik bevreesd
ben voor alle auteurs, die geene artiesten zijn, maar simpelijk vertellers, fotografen
van de realiteit; ik krijg dikwijls lust die menschen toe te roepen: als ge toch niets
anders inhebt dan een nieuwtje of eene mop wees kort! Het verhaal bekommert me
weinig in mijne romans; ik bouw alleenlijk karakters en 't is aan die karakters dat ik
een voeglijk verhaal pas; niet volgens de eischen van het verhaal, wring ik de
handelingen en het denken mijner personagiën’.
- ‘Leest ge veel Fransch?’
- ‘Nog al; ik leef natuurlijk veel in fransche middens, spreek heel veel fransch,
schrijf het zeer gemakkelijk, gemakkelijker misschien dan mijn vlaamsch; ik denk
wel eens eene fransche roman te schrijven’.
- ‘En in onze literatuur, tot wie gaat daar uwe liefde?’
- ‘Eerst en vooral tot Guido Gezelle, dan tot Prosper van Langendonck en tot Stijn
*
Streuvels. Van Vermeylen's werk houd ik wel veel maar 't is me toch een weinig te

*

‘Den Gulden Winckel’ geeft maandelijks minstens 32 kolom druks.
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TEIRLINCK'S Woonhuisje.
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cerebraal. Vermeylen bezit een zeer doordringenden critischen zin, maar minder
uitgebeeld gevoel, minder verbeelding ... zijne taal echter spant zoo sterk als een
stalen band, ofschoon hij in zijnen W a n d e l e n d e n J o o d ongelijk heeft gehad
er de bloemekens van zijn brusselsch dialect op te drijven. In Holland huldig ik boven
allen Lodewijk van Deyssel; dan: Jaak van Looy en Frans Coenen; ook de dichter
Kloos heeft me bekoord. Ik spreek natuurlijk niet van de vele voortreffelijke
hollandsche prozaïsten’.
- ‘Waarop steunt ge uwe bewondering voor Van Deyssel?’
- ‘Lijk ik u reeds zegde: synthetiseerend uitdrukken, samenvatten kan ik niet.
Niemand kan dat in onze literatuur buiten Van Deyssel: hij alleen heeft van die
geniale zinnen die een wereld van gedachten en van gevoelens tot één diamant
cristalliseeren; in den Rembrandt-bundel bijv. spreekt 'n man tot 'n man, 'n Rembrandt
tot 'n Rembrandt. Buiten van Deyssel's werk - en ook een weinig Coenen's werk is er niets revolutionnairs in onze letteren. Begrijp me wel: door r e v o l u t i o n n a i r
versta ik e v o l u t i o n n a i r , maar dan aanzie ik ook die evolutie als de strengste
en onverbiddelijkste wet in literatuur...’
Hij wierd driftig; zijne handen gingen zenuwachtig op en af en groot stonden zijne
oogen: wanneer Teirlinck spreekt, dan spreekt hij duidelijker met de mimiek van
zijne trekken en met de plastiek van zijn lichaam, dan wel met de eenvoudige
woorden...
- ‘Ik voel me soms zoo lam in al ons literair gepeuter. In onze literatuur is er niets
moderns, niets van onzen tijd, en ik voel me nochtans een kind van onzen tijd, van
dien tijd van “la vie intense” en van “la vie frénétique”, van dien tijd van zoeken en
beproeven, van koloniseeren, van ontdekken, van ontwikkelen. Ge kunt niet uit
mijne hersens wisschen, dat er op dit oogenblik een belangrijk proces aan gang is,
dat een oorlog tusschen Japan en Amerika dreigt, dat pas de radiographie werd
uitgevonden, dat er ginds,
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overal rond me, millioenen menschen aan hun leven bouwen... Wanneer ik, in een
gazet, die dingen lees en denk op de andere menschen, die dat ook lezen, dan
schijnt 't me toe als vloeide er eene koorts die zich fluïdig mededeelt van mensch
tot mensch, in eene massa. Dat gevoelen - een gevoelen dat onze voorouders zóó
niet kunnen ondervonden hebben - moet roeren en vlammen in ons proza, lijk 't
woelt in de beelden van Rodin, die beelden bijna zoo zuiver als deze van de Grieken,
maar historisch bezield met een nieuw, jonger leven; de perfectie bestaat er wel in,
maar gehoorzaamt aan andere eischen dan de grieksche perfectie. Nu schijnt het
me toe dat een werk lijk dat van Streuvels perfect is op de wijze der Grieken, maar
niet berust op de dreigementen onzer eeuw. Já, dat werk is té perfect, in
niet-moderne wetten besloten: wanneer er eene klok luidt (lijk bijv. in D e
O m m e g a n g ), dan luidt er niets dan eene klok, maar fraai perfect. Zoo kan i k
dat niet hooren: binst dat die klok luidt, hoor ik immers 't gebeuren en roeren van
andere klanken, andere geluidén, andere roepen, waarvan het geheime me doorrilt.
Denk nu niet dat ik boos gestemd ben tegen den landroman. Beschrijf een dorp,
als dat je lust, wijs me de huisjes onder den blauwen koepel der zon, geschaard in
vrede rond den kerktoren, maar doe er dan ten minste almaar een eend over vliegen,
een eend die uit verre gewesten komt, een wijdere en schrikkelijke adem, die me
het verre leven, de wijde wereld laat raden in huivering. God! wat al problemen rond
ons opstapelen en dan... zoo'n literatuur! Ik heb behoeften, verlangens, die ik niet
begroet vindt in onze letterkunde. Wanneer geraken we toch uit dat dal? Wanneer
verkrijgen we eene kunst, die opgroeit uit 't leven van 't volk van dezen tijd? Want
merk wel: onze landelijke romantiek bijv. kunt ge evengoed over 300 jaar situeeren:
*
de menschheid en de manier van schrijven

*

‘Den Gulden Winckel’ geeft korter en langer boekbeoordeelingen.

Onze schrijvers geschetst in hun leven en werken. Tweede bundel

21
veranderden niet. Nog eens: er zit niets revolutionnairs in onze vlaamsche kunst!
Ik wou een breeder inzicht’
Verwonderd zag ik hem na: onrustig stapte hij op en af de kamer, zacht over de
tapijt... zijne tengere gestalte, die daar pas kouwelijk zich aan 't vuur warmde, leek
te groeien, onder eene machtige bezieling. Daar hield hij stil vóór me, de armen
neergezakt.

Interieur met TEIRLINCK'S vrouw.

- ‘Ik heb in Z o n beproefd die emotie (heel kort maar) te doen rillen. Denk op het
schaakspel: de reukstille vrede in het lommerige salon; het kleine kind, dat speelt;
de twee oude heeren die hunne pions op het schaakbord verschuiven, en daarboven
de angst die op dien vrede weegt, die myste-
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rieuze onrust, die redelooze onrust, die komt zweven in de zon... Hadde Streuvels
nu eens dien vrede moeten beschrijven (vergelijk maar met D e O m m e g a n g )
die vrede ware weer in perfectie gerythmeerd geweest. Niet in mij is de vrede zoo,
niet in u, niet in óns leven, niet in stad: die zelfde stilte is heel anders in onzen tijd
dan in vroegere eeuwen. Die vijfde Zon-beschrijving wou natuurlijk maar eene
eenvoudige notatie zijn, geene studie, omdat de roerselen van die sensatie te
gecompliceerd zijn... nochtans heeft niemand mijn inzicht begrepen’.
- ‘Dat alles komt dus hierop neer: modern zijn?’
- ‘Ja. Daarom is 't bijv. dat ik Thackeray zoo bewonder: omdat hij zijn tijd zoo
volledig, zoo machtig weergeeft’.
- ‘Natuurlijk tracht u ook modern te zijn?’
- ‘Dat “tracht” men niet. Het is eene behoefte. M i j n h e e r S e r j a n s z o o n is
e

zeer modern: de XVIII eeuw klinkt wel soms in eenklank met onzen tijd. Er ligt een
rythmus in het leven van den tijd, een soort van leitmotief, en zoo komt het dat
typeeringen lijk die van Mr. Serjanszoon niet alleen evocaties zijn van vervlogen
jaren. Als ik er op denk - om u een ander voorbeeld van die levenseurythmie te
e

geven - wat een werk er voor een van ons overblijft te bouwen met de XIV eeuw
in Vlaanderen; zoo'n proza als dat van Streuvels, zijne volheid van beelden en zijne
geute van woorden op die stof: de wil, de liefde, het vleesch van 't vlaamsche volk’.
Reeds had mevrouw Teirlinck ons tweemaal verwittigd dat het noenmaal was
opgediend: ‘Schei nu toch uit, Herman!’ Zoo viel de geestdrift van die discussie...
Genoegelijk, in de artistiek-huiselijke eetzaal, sleten de uren, met los gekout...
totdat ik weer op me voelde wegen mijn plicht van interviewer.
We trokken terug naar de zitkamer, en Mevrouw Teirlinck schonk de koffie.
- ‘Bestaat er eenig verband tusschen uw literair werk en uw teekenwerk, heer
Teirlinck?’
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- ‘Mijn teekenwerk? Die omslagen die ik voor Van Dishoeck teeken? Een verband,
ja. Dit: mijn plezier, anders geen. Ik deed nooit academische studies, zooals je dat
wel weten zult. Maar ik teeken en schilder en ets een beetje en componeer een
weinig, soms boetseer ik, in gezelschap van mijn vriend Schirren, en ik dicht en
schrijf, eenvoudig... omdat het me behaagt, omdat het me amuseert, omdat het mijn
plezier is en omdat ik zoo'n karakter heb dat ik niemand zich mag zien vermaken,
op de eene of andere wijze, zonder aanstonds 't verlangen te ondergaan ook dat
plezier te smaken. Zoo ben ik altijd geweest: ik dank die mentaliteit misschien aan
mijne ouders... teekenen, zingen, schilderen, muziek maken, dat zit mij en mijne
zusters in het lijf... op mijn zevende jaar teekende ik al, in stilte wel te verstaan, want
mijn vader wou niets van die artiesterij weten... nochtans mijn vader is een zeer
*
voorname en zeer ontwikkelde man ... mijne eerste verzen schreef ik op twaalfjarigen
ouderdom... Houdt u veel van muziek, heer de Ridder?’
Hij zette zïch aan den vleugel en, zonder eenige muziek vóór hem, - hij speelt
geen werk van vreemden, noch schrijft zijne eigen fantasieën - speelde hij me een
zang van eigen bezieling: een wilde jacht van tonen, lijk een holwind over een
boschvlakte, waardoor soms een vredig avondklokje luidde; een lied van vervoering,
onderbroken bijwijlen door een korte snik...
Toen ging hij weer aan 't spreken.
- ‘Ik zei u reeds dat ik geen hoogepriester der kunst ben. Kunst leeft in verbeelding,
heeft geene andere reden

*

Mr. Isidoor Teirlinck behoort tot de verdienstelijksten onzer oudere schrijvers; in medewerking
met Reimond Stijns, en volgens de toenmalige na-Consciense-opvatting, ofschoon in 'n
min-romantische, meer-realistische uitbeelding, schreef hij eene reeks zeer gewaardeerde
romans, waaronder B e r t a v a n d e n s c h o o l m e e s t e r en A r m V l a a n d e r e n .
Tegenwoordig houdt hij zich meer in 't bizonder met folklore bezig. Lid der Koninklijke
Vlaamsche Academie professeert hij terzelfder tijd in botanie en scheikunde. - Herman Teirlink,
neef van Reimond Stijns, is benevens de zwager van den di Willem Gijssels. Zijne zuster is
eene van onze gekendste zangeressen.
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van bestaan; kunst is een spel der verbeelding, dus een luxes-ding, een sieraad op
't leven. Ik schrijf nu echter niet voor u w plezier, maar voor m i j n plezier en ook
omdat ik behoefte aan uitdrukking en aan uiting heb. Zoo bekleedt wel de artiest in
de maatschappij een rol van parasiet, maar die rol wordt gezuiverd door deze
schoonheid van zijn wezen: die behoefte aan uiting, waarvan ik gewaagde en die
een gebaar van liefde is. Een artiest gevoelt het plezier van te geven, maar meer
verlangt hij niet. Hij heeft bijv. niet de behoefte van begrepen te worden: wanneer
hij zijn eigen begrijpt, genoegt dat, bereikt zijn genot zijne volte. Ik vertel u wat:
vroeger, wanneer ik te Molenbeek woonde, in dat vuil, dompig en droevig kwartier,
kende ik een zot en die kerel had 'n hof aangelegd: 'n hof van kolen, waarin vijzen
en busjes, allerlei ijzerstukken waren geplant, als bloemen; wanneer hij me zag,
verzocht hij me telkens zijnen hof te bezoeken; die tuin was zijn leven, zijn glorie,
zijn geluk. Welnu, die zot had de behoefte me zijn tuin te laten zien, maar niet de
behoefte dat ik zijn pogen zou begrijpen. Ik begreep zijn pogen niet en toch bleef
zijn genot onverminderd. Zoo de artiest. Mallarmé bijv. wist ook maar al te duidelijk,
dat de vreemden zijne kunst niet zouden vatten en toch schreef hij: hij vatte zelf zijn
kunst, omdat die uit zijn wezen groeide, en daarmee was hij voldaan. We bevinden
ons hier niet in tegenwoordigheid van een kwestie van k i e z e n , maar van eene
kwestie van z i j n . Overigens, wanneer we vóór een kunstwerk staan, dan moeten
we niet w e t e n w a a r o m , maar g e n i e t e n v a n ’.
- ‘Spreekt u daar geen pleidooi pro domo uit?’
- ‘Misschien wel. Dat men me niet kome vragen wat ik bijv. met M i j n h e e r
S e r j a n s z o o n bedoelde. Ik heb niets bedoeld; ik heb niets willen doen, tenzij (ik
blijf het herhalen) mijne behoeften voldoen, die behoeften van moderne mensch en
van stadsmensch en mijne behoefte van plezier... Ik schat het leven veel hooger
dan de kunst. Dit, zie, is gewichtig...’
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Met zacht-streelend gebaar legde hij zijne hand op 't hoofdje van zijn jongste kindje,
dat tegen zijne knieën opkroop.
- ‘Niet-waar, Leentje?’
- ‘Ja, pa-pa’.
- ‘Begrijpen dan de menschen niet dat kunst op zich zelf bestaat, dat ge dat
nergens uitput: 't teert op alles in in u en alle theorie blijft er buiten. Kunst is leven.
Uw leven m a a k t ge niet’.
- ‘Werd verder eenig inzicht van uw werk door de critiek over 't hoofd gezien?
Hebt u nog andere grieven?’
- ‘Ik wil nog enkel antwoorden op het verwijt dat men me zoo dikwijls toeslingerde,
als zou mijn werk vol “hors d'oeuvres” zitten, vol nutteloos overtollige
beschrijvingsminiatuurtjes... Hors d'oeuvre is er in mijn werk niet veel. Wanneer ik
tot u spreek, dan luistert u: eene dubbele roering in de lucht: de roering van mijne
woorden en de spanning van uw gehoor. Zwijg ik nu, dan houdt die roering op, soms
maar voor een moment, een moment waarop gij en ik in de stilte rusten, naar den
muur kijken, eene vlieg volgen, wat weet ik al; op die oogenblikken leidt overigens
het onbenulligste ding de aandacht af. Er bestaat dus gedurende ons gesprek een
tweevoudige rythmus: het geluid en de aandacht + de stilte, rustpoozen na elke
golving. Om die stilte te beelden, wat doe je, vermits allesbehalve het motief van 't
gesprek u zal bezielen? Nochtans moet de kunstenaar ook die rustpoozen beelden,
met 't e e n o f 't a n d e r uitdrukken. Dat heb ik gedaan in mijn werk; vroeger
misschien wel wat te uitbundig, te zwaar, te
zeerde-werkelijke-afstand-van-roering-en-rust-schendend . . .; nu natuurlijk word ik
harmonischer. Gevat werd 'echter de leidgedachte niet’.
- ‘Nu heer Teirlinck, wat verschs! Ik had eenige vragen opgeteekend, die ik u
*
stellen moest. Als u 't toelaat, zullen we eens snel recapituleeren. Doel?’

*

‘Den Gulden Winckel’ geeft interviews met schrijvers en uitgevers.
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- ‘Geen’.
- ‘Gedaan met boerenroman?’
- ‘Weet niet; denk het echter: ik ben meer aangetrokken tot de stad, omdat ik er
vol van ben. Ik gevoel ook meer behoefte (eene liefderijke behoefte) aan de uiting
van mijne scherpste oorspronkelijkheid. Men noemt dat, vrees ik, “nieuw” zijn of
“raar doen” - om 't even!’
- ‘Realisme?’
- ‘Begrijp dat woord niet en heb altijd nutteloos getracht het te begrijpen; 't leven
is 't leven; aan woorden... daaromtrent heb ik het land’.
- ‘Peinst u op 't volk wanneer u schrijft?’
- ‘Ik peins op mijn eigen’.
- ‘Werkt u moeilijk?’
- ‘Wat verstaat ge door werken? Schrijven? Neen, in 't geheel niet. Ik schrijf met
verrassende gemakkelijkheid: op 20 dagen maak ik een roman van 20 vel. Wanneer
ik aan een nieuwen roman bezig ben, werk ik alle dagen 10 tot 12 uren en elk uur
schrijf ik eene bladzijde. Ik schrijf microscopisch; op elk bladje zit ik juist een uur te
wrijven; die bladjes zijn echter zeer dicht beschreven - ik moet de zwarte wemeling
van al die lijntjes en lettertjes vóór me zien, het compacte van 't gedane, anders
gaat 't moeilijker. Brouillon maak ik nooit, maar schrijf zeer traag; nu en dan zet ik
'n woordje om, verander ik eene wending...’
- ‘Bijna dezelfde werkmethode als Streuvels dus?’
- ‘Dat weet ik niet. Ik “draag” echter - hij lachte eens ironisch met zijne
kwâjongens-oogen - ook mijn werk... het voorbereiden kost me veel tijd... het innerlijk
composeeren, maar het neerschrijven niet’.
Mevrouw Teirlinck schonk nog eens rond, lief lachend met heure blije oogen; dan
bood ze sigaren... 't Gesprek werd losser en vrijer, verliep een weinig.
- ‘Willen we nu nog een uurtje gaan wandelen? ik moet u nog meer van de streek
laten bewonderen’.
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Met fllukschen pas stapten we weer door de bevroren wegen, over de neggen van
het land; de dag begon reeds te verduisteren, en, verdwaasd, hulden de boomen
zich in verren mist; geheimzinnig openden de avondlaantjes, en door de stilte klotsten
broebelend de beekjes.
- ‘Ik zet maar altijd mijne vervelende taak voort, heer Teirlinck: houdt u er eene
speciale levensopvatting, eene filosofie op na?’
- ‘Jongen, jongen, wat zou ik! Ik ben, ja positivist, dat wel. Ik geloof dat we deel
maken van 'n geheimzinnig geheel: de wereld is 'n grootsch spel van op en af gaan,
van verdwijnen en geboren worden. We hebben het bewustzijn dat we stilaan
v e r k o u d e n en we gevoelen onze vergankelijkheid. Daarom moeten we het leven
vasthouden zoo lang we kunnen, zoo hevig we kunnen. Mijne religie: de religie van
het leven. Ik vind het leven bewonderensweerdig, grootsch, heerlijk; ik vereer het.
Een eenvoudige sceptieker ben ik dus niet: scepticisme is een negatieve toestand
en ik onderga niet, maar handel. Bij mij wordt dat gevoelen: liefde. Ik bemin het
leven, ik geniet ervan en tracht er altijd meer van te genieten. Daarom oefen en
amuseer ik me zoo veelzijdig. Uit alles zuig ik mijn genot. Ik ben degene, waarvan
de burgerlui vragen: quand donc devriendrat-il sérieux? Ik houd van drank, van
rook, van vrouwen, van licht, van klank en zang, van al wat het leven aanhitst en
opwakkert. Dan wil ik wel het idee van God aannemen: omdat ook dat idee de
heerlijke weerde van het leven vermeerdert... Maar elken cultus aanzie ik als
vernederend...’
- ‘Ge zijt 'n Vlaamsche Renan, heer Teirlinck, en ik bewonder u; ik bewonder u
uit heel mijn macht, lijk ik altijd bewonder den supreemen dilettant, “qui cultive son
jardin”, je weet wel: le jardin d'Epicure...’
- ‘Overdrijf nu maar niet’.
De donkerte viel: ik kon niet duidelijk meer het wezen van mijn makker
onderscheiden, ik zag ze alleenlijk zijne
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geheimzinnig-beangstigende oogen flikkeren. Roerloos-stil strekte het avondland,
verlaten en vereenzaamd: hoog scherp, verechoënd in die ijlte, klonk zijne stem...
Eenige sterren begonnen te pinkelen... Slank-lenig van gestalte en rad van beweging,
stapte hij naast me en soms tikte hij met zijne vingertoppen op mijn arm.
- ‘Wat 'n heerlijke avond! Ik houd er zoo van 's avonds, door de stille, donkere
lanen te wandelen. In den zomer ga ik bijna alle dagen uit met Schirren, die goeie
Schirren, 'n kolossaal ontwikkelde kerel en daarbij 'n droomer, 'n echte mystieke
natuur... We zien elkaar niet, maar we begrijpen elkaar, zelfs wanneer we zwijgen...
maar meest discuteeren we over kunst, over de wereld, over filosofie, over die
sterren... Zie, dat is een boek dat ik eens zou willen maken: eene reeks dialogen
tusschen twee zulke mannen... zonder eenige actie... zuiver platoniek... en toch
zouden ze leven, dit verzeker ik u, toch zoudt ge weten wat ze denken, hoe ze
beminnen, op welke wijze ze leven... maar moeilijk om te maken dat zoo iets zijn
zou!’.
We stapten almaar door, verder, pratend over allerlei.
- ‘Ge moet wel sympathiek zijn hier in 't dorp?’
- ‘Zeker. Ik ken hier al de boeren en ga heel vriendelijk met hen om. Ik ben zelfs
eere-voorzitter van de tooneelmaatschappij... wat zegt ge daarvan? En je moest
eens zien met wat een ernst ik mijn ambt vervul... verleden Zondag heb ik wel
comedie gespeeld, nog al 'n vrouwenrol (onze actrice was ziek geworden) ... had
ge me dan kunnen fotografeeren, zoo met mijn ouwvrouwkensrokken, mijne grijze
haren en mijn vervuilde muts! ...’
- ‘Zoo, mijnheer de eere-voorzitter...’
- ‘Ik heb een fijn plan opgevat nu... volgende zomer denk ik in dat schoone
dalhoekje, dat ik u daar even toonde - die groote ruimte in dien boschweg, waarrond
*
de heuvel

*

‘Den Gulden Winckel’ geeft causerieën over alles wat ‘het boek’ betreft.
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als een breed bankamfiteater rijst - een herdersspel in te richten: ja, te Linkebeek
'n openluchts-theater...’
- ‘Dan kom ik zeker zien, heer Teirlinck...’,
We hoorden in de verte de trein fluiten... loopen, loopen... toen we in het station
sprongen, stoomde juist de ronkende locomotief binnen, met hare keten
wagonlichten...
- ‘Hartelijk dank, heer Teirlink, voor uw zoo gul, zoo echt-vriendelijk onthaal; mijne
eerbiedigste groeten aan mevrouw...’
- ‘Tot binnenkort, in Brussel... Adieu’.
De trein stoomde weg... In den stillen nacht bleef Linkebeek achter... maar in mijn
hart nam ik mee eene blije hoop, eene overtuigde verwachting, eene gesterkte en
volgroeide bewondering... 21 Januari 1908, mooi weer... Ik zal me altijd dat bezoek
aan mijnheer Herman Teirlinck herinneren.
Januari 1908.
André de Ridder.
B i b l i o g r a p h i e : Verzen, 1900; De Wonderbare Wereld, 1902; Het stille Gesternte,
1903; De Kroonluchter, 1904; Het Bedrijf van den Kwade, 1904; De Doolage, 1905;
Zon, 1907; Het avontuurlijk Leven van Lieven Cordaat, 1907; Mijnheer Serjanszoon,
1908; Het Ivoren Aapje, 1908; in voorbereiding: Pip.
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Bij August Vermeylen.
August Vermeylen: de s t e r k s t e geest uit Vlaanderen.
Vermeylen is ontegensprekelijk geweest - immers de eenige en tevens de zoo
voortreffelijke theoreticus der V a n N u e n S t r a k s -herwording - de geestelijke
leidsman van onze Vlaamsche jeugd, en zoo staat zijn werk vóór ons, als de
synthesis van al onze gedachten en gevoelens, onze betrachtingen en onze
verlangens, onze liefdens en onze haten tegenover het leven van onzen tijd, en
tegenover zijne kunst.
In zijn J e u g d , in zijnen M a n d i e z i j n I k v e r l o r e n h a d , in O n z e T i j d
- stukken proza taalsterk en woordkloek, opgebouwd lijk met machtige steenen van
zinnen: 't stevigste, 't zwaarste, 't degelijkste proza van onze literatuur - hebben we
gansch ons gemoedsleven uitgebeeld gezien, het gemoedsleven van onze arme
jeugd-in-wording, het lijden van onze gedachten, de onzekerheid en de angst onzer
ideaaldorstige ziel, de moeheid van onze zinnen, te midden de allenkantsche roering
van dezen tijd, zoo ‘schrikkelijk en schoon’. Zijn W a n d e l e n d e J o o d - ik ben
fier Vlaming te zijn wanneer ik denk op dat grootsche boek, dat ik niet aarzel te
stellen naast het werk der allergrootsten onzer tijdgenooten, en waarop ik niet
peinzen kan zonder in me te voelen opnieuw de matelooze ontroering die me
bemeesterde, toen ik werd meegenomen in de stille marteling van Ahasverus'
levenstocht, door nachtwolken van twijfel en wanhoop overspannen - die
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J o o d , is hij niet het heerlijk poëma, het weidsche epos van onze menschelijkheid,
in hare vervolging van het eeuwig-onoplosbare, in hare hijgende jacht naar het
geluk, en de wreede analysis van al onze passies en vervoeringen, van het dierlijke
en het goddelijke in ons?
Daarentegen zijn voor ons zijne K r i t i e k d e r V l a a m s c h e B e w e g i n g ,
zijn E u r o p e e s c h e e n V l a a m s c h e B e w e g i n g enz. het uitgangspunt
geweest van eene heel nieuwe richting - het geestdriftig Vlaamsche-Leeuw-gebrul
en 't dreigend Goedendag-gezwaai der romantische periode vervangend door stevige
sociale en politieke argumenteering, feitelijk hierdoor eene reeks heel onbekende
inzichten openend - in onzen vlaamschen taalstrijd; eene richting voor intellectueelen.
Met zijne artikels H e t v e r s l a g v a n M r . C o o p m a n , S t a r k a d d e n d e
Academie, Prof. De Ceuleneer en de Academische
P l o e r t o c r a t i e heeft hij den laatsten doodslag gegeven aan de conventioneele
literatuur der overblijvende ‘rhéteurs’ onzer letterkunde, terwijl hij in studies lijk die
over S t a r k a d d , M i n n e h a n d e l , H e t S t i l l e G e s t e r n t e , D e L a s t enz.
- tevens zeker-leidend, beterend-radend voor de schrijvers - en in zijne kronyken
Partikularisme, Hollandsche en Vlaamsche Literatuur,
W a r h o l d , C h r i s t e n I d e a a l enz. onzen jongen kunstzin heeft gebracht in
zonrijke wegen van levens-rechtzinnigheid en uitbeeldings-eenvoud, te midden
eenen verbreeden gezichtseinder, zoodat we konden opgroeien tot bewuste en
verfijnde cultuur-menschen.
Op onze philosophie, op onze vlaamsche gezinning, op onzen kunstsmaak, op
onze literaire bewondering, tot zelfs op onze religieuze en moreele overtuiging, heeft
hij den stempel zijner machtige en intellektueel-eclectieke persoonlijkheid gedrukt.
Ik ken niemand in Vlaanderen wiens invloed op de jonge generatie dieper en
blijvender is geweest - als zijnde gesteund niet op enthouziasme, zooals het 't
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geval was voor Hugo Verriest, maar op beredeneerde waardeering - en wiens werk
zóó volledig de uiting was - juist daarom ons geliefdkoosd geestelijk levensvoedsel
- van zijnen en onzen tijd, en dat op zoo uiteenloopend gebied. In onze literatuur,
wel lyrisch en narratief rijk, maar geestelijk en critisch arm, blijft zijn werk eenig: dat
werk zal ook steeds in weerde groeien.
*

*

*
Literaire kennissen van hem hadden me gezegd, vóóraleer ik naar hem ging: bij
Vermeylen domineert de professor; ge zult dat dra merken, al ware het maar aan
't iets of wat statige, koude en autoritaire van zijn woord.
Ik vrage me nu af, nadat ik hem gezien en gesproken heb: is dat waar?
Misschien wel: ik moet toch aannemen dat de menschen die me dat
toevertrouwden, hem langer en grondiger kennen dan ik... Zijn onthaal was althans
zeer hoofsch en voornaam, beleefd en inschikkelijk... Nu geloof ik echter toch niet
dat Vermeylen een mensch is die spoedig sympathiseert en onmiddellijk liefde en
vertrouwen opwekt... Hij schijnt steeds een weinig van u af te blijven - in de verte,
in de verscholenheid van zijnen geest - gesloten voor vreemden - juist lijk Streuvels
- 't gene ik hem niet als mensch verwijten kan, wel als interviewer, een heel weinig...
Veel vertelt Vermeylen niet, en niet vrijwillig: uwe vragen moeten aandringen, precies
op 't doel afgaan...
Overigens, die geslotenheid - iets of wat overmoedig - behoort tot zijne mentaliteit:
ik had hem me niet anders voorgesteld dan zooals hij me is verschenen: loyaal,
eerlijk, rechtzinnig, overtuigd, een man uit één stuk - en 'k herhaal het: vooral een
eerlijk man, zeer strijdlustig en prikkelbaar, maar die nooit strijdt tenzij met vranke
wapenen, eene bezonderheid die hem van vele zijner katholieke tegenstanders uit
Vlaanderen onderscheidt.
Zóó teekende hij zijn Ahasverus: ‘Men verkocht hem geen
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knollen voor citroenen. Hij stond gaarne met bei zijn voeten op den grond, en had
nooit met een handvol zout achter musschen geloopen. Wat niet recht was noemde
hij krom, hield weinig van zeggen en liet de menschjes leven. Ieder gaat toch zijn
eigen gang, dacht hij, en de dood is aan alleman gegeven. Maar in hem was er iets,
dat hem geen rust liet, daarbinnen brandde er iets, waar hij geenen weg meê wist,
hij was gelijk een die zich in zijn bed heenendweer wentelt en zijn slaap niet vinden
kan... Tastte een klant gebogen zijn trappeken af, hij wachtte tot de klant spreken
zou, en gaf karig bescheid... Want kameraden, dat wil ik u maar zeggen: een man
was hij van top tot teen, geen zieltje van suiker en zeem, geen flierefluiter of
flauwekul, maar een kerel uit één stuk, waar nergens aan gelijmd was...’ Heel de
psychologie van Ahasverus - den ganschen W a n d e l e n d e J o o d door - mag
aldus als zeer kenschetsend voor Vermeylen's wezen aanzien worden.
Tot in het lichamelijk portret van Ahasverus, vind ik eene gelijkenis: ‘Een flinke
opgeschoten kerel van een Jood (= Vlaming) met een beenderig gezicht en een
paar klare kijkers, waar een vlam in stak’.
Ware het niet geweest de passende vorm van zijn jas, ik had gemeend dat het
Ahasverus was, die tot me sprak, gezeten in dien breeden leunstoel, dáár, op het
terras van zijn huis te Ukkel, voren den tuin, - die tennis-netten over het gersplein
gespannen waren nu eigenlijk ook wel niet hebreeuwsch - waarin die hooge, vurige
tulpen wiegden...
Zijn kop is sterk, hoekerig en beenderig, iets of wat norsch; eene kort-afgesneden
snor, zonder punten, beschaduwt de stoere lippen. De stem klinkt vol, beslist.
- ‘Ge vraagt me of ik onder den invloed van Nietzsche sta? Ik heb 't een en ander
van Nietzsche gelezen, ja, gelijk alle intellectueelen. Is 't omdat ik een goede vijftien
*
jaar

*

‘Den Gulden Winckel’ bevat een rubriek met uittreksels uit den maandelijkschen inhoud der
litteraire tijdschriften.
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geleden - ik zat nog op de schoolbanken en was bezield met een
eerste-jeugd-anarchisme - eens een voordracht over de ethiek van Nietzsche heb
gehouden, dat de menschen nu wanen dat ik een discipel van hem ben? Ik heb
absoluut geene voorliefde voor het Uebermensch-systeem. Zoek heel mijne
bibliotheek af, ge zult er geen enkel werk van Nietzsche in vinden. Ik heb hem niet
langer of grondiger bestudeerd dan andere filosofen, integendeel... Overigens, al 't
gene men over mijne filosofie heeft geschreven berust op geen grond van
werkelijkheid. Ik ben, ik, geen filosoof. Ik weet niet zoo heel veel af van filosofie,
heb niet enorm veel filosofische werken gelezen. Natuurlijk heb ik, toen ik op de
hoogeschool studeerde, wel belang gesteld in heel die reeks van ideëele systemen,
en daarna heb ik te Berlijn de lessen van Simmel gevolgd. Maar ik durf beweren
dat ik, naar mijn wetens, den overwegenden invloed van geen enkelen denker heb
ondergaan. Ik dweep alleen met Socrates. Ik heb die studies, zooals ik altijd alles
doe, als dilettant gedaan, dat is als een mensch die zich aan vele zaken interesseert.
Hoogstens heb ik eene praktische filosofie, en daarover zou ik werkelijk wel eens
willen schrijven. Ik werd er toe gebracht door den pennestrijd met Mej. Belpaire over
C h r i s t e n -I d e a a l . Ik zou wel eens willen uitleggen - niet systematisch, maar
simpellijk zooals iemand die vertelt wat er in zijn eigen omgaat, - hoe ik, die niet
geloovig ben, die niet 't Katholicisme aanhang, en toch het onzalige van een
ontzenuwend scepticisme voel, hoe ik heel goed leven kan en gelukkig leven (ik
bedoel met de noodige gemoedsrust en vrije innerlijke werkzaamheid) zonder
godsdienst, maar ook zonder iets van mijn drang naar eenheid van den geest, en
laat ons maar zeggen, zonder iets van mijn religieus gevoel te moeten opofferen.
Ik heb aan Mej. Belpaire gezegd dat ik daarover eens schrijven zou...’
- ‘En denkt u eraan die belofte te houden?’
- ‘Voorzeker. Maar wanneer? Ik sta voor eene moei-
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lijkheid, waarvan ik nog niet weet hoe ik er uit geraken moet; namelijk de vorm van
dat werk. Dat werk zou gedeeltelijk moeten geschreven worden in een
zuiver-reflectieven vorm, en gedeeltelijk in een lyrischen vorm; ik zou daar naast
filosofie ook... misschien wel verzen in hebben. Hoe dat samen passen?... Ik zal
zien hoe ik me uit den slag trek... Maar, in elk geval, is 't u nu duidelijk, niet waar,
dat ik niet eerst en vooral op filosofie teer. Ge kunt dus oordeelen hoe belachelijk
me de vergeefsche moeite van degenen heeft toegeschenen die D e
W a n d e l e n d e J o o d door een wijsgeerig stelsel willen uitleggen. Daar had ik
geen idee van’.
- ‘Nu wordt ons interview zeer belangrijk: welke was dan uwe bedoeling, toen u
D e J o o d hebt geschapen? welk inzicht hebt u in dat boek gelegd? van wat is dat
werk representatief? welk symbool moeten en mogen we er in vinden?’
- ‘Ziehier in twee woorden wat D e W a n d e l e n d e J o o d is: een stuk
gemoedsleven, maar zoo geobjectiveerd dat het niet meer een lyrisch gedicht werd,
maar een verhaal. Indien ik uitsluitelijk mijn eigen gemoedsleven had moeten uiten,
dan had ik dat geuit in een lyrisch gedicht. Het feit alleen dat ik een symbool lijk
Ahasverus gebruik om dat zieleleven en dat geestesleven zichtbaar te maken, brengt
met zich meê dat het werk iets meer geeft dan het zuiver persoonlijke, en zelfs
zonder dat zuiver persoonlijke zou moeten begrepen worden, ofschoon - en dat
herhaal ik steeds en dat kan ik niet genoegzaam herhalen - het persoonlijk
gemoedsleven hoofdzaak blijft, uitgangspunt van het werk. Noem dat symbolisme
als ge wilt, maar: ik ben niet van een symbool uitgegaan, van een symbool dat eerst
en vooral door de gedachte zou uitgebroeid zijn. Ik heb natuurlijk wel getracht van
D e J o o d iets algemeen-menschelijks te maken, iets dat iedereen kon
interesseeren. Van 't oogenblik dat ge een roman-mensch drager maakt van zekere
gevoelens, ontneemt
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ge aan het werk het eng-persoonlijke. Ik mag dus niet zeggen dat de J o o d niet
symbolistisch is, maar ik durf beweren dat het symbool niet mijn uitgangspunt is
geweest. 't Is niet de doctor in filosofie, die Ahasverus in 't leven heeft geroepen,
maar de kunstenaar.
“De Wandelende Jood” is in de eerste plaats een symbool van mezelf als ge wilt,
een symbool van hetgeen ik g e v o e l d heb. Maar juist omdat ik erkende, dat
hetgeen ik gevoeld had niet uitsluitend persoonlijk, maar iets menschelijks was, iets,
dat ook in vele, vele andere menschen leefde, heb ik het niet in lyrische verzen,
maar in de beelden van een verhaal belichaamd. Eigen ervaring is de grondslag,
maar het werk wordt dan natuurlijk iets meer, dat buiten mij staat, - en terloops
gezegd, zoodra het als objectief werk bestaat, heeft niemand nog wat te maken met
het zuiverpersoonlijke dat er achter zit. Wie mijn klein boekje wil beoordeelen moet
het zich voorstellen als ontstaan op dezelfde wijze als de F a u s t van Goethe, mutatis mutandis!... Nu, de vraag is of De Wandelende Jood, van dat standpunt uit
gezien, wel gelukt is: of het werk soms niet blijft hangen tusschen het zuiver-lyrisch
gedicht in proza en het objectief verhaal? Ik weet het niet. Maar ik meen te begrijpen,
waarom sommige critici er niet goed wijs uit worden: in de conceptie zijn hoofdstuk
II, III en IV het eerste en voornaamste, hoofdstuk I is er later bijgedacht, als
noodzakelijke inleiding. Dat eerste hoofdstuk, ofschoon zorgvuldig buiten een bepaald
historischen tijd gehouden, heeft toch meer van een historisch v e r h a a l dan de
andere: het sluit zich aan bij de bekende legende. Dan denkt de lezer natuurlijk dat
het me verder hoofdzakelijk om die legende te doen is, die legende zooals ze in de
volksverbeelding leeft, en... hij bevindt zich in een andere wereld, hij merkt niet dat
*
de legende slechts een voorwendsel was om wat anders uit te

*

‘Den Gulden Winckel’ bevat vele illustraties, portretten en handschriften
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drukken. Dat kan wel een fout van mij zijn, een onbehendigheid. Wat er van zij, bijna
geen criticus, hij weze dan lovend of lakend, heeft me den indruk gegeven dat hij
in den geest van het werk gedrongen was’.
- ‘Welke is dan eigenlijk uwe meening over de critiek?’
- ‘Ik heb nooit de critiek zeer “au sérieux” genomen,

Ingang van de Roodestraat te Ukkel.

maar sedert ik gezien heb hoe menschen, die op zijn minst zooveel begrip van
literatuur hebben als ikzelf, zoo deerlijk den bal missloegen, hoe ze zich over de
klaarblijkelijkste bedoelingen vergisten, is mijn geloof in de critiek nog zeer
verminderd. Let wel, ik maak hierin geen onderscheid tusschen degenen die mijn
woord hebben gewaardeerd en de anderen; en ik spreek alleen van gevallen, waarbij
niet de minste twijfel omtrent de vergissing zijn kan. Merkwaardig genoeg: juist met
het eenvoudigste weten die menschen geen
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raad. En als ze dan, wat gewoonlijk gebeurt, den vasten toon aanslaan van kerels
die het wèl weten, dan werkt de stelligheid van hun uitspraken zoo komisch. Om nu
maar één voorbeeld te nemen: als een Verwey met een doodernstig gezicht beweert,
dat in D e W a n d e l e n d e J o o d is afgebeeld “de idee en ervaring van een
opstandige jeugd die na vergeefs her en der dwalen h u i s e l i j k e n v r e d e
gevonden heeft”, is 't niet om omvèr te vallen!! - De “Jood” heeft me dus vooral
geleerd ... aan mezelf te twijfelen, als ik critiek schrijf: men begaat toch zoo
gemakkelijk een misstap, en God weet welke ezelarijen ik zelf op mijn kerfstok heb!
Neen, objectieve critiek kan eenvoudig niet bestaan!’
De wind blies door de bottende appeleers, kwam even door de stilte der verandah
suizen en wiegde dan de bloeiende kelken der tulpen heen en weer. Toen hernam
de stem van Vermeylen: ‘Neem dus D e W a n d e l e n d e J o o d als k u n s t w e r k .
Er zijn lieden die oprecht meenen dat ik altijd met gedachten werk. Geloof me: in
dat opzicht heeft mijn professorschap me kwaad gedaan. De menschen denken dat
ik altijd mijn professorstoga om heb. Nochthans heeft de schrijver van D e
W a n d e l e n d e J o o d niets te maken met den heer, die in de Hoogeschool van
Brussel kunstgeschiedenis en Nederlandsche letterkunde doceert’.
- ‘Wat betreft de indeeling van het werk?’
- ‘Het eerste hoofdstuk, zooals ik daareven zei, dient simpellijk tot inleiding: het
karakter van Ahasverus en de oorzaak van zijn “wandelen” worden getoond. De
drie volgende hoofdstukken verbeelden dan drie stadia van een geest, op zoek naar
o

zijn waarheid: 1 . Hoofdstuk II, O p w e g n a a r d e h e l : hier zoekt Ahasverus
o

een absolute in de stof; hij gaat naar beneden dieper naar het dierlijke toe. - 2 .
Hoofdstuk III, O p w e g n a a r d e n h e m e l : nu tracht Ahasverus dat absolute
te vinden boven het menschdom, in de mystiek, die door den eremijt wordt
verzinnebeeld; hij wil naar boven, naar den hemel, naar het domein van den

Onze schrijvers geschetst in hun leven en werken. Tweede bundel

39
o

zuiveren geest, van de zaligheid zonder hartstocht. - 3 . Hoofdstuk IV, O n d e r d e
m e n s c h e n : Ondertusschen heeft Ahasverus toch geleefd; een zeker gevoel van
het leven, dat beter is dan al zijn gedachten, heeft zich in hem ontwikkeld, hij zoekt
het absolute niet meer onder of boven den mensch, de werkelijkheid zelve is hem
iets rijkers geworden dan dat absolute waar hij achter jaagde, en ... maar zoo'n
schema, zoo'n geraamte beteekent niets, het bevredigt me niet, en

VERMEYLEN met zijn kinderen in den tuin.

wàt ik eigenlijk zeggen wilde, ik heb het in dat laatste hoofdstuk zoo d u i d e l i j k
gezegd, voor al wie lezen kan!...’
Ik herinnerde me uit het laatste hoofdstuk van D e J o o d deze beteekeniszware
zinnen, zoo innigvol van realiteit: ‘Zoo kwam in hem ook meteen een moedwillig
leven dat hem grooter maakte, en al wat hij nu gezien had vloeide samen in één
nieuw gevoel, dat geen smart was of geen vreugd, maar breeder dan die beiden,
een soort van bitter geluk, een
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geluk zonder hoop, zonder begoocheling, en dat zijn bloed toch warmer deed
kloppen’, zoodat Ahasverus met rust kon denken aan al wat er gebeurd was ‘aan
den zang der engelen in den eeuwigen dageraad, aan den zang der meermin in het
vurig duister - maar zonder spijt, zonder berouw, - het waren alles stemmen die
nazongen in de stemmen van den grooten droom dien hij voorgevoelde, rijper
wordend zonder eind, en die geen droom was’, want in Lene's blik had Ahasverus
gelezen hun eigen kleinheid en tevens hun beider goddelijkheid van mensch. Stil
in mijn eigen, bewonderde ik weer het stoere, zware, vaste leven dat dien Jood
bezielde, en met een gespannen eerbied luisterde ik opnieuw naar den schepper,
die daar vóór me zat, in dien zonnigen tuin, en me zeide: ‘Zoo ziet ge wel dat dat
boek als de objectivatie van iets innerlijks moet beoordeeld worden’.
- ‘En bestaat er een verband tusschen D e W a n d e l e n d e J o o d en uwe eerste
opstellen?’
- ‘Ja, in zooverre ze uit één en denzelfden geest komen. Al die opstellen zijn om
zoo te zeggen “bij gelegenheid” geschreven; bijna geen enkel is uit vrijen wil gemaakt.
Zonder tijdschrift zou ik ze waarschijnlijk nooit geschreven hebben. Ze danken hun
ontstaan aan een zeker gevoelen van plichtsbesef. Ik heb eigentlijk nooit veel lust
tot critiekschrijven gevoeld, maar ik ben er wel toe gedwongen geweest, vermits die
in een tijdschrift lijk “Vlaanderen” onontbeerlijk is en er voor dat karweitje niet genoeg
op andere medewerkers mocht gerekend worden. Feitelijk heb ik dan ook niet veel
critiek geschreven. Gewoonlijk is de critiek me maar een voorwendsel geweest tot
het neerschrijven van algemeene gedachten, die me lief waren. Zoo dus mijne
opstellen zeer onsamenhangend blijken, wat de stof betreft, toch zit er eene eenheid
van geest in, die ik zelf ontdekte wanneer ik de proeven voor mijn eersten bundel
verbeterde’.
- ‘Van filosofen beweertu geen bijzonderen invloed onder-
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gaan te hebben. Hebben dan geene bepaalde letterkundigen op uw kunst, door
hunnen arbeid, ingewerkt?’
- ‘In mijn eerste jeugd heb ik vooral veel Fransch gelezen en hield ik het meest
van Flaubert. Iemand die aandachtig mijn werk leest, zal den invloed van zijnen stijl
er gemakkelijk in ontdekken’.
- ‘En welke zijn de andere auteurs, die u meest bewondert, die aldus geholpen
hebben uwen geest groot te brengen?’
- ‘'t Zou pretencieus lijken als ik u moest zeggen dat ik voortdurend met genieën
verkeer. Maar 't is waar dat ik veel van de klassieken gelezen heb, de Ouden,
Shakespeare, Dante, Goethe, enz. Toch misschien het meest van Dante en Goethe.
En de groote Vlamingen en Hollanders natuurlijk, dat brengt mijn vak overigens
meê. Misschien zou 'k in mij een zekere voorliefde vinden voor een geslacht van
dichters dat begint met Aristofanes, en waartoe dan Rabelais, Montaigne, Cervantes
de

behooren, en, om nu ook een “moderne” te noemen, Laforgue. In de 19 eeuw
schijnen me Balzac en Tolstoï, als deze maar niet propagandeert, de grootsten. En
dan de Engelsche lyrische dichters; ik ken geen lyrische school die daarmee kan
vergeleken worden: Shelly, Keats, waar ik nog meer van houd dan van Shelley,
Swinburne...’
- ‘Wanneer ge met al die groote geesten in voeling zijt geweest, wat denkt ge dan
wel, in volle rechtzinnigheid, over onze vlaamsche literatuur?’
- ‘Streuvels, en vooral Gezelle, mogen in de literatuur van Europa wel meêtellen.
En over 't algemeen gaan we stellig vooruit: er is hier tegenwoordig een hoeveelheid
leven en schoonheid waar we vroeger niet van droomden.
Elk boek van Streuvels gaat verder en verder in volmaaktheid, in volheid en in
*
belang, en ik zie niet in waarom hij

*

‘Den Gulden Winckel’ kost slechts f 1.20 per héél jaar.
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nog achteruit schrijden zou. Van de Woestijne, Teirlinck, De Clercq, Buysse, ze
worden maar altijd beter: zou daar toch geen groote toekomst in zitten? Het algemeen
peil onzer literatuur staat ontegensprekelijk hooger dan een twintig jaar geleden en
onze schrijvers kennen veel beter hunne taal. Neem nu maar een schrijver van
minder belang, b.v. Frans Verschoren; gelijk Verschoren zou toen niemand
geschreven hebben. Vooruitgang is er dus, veel vooruitgang.
Wat er nog te dikwijls ontbreekt, dat is de hoogere geest,

de breedere horizon, meer kultuur. Men voelt zich nog te dikwijls in een klein
wereldje. Ik wil niet smalen op den boeren-roman: een boeren-roman kan even
groot zijn als wat anders: “De Vlasschaard” bijv. - Maar “Minnehandel” was me toch
te arm aan geest. Ik moest me daar kleiner maken, voor al die menschjes die gebukt
gingen, zelfs niet onder een “fatum”, maar onder 'k weet niet welke konventies,
onder hun eigen bekrompenheid en willoosheid. Nu, een stads-roman waar niets
dan popjes in optreden zou me al
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even arm toeschijnen. Wat een misverstand, dat tegenover elkaar stellen van stad
en land, zooals Streuvels doet in dat interview met u! Van de stad ziet hij overigens
maar den kleinsten kant, en 't is of voor hem alleen de wereld der natuur bestond.
Er is de wereld der natuur, maar er is ook de wereld van den g e e s t . Hetgeen den
mensch het meest interesseert is tenslotte toch de mensch, en het
hoog-menschelijke, het menschelijke bij uitnemendheid, is in den g e e s t , die schept,
want dat is zijn leven, en al scheppende zich vrij voelt. De geschiedenis van het
menschdom is de voortdurende scheppingsdaad van den geest; het werk van den
geest is de beschaving, en de steden zijn z'n groote werkplaatsen. Ik wensch alleen
dat men in onze literatuur wat meer zou voelen van dien drang naar hooger en naar
verder, die de schoonheid is van onzen tijd, en eigenlijk de schoonheid van den
m e n s c h . Voilà! Wat ik ook betreur in onze literatuur: onze literaire strijd heeft te
veel weg van dorpspolitiek. Het gaat te dikwijls op kleine belangetjes,
persoonlijkheidjes, niet om ideeën. Voeg daarbij dat de meeste er nog niet in gelukt
zijn, hier in Vlaanderen hun politiek en confessionneel leven te scheiden van hunne
literaire opvattingen. Toen ik in C h r i s t e n I d e a a l om wat meer verdraagzaamheid
vroeg, leken me die gedachten zoo zonlichtend-klaar, dat ik een oogenblik met
verstomming werd geslagen toen ik, in katholieke tijdschriften, er de opmerkingen
over las. Er moet toch een gebied zijn, waarop wederzijdsche eerbied en
bewondering machtiger blijken dan alle politieke verdeeldheden? Als letterkundige,
bekommer ik me niet om de religieuze overtuigingen van mijne medeartiesten’.
Prachtig! Ik krijg bijna goesting dit interview aan zekere onzer katholieke
recensenten uit Vlaanderen op te dragen...
- ‘En zijt u al vroeg aan 't schrijven gegaan?’
- ‘Zeer vroeg. Toen ik als kleine jongen geen bezonder goede leerling was, heb
ik voor 't opstellen toch altijd eene
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zekere vermaardheid genoten. Toen ik 16 jaar oud was, heeft eens een mijner
leeraars eene compositie van me naar een brusselsch blaadje gezonden; ik keek
ten zeerste verwonderd, wanneer ik dat eerste proza gedrukt zag. Door dat grapje
ben ik in de literatuur gekomen. Wanneer ik twintig telde, heb ik V a n N u e n
S t r a k s gesticht, nadat ik reeds, een paar jaar te voren, met twee kameraden een
klein blaadje had opgericht: “Jong Vlaanderen”. V a n N u e n S t r a k s heeft
geleefd van 1893 tot 1901 (8 jaargangen) en werd in 1903 vervangen door
V l a a n d e r e n , dat nu ook verdween’.
- ‘En sticht ge nu geen nieuw tijdschrift?’
- ‘Ik heb er wel lust toe. Een tijdschrift schept eendracht, zet elkendeen tot werken
aan. Sedert V l a a n d e r e n wegviel, deed ik absoluut niets meer... Maar er moet
gewacht worden: nu heb ik de handen te vol met ander werk, en heb voor een tijd
rust noodig. Maar, mijn droom ware, weer een tijdschrift zien verschijnen gelijk V a n
N u e n S t r a k s . V a n n u e n S t r a k s kwam eerst uit wanneer we goede copij
genoeg hadden. Er ging een zuivere werking van uit; we waren totaal vrij en
onafhankelijk, we moesten niemand sparen en zaten in ons tijdschrift gelijk echte
koningen, daar we de uitgave met ons eigen geld betaalden en het publiek mochten
uitlachen. Nu weet ik echter niet of tegenwoordig nog zoo'n tijdschrift mogelijk is:
vele onzer mannen zijn vakliterators geworden en moeten van hunne literatuur
leven. Dat is op zichzelf geen leelijk verschijnsel, integendeel, maar het schept toch
andere toestanden’.
- ‘Eindelijk, Meester: welk nieuw werk hebt ge op den leest?’
- ‘Plannen heb ik, ja, in overvloed. Ik sprak u reeds van die “mijmeringen”... Dan
*
heb ik heelemaal in plan afgewerkt, hoofdstuk per hoofdstuk, een roman: D e

*

Een complete gebonden jaargang van ‘Den Gulden Winckel’, is een blijvend bezit.
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V r i e n d e n . Het eerste plan is van 1897, het tweede, in bizonderheden om- en
uitgewerkt, van 1902’.
- ‘In den aard van D e W a n d e l e n d e J o o d ?’
- ‘In 't geheel niet. Twee vrienden beminnen hetzelfde meisje; de eene trouwt er
meê, de andere... zwijgt. De vriendschap onder haar schoonsten vorm, en twee
vormen van de liefde. De roman zou de inwerking van die verschillende gevoelens
op elkaar moeten volgen. Anders niet. Wanneer ik echter dat plan ten uitvoer brengen
zal, weet ik volstrekt niet’.
- ‘Maar zijt u feitelijk met geen werk bezig?’
- ‘Ik werk nu, met vlijt, aan eene G e s c h i e d e n i s d e r V l a a m s c h e
e

L e t t e r k u n d e i n d e X I X E e u w , een boek dat heel veel documentatie vergt.
Ook wijd ik er me uitsluitelijk aan’.
Vermeylen's vrouw en kinderen kwamen binnen, weergekeerd van hunne
wandeling met Alfred Hegenscheidt, hun intiem, en Vermeylen leidde me naar zijn
kamer. Twee groote kasten vol boeken; een zeer innig kleurplaat-landschap van
Rivière, twee oorspronkelijke teekeningen van Auguste Rodin. Voor het venster,
een inééngroei van boomen en struiken, vurig groene opeenhooping, waaruit de
seringengeuren slepend aanwaaiden. Beneden, lijnde de weg verder - ‘Roodestraat’
geheeten, ofschoon wel erg weinig weg hebbende van een straat - te midden welige
overlommering, bezet, heel entlang, met villas en zomerhuisjes. Een zeer frisch,
groen buitenhoekje, op eenige minuten van de wereldstad Brussel...
- ‘Werkelijk, onze vlaamsche letterkundigen bezitten eene zeer speciale kunst,
een soort heel eigenaardige “flair” om zich de mooiste woningen uit te kiezen, te
midden der eigenaardigste hoekjes van ons land: Streuvels, daar te Ingoyghem,
weggekropen in zijn L i j s t e r n e s t ; Teirlinck in zijn Linkebeek, zijn vlaamsch
Zwitserlandje; Van de Woestijne te Boschvoorde, vóór zijnen grooten vijver, aan
den zoom

Onze schrijvers geschetst in hun leven en werken. Tweede bundel

46
van 't weidsche, eenige Soniënwoud; nu, gij, te Ukkel, op twee stappen van Brussel,
in dien lommerrijken weg...’
- ‘Ik zal trachten een weinig te werken...’
Ik ben dan weergekeerd naar Brussel. Te midden de woelige en luide bedrijvigheid
van de lichtende weeldestad, heb ik lange gedacht op de stoere werkers, die, ten
allen kante, langs de vier hoeken van het vlaamsche land, zoo dapper de handen
samenslaan om ons een tempel van eigen Schoon te bouwen...
Dien lenteavond, droegen vele vrouwen en meisjes, in hunne handen en op hun
kleed, geurige bloementuilen, seringenbouquetjes. Ik heb den geur van Vlaanderen
wanen mee te dragen.
ANDRÉ DE RIDDER.
Mei, 1908.
*

*
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Bij pastoor Hugo Verriest
Hij is pastoor te Ingoyghem, in 't eigenste dorp dus waar zijn vriend Stijn Streuvels
1
zich een huis heeft laten bouwen, en dat ik, in eene vorige studie , te midden zijner
rijke omgeving en der weelderige Zuid-Vlaanderen-streek beschreef, lijk het daar
ligt op de hoogte der Leie- en Schelde-valleien, zóó rustig en peizelijk, in zijnen
stillen praal.
Bijna 't enden het dorp staat zijne kerk, een laag, heel simpel gebouw in rooden
baksteen, rondom omsingeld door een gekalkt muurken (op manshoogte), waarachter
de dooden slapen.
Links van de kerke kruipt een aardeweg de velden in, langs de hoogte, tot in
Anseghem. Bezijds dien weg, heel eenig, zijne pastorij: een schoon, groot, wit
heerenhuis, verscholen achter in 't groen van oude boomen. Voren, een bloemenhof,
zwaar van rozen, en achter, de groenselentuin. Heel er rond, verre weg, de velden,
de oneindige, kleurige velden, het glooiende land.
‘Het zijn velden, velden, velden, en nog velden en dan nog velden. Het is tarwe,
rogge, haver, en wat weet ik al. Het is goud en vuur. Het is groen, allerhande groen.
Het is leefte in overvloed. Het is hage en kant en boom en bosch. Het is leven, innig
leven, gloeiend leven, brandend leven vol genot, dat zwelt, dat kropt, dat leeft, dat
2
stil juichend leeft, leeft in die natuur daar - en in mij’.

1
2

Zie O n z e S c h r i j v e r s 1e Bundel. B i j S t i j n S t r e u v e l s .
Hugo Verriest, O p W a n d e l .
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Daar woont hij dan, in dat verlaten dorp, te midden van die velden en tusschen zijn
nederig volk. Soms gelieft hij ons - maar ach te zelden! - te brengen op zijne tong,
van dat Vlaanderen de frissche geur en de veie leefte: dan, om hem te hooren den
stillen dorpspastoor, loopt eene heele stad te samen, eene rijke, verfijnde bevolking,
die geestdriftig geniet, die juicht, die lacht, die jubelt. Wie kent er in Belgiën en in
Holland den wonderbaren spreker Hugo Verriest niet? - 's Anderendaags zit hij weer
tusschen zijne dorpelingen, eenzaam in zijne pastorij of leert hij de kinderkens, en
alle Zondagen preekt hij in de kerke, voor die eenige boeren van Ingoyghem.
------------De meid heeft me binnen geleid in de spreekkamer. Hier reeds voelt men in wat
midden men treedt. Nochthans is de kamer zeer eenvoudig en burgerlijk van
meubileering. Maar op de muren: Gezelle hier, Gezelle daar, dan weer 'n
Streuvels-photo, en op de schouw, overal portretten, de beeltenissen van de makkers
en vrienden van vroeger van heel de bende schoon en geestig volk, die, met en
naast Verriest, Vlaanderen hielpen wakker schudden, het Vlaamsche geweten in
roering brachten en den spoorslag gaven aan al de jonge krachten, die nu volop
aan 't werken zijn in onze gewesten, aan 't werken en aan 't zingen...
Daar trad Pastoor Verriest binnen: zijn wezen droeg die eigenaardige lach, zóó
persoonlijk - die open lach, die heel zijn oud gezicht doet rimpelen, zijne lippen
openen, zijne oogen vonkelen - een lach die, om zoo te zeggen, in zijn gelaat is
vergroeid. Met zijne armen open, wijd vooruit gestoken, kwam hij in. ‘Ah! Ah!, lachte
hij luid - en zijne versleten stem klonk nog zoo helder, zoo zuiver, zoo sterk en zoo
warm - komt ge nu eindelijk toch weer?’ Hij nam me mee naar zijn studeervertrek.
Terwijl hij voor mij zat, trof me weer de snede van zijn gezicht: deed ooit iemand
opmerken de treffende gelijkenis
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van dat wezen - wanneer het stil staat - met het roerelooze masker van Dante,
eender in scherpen bouw van voorhoofd, oogholten, neus en kin?
Maar die kop staart niet onmenschelijk; hij leeft, hij zindert, hij wemelt, en elke
zenuw trilt van genieten en van smaken; dien kop heeft Beatrice gekust...
Hij heeft me verzen van Gezelle voorgelezen; daarna zijne eigene A v o n d s t i l t e ,
zoo oneindig weemoedig...
't Wordt laat en 't zwijgen zinkt met stillen avond neder,
En stille, de avond dringt me in 't eindloos diepe hert,
En 't eindloos herte, moe van wentlen weg en weder,
Staakt 't wentlen en rust in stille zoete smert...

De poëzie van Hugo Verriest - waar een heele wereld van onderdrukt lijden in wentelt
- weerspiegelt soms de fijnste nuancen onzer zielen, bijna niets dan fijne nuancen
en stervende tinten. Heel gemakkelijk ware die poëzie, met de hulp van andere
levensomstandigheden, gegroeid tot symbolisme, gestegen op de hoogte van
Verlaine's symbolistieke kunst.
De boomen stonden pal en stil, en dronken looverlavend
met open lippen in de lucht, 't verkoelen van den avond.

Ik woonde nooit kunstrijker voordracht bij. Een weinig gedempt, maar bewogen en
beweeglijk, wiegde zijne stem; het nerveuze gebaar zijner rilde handen teekende,
in trillend wuifspel, de beelden van den dichter; het gracielijke buigen van zijn lichaam
vergezelde de cadens van het vers en heel zijn lijf was aldus zelf een kunstwerk
geworden, als een levend gedicht, een ademend poëma, dat groeide tot de weelde
van een boom, die, ten allen kante, zijne takken uitspreidt en met den reesel zijner
bladeren wappert, in de zalige toovering van de zon.
*
Daarna droeg hij me nog een der gedichten voor, vroeger

*

De artikelen uit dit boekje zijn overgenomen uit ‘Den Gulden Winckel’.
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verschenen in zijnen N i e u w e n T i j d : 't heette T r o m m e l s t a p en was geteekend
Amaat Dierick.
‘In Vlaanderen, verwittigde hij, heeft nooit iemand getracht een s c h o o n gedicht
te m a k e n . Hij maakt e e n gedicht, een gedicht dat uit zijn wezen borrelt,
onvervalscht, en dat is lijk de dichter zelf. De dichters zijn: eiken, elsen, gras... Elk
hunner houdt zijn eigen wezen en dicht volgens dat wezen. Hoor maar eens dien
Trommelstap:
Van 't kerkhof komt er een mannenschaar,
Zij volgt den ouderschen trommelaar,
Die vlug met rommelend stokkenpaar,
Al gaande, slaat ra-ta-plan!
Van verre zie 'k op de diepe baan
Zijn hoofd, zijn voet en zijn trommel gaan
De maat, die stokken en handen slaan:
e ram, pla-pla, ra-ta-plan!’

Ram, plam-plam! Zijne armen hieven en daalden met de maat van den slag, zijne
handen sloegen met geweld op 't vel van den trom en hij stapte, met groote
soldatenpassen, de kamer op en af, lijk die droevige trommelaar.
- ‘Er zijn geene voeten in verzen en we kennen wij hier in Vlaanderen geene
iamben, geene trocheien, geene dactijlen. Al die wetenschap is door de schoolvossen
uit 't Latijn en uit 't Grieksch overgenomen, maar dat en is al geen Vlaamsch! Weet
ge wat rythmus is? Wanneer ik zeg “Oost, West, Thuis best!” dan heb ik een vers.
De voet dat is d e s t a p , d e b e w e g i n g v a n h e t l i c h a a m , en vermits elk
ding, elk wezen zijne eigene beweging, zijn eigen leven heeft, bezit ook elk gedicht
zijn eigen rythmus. Dat heeft Gezelle, ô toch zoo geniaal begrepen! Wanneer hij
dicht van
Gelijk het peerd te stampen staat,

dan geeft immers elke sylbe het gevoelen, ja de klank en de beweging weer van
die peerdenstamp, van dat geweldig hoefgetrappel... 't Lichaam plooit juist in
lidmaten, niet
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waar, en van daar komt het leven? Zoo plooit ook de taal en al wat in de taal plooit,
al wat er aan wentelingen in het woord zit, dat is de voet, onze voet, de voet van
Gezelle in het vers’.
Verriest glimlachte. ‘Als ik er op denk, wat al last, wat al moeilijkheden me die
theorie heeft op den hals gehaald, wanneer ik professor was te Rouselaere en daar
in botsing kwam met al de voorschriften van pedagogieke dichtkunst, met al de
regels van de klassieke metriek! Tegenover de andere professors golden, op den
duur, de verzen mijner leerlingen niet meer...’
Toen csheen hij ineens 't verleden van zich te willen afschudden. De zon viel
binnen langs het hooge venster, op de naakte muren, op de lange boekenrekken.
Naast de deur stond een lessenaar, in 't schuine van het zonnelicht. Ik liet mijne
oogen glijden langs de schabben en dan rusten op dat meubel.
Verriest greep me bij den arm: ‘Ziet ge daar dat kastje?’ Ik knikte. Als een geheim
dat hij me ging toevertrouwen, zei hij heel zacht: ‘Dat zit vol brieven, vol brieven uit
den Gezelle-tijd!’ en toen met weemoedigen klank: ‘Moesten die ooit aan den dag
komen! Maar dat zal zijn na mijn dood...’
- ‘Waarom na uw dood, Eerwaarde? Me dunkt, dat u toch wel de man is, 't best
gedocumenteerd en overigens reeds geschiedkundig geroepen om die brieven uit
te geven!’
- ‘Van uitgeven is nog geen sprake. M o e s t e n d i e b r i e v e n o o i t
v e r s c h i j n e n ,d a a r z o u d e n t e v e l e m e n s c h e n t e d e e r l i j k b e k l a d
e n b e m o d d e r d u i t k o m e n . We moeten wachten...’ Nu klonk zijne stem moe
en meelijdend.
't Was pas na 't verschijnen in D e N i e u w e G i d s van Jan van Nijlen's opstellen
H e e f t G e z e l l e d e r t i g j a a r g e z w e g e n ?enW a a r o m G e z e l l e d e r t i g
j a a r z w e e g en na die lange polemiek waarin nog Stijn Streuvels, Caesar Gezelle,
Dr. Gustaaf Verriest, Karel van de Woestijne, Leonce du Catillon enz. medevochten.
Niets méér wisten

Onze schrijvers geschetst in hun leven en werken. Tweede bundel

52
we af van Gezelle's zwijgen... integendeel: nieuwe raadsels werden ons voorgelegd
waarop geene oplossing kwam, nieuwe vragen, waarop geen antwoord. We wisten
nu dat er i e t s was in 't leven van Gezelle, een i e t s dat al degenen die 't kenden,
hardnekkig verzwegen en wilden verdedigen tegen de nazoekingen van vreemden,
een i e t s , dat eens zou verduidelijkt worden door de brieven die de gebroeders
Verriest, Streuvels en Caesar Gezelle bezaten... maar wat dat i e t s was?
Daarom zei ik: ‘Maar Eerwaarde, waarom toch niet die brieven gepubliceerd? Mij
schijnt het een plicht toe eens voor goed al die veronderstellingen te vervangen
door de strikte waarheid. Indien er schuldigen zijn, dan moeten die maar boeten!’
- ‘Ja, ja, maar pastoor Verriest heeft vrede noodig. Maar dan weet ik dat weer de
strijd van vroeger zal uitbarsten, nog heviger, een strijd waarin nu het grootste deel
der vervlaamschte geestelijkheid zou begrepen worden. En ik zou niet gaarne meer
in twist, in vijandelijkheid met mijne oversten geraken, weer die vervolging op mij
voelen wegen. Ik leef zoo rustig! ...’
Ik twijfel er ten zeerste aan of mijne hollandsche lezers deze laatste bladzijde wel
ten volle begrijpen: er wordt gedoeld op toestanden, die in Vlaanderen, eilaas, maar
al té wel gekend zijn, maar die, naar ik meen, nog niet in Holland werden beschreven.
Daarom, eenige woorden uitleg over den taalstrijd die er wierd gevoerd in 't
Vlaamsche land, onder leiding van Gezelle eerst, van Hugo Verriest en Albrecht
Rodenbach later, tegen het verfranschte onderwijs en tevens tegen de verouderde,
onredelijke pedagogiek.
Indien men niet dien strijd heeft meegemaakt, k a n men bijna niet begrijpen omdat ze onuitlegbaar zijn - de miskenning, de verachting, den haat die de overheden
*
en de hoogere sociale klassen toen op die arme Vlaamsche

*

‘Den Gulden Winckel’ is een geïllustreerd maandschrift voor de boekenvrienden in Groot
Nederland
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tale spuwden. Ze zouden 't voor schande aanzien hebben Vlaamsch te spreken,
tenzij tegen hunne huisknechten en hunne pachters of tegen hun werkvolk. Heel
de burgelijke en rijke jeugd werd dus opgebracht in 't Fransch, in de adelijke vereering
van die vreemde taal, en terzelfder tijd in 't misprijzen hunner moederspraak. Wie
dierf in 'n collegie Vlaamsch spreken, werd gestraft en ‘geschandvlekt’, n. l.
gedwongen openbaar te dragen het teeken der verachting (een speciaal blikken of
kartonnen plaatje), lijk vroeger de Joden uit het Ghetto.
Toen Hugo Verriest als student te Rouselaere, in 't Klein Seminarie aankwam,
werd er ééne uur per weke aan de Vlaamsche taal besteed. Dit gebeurde eens te
Kortrijk in 't collegie: de professor trad in, begon te spreken (in het Fransch natuurlijk)
over weer en wind, en wanneer drie kwartiers van den tijd aldus om waren gesukkeld,
dan klonk het: ‘Et maintenant, occupons nous de cette sale langue flamande’.
Daarmee was de les uit. Zoo wierden de studenten geoefend in de kennis en
opgebracht in de vereering hunner taal. Heel 't onderwijs ging op Fransche voet
geschoeid; geweldig werd in de jongens Vlaamschen aard en Vlaamschen zin
onderdrukt... Daarbij heerschte nog in opvoeding en in leering de oudste methode:
de dood!
Maar pas zat Verriest eenige weken op de schoolbanken, geplooid onder de
macht van dat russische dwangsysteem, of Gezelle trad op: in 1854, werd de Meester
professor benoemd van ‘Commerce’, van den handelscursus. Ik leen weer het woord
aan Verriest:
‘Wij monkelen, niet waar? Die second cours de commerce bestond in ouder dagen,
voor 't algemeen, uit min bekwame leerlingen. Daarbij, van “commerce” en cijferen
wist Gezelle niets, en hij zal wel nooit tot tien centen hebben geteld zonder er,
onderwege, vijf van verloren te hebben. En toch na korten maanden stak die
Gezellekop boven het hoofd van alle professors uit. Zijne leerlingen vertelden
wonderen
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van zijn onderwijs, zoo vernuftig en zoo schoon. De kracht van zijn vlaamsch wezen,
van zijn hooger wezen, hief als of het ware den grond op door 't geheel Seminarie,
en er liep onder onze voeten als een magnetieke macht. We bezagen en vervolgden
hem waar hij ging of stond’.
Een weinig later, de professor van Vlaamsch, die les gaf in Nederlandsche
grammatica en syntaxis, ziek gevallen zijnde, werd Gezelle geroepen om hem te
vervangen. Hij kwam lijk de gekozene des Heeren. Hij wierd: de bode van het leven,
die met den staf van zijne begeestering en van zijn bezielend woord het Leven ging
doen spruiten uit de barre rots van 't antieke onderwijs en op dien dorren bodem
doen schieten het krachtigste zaad van Vlaamsche herwording. Wat eene
omwenteling!
Hoor Hugo Verriest gewagen over zijnen professor: ‘Zijn onderwijs? Ja, dat valt
moeilijk om bespreken en uitleggen; ik en zeg het in korte woorden: Eene heele
wereld van leugen, valschheid, conventie en gebaren wierd buitengezet en vergeten.
Eene heele wereld van waarheid en schoonheid trad binnen in helder stralen van
hoogeren geest, in innig genieten van zingend hert, in oneindig roeren en ontroeren
van onze eindelooze ziel. Eene wereld werd buitengezet: Gij ook weet nog wat het
letterkundig onderwijs in die zalige tijden was en wat het wel nu nog is hier en daar.
Maar toch, mij dunkt altijd dat gij daar geen juist gedacht van hebben kunt. Het was
het eeuwige en eeuwig ontleden en zoogezeid uitleggen van ieder sprake, van ieder
vers, van ieder woord, met handverlammend schrijven, honderde en honderde
bladzijden verre..., eene eindelooze bewondering van La Fontaine, Racine, Corneille
en le Grand Siècle... Wat al pedanten-uitleg!
En Gezelle?
Gezelle wist niets daarvan. Van het onderwijs dat hij ontvangen had, was geene
duimprente, geene wending, niets, in zijn werk en wezen gebleven. Hij stond en
leefde daar-
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buiten, studeerde en peinsde, droomde en leerde, genoot daarbuiten en deed
genieten. Zijn onderwijs was een verheffen van geest en hert en ziel naar boven,
door zijn woord en door zijn wezen. Hij wist dat de jonge knapen zielen hebben die
ontwaken bij den glans en den klank van het schoone, en zinderen er bij, en
medestralen en medezingen. Hij wist dat de jonge knapen hunkeren naar het
schoone, en dat het schoone de natuurlijke spijs is van jonger zielen, die, met het
schoone gevoed, opengaan en groeien en bloeien ... De wereld der Poëzie zong
rondom ons, drong in onze herten en bracht ons onuitsprekelijk genoegen. Wij waren
blind, wij waren doof; wij waren stom en zonder taal. Hij deed met zijnen
profetenvinger onze oogen open en leerde ons hooren. Hij ontwaakte op onze lippen
dat zoete, dat allerzoetste Vlaamsch. Poëzie en eigen taal waren o n s geworden.
Wij leefden; wij rechtten ons; wij waren preusch; wij waren sterk en schoon, en
droegen door het leven het jubelend gevoel van eigen woord, van eigen kunst, van
hooger eigen leven!’
Verriest had me die bladzijde voorgelezen uit zijne V o o r d r a c h t e n ; zijne stem
weende bijna van aandoening, van bewondering en van liefde: hij voelde zich weer
jong worden, zag zich weer te Rouselaere zitten vóór den kansel van Gezelle,
waaruit hun al dat leven toestroomde!
Hij vatte samen:
‘Ziet gij ons nu, in die studiejaren, en wat denkt ge wel dat er van het oud onderwijs
geworden was, wat er van ons geworden was, wat wij peinsden, hoe wij leefden,
hoe wij waren?
Wat heeft Professor Gezelle gedaan?
Een wereld van valschheid en gebaren buiten gezet. Een wereld van schoonheid
en waarheid binnengebracht. Het jonge Vlaanderen ontwaakt’.
Maar 't zou niet blijven duren. Of mocht zoo maar vrijweg 't collegie buiten 't
traditioneele spoor worden gestooten, in
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een centrum van Vlaamsch leven, een kweekschool van Vlaamsche opstandelingen
herschapen? Dat mocht natuurlijk niet. De overheden waakten en de rector besloot
die jonge beweging te dooden; de steun van Mgr. Faict, de bisschop van Brugge,
sterkte zijn ondernemen.
Er werd geboden: Kuisch Gezelle weg.
De vervolging nam aanvang, die lange vervolging, waaronder Gezelle zou
bezwijken. Verbannen, trok Gezelle naar Brugge en verdween uit 't Klein Seminarie.
Maar de geest van Gezelle bleef voortleven: alle weken kwamen zijne vroegere
studenten hem opzoeken, om te ontvangen het oliesel van zijn woord; ook Verriest
- toen hij te Brugge in 't Groot Seminarie voortstudeerde - vond de zegenende
gelegenheid om met zijnen beminden meester te blijven omgaan en zich meer en
meer te doordrenken met zijne ziel en met zijn wezen, die ziel en dat wezen die hij
later zou onthullen in eeuwige woorden en die hij zou voortzetten.
In 1864 wierd Verriest priester gewijd en kortst daarna ontving hij zijne benoeming
tot professor van poësis in dat zelfde Kleine Seminarie te Rouselaere, waar hij
voorheen zelf op de banken had gezeten en met gespitste ooren geluisterd naar
de betuigende lessen van Gezelle.
Volgens de vroegere methode van Gezelle en volgens zijn stil wezen, ging hij
zijnen persoonlijken gang; in 't programma behield hij al wat noodzakelijk was voor
't later staatsexamen, maar vergat ook al de rest en gaf les gelijk Gezelle: het
ontwikkelen naar eigen natuur van de studenten, het doen medetrillen en
medezinderen, medebewonderen en beminnen, mede genieten en verstaan,
beproeven van eigen macht en eigen veerdigheid van de jongens.
Weer gulpte de frissche stroom van 't Leven, van de Waarheid, en van de
Wezenlijkheid door de klassen, en stroomden het licht en de lucht door de verstofde,
schemerige kamers!
't Eigenste spel van vroeger, van toen Gezelle doceerde: Verriest was overigens
de bewaarder der Gezelle-traditie;
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die traditie zou hij verbreeden en verspreiden, doen overwinnen eindelijk en alzoo
zijn de groote levenswekker in Vlaanderen, de schepper van ons Vlaamsch leven.
Maar met dat nieuwe leven, hernamen ook weer de tegenstand, de tegenwerking,
de wrijvingen en de vervolgingen van weleer. De strijd tegen 't Vlaamsch en tegen
't ware onderwijs herbegon: alles wat schijn van Vlaamschen aard en Vlaamschen
stempel droeg werd streng verboden.
Maar rond Verriest stonden de studenten geschaard, die hunnen meester
aanbaden en hardnekkig verdedigden. Eens zei de bisschop, Mgr. Faict tot den
Rector: ‘Comment vous êtes vingt prêtres et vous ne pouvez lutter contre l'influence
de Monsieur Verriest?’ waarop de superior van 't Seminarie antwoordde: ‘Vous
n'avez aucune idée de cela, Monseigneur. Si Monsieur Verriest disait à ses élèves:
ces pierres sont blanches, ils feraient leur serment qu'elles sont blanches, bien que
manifestement leur yeux eussent vu qu'elles fussent noires. Et le malheur est, qu'il
ne dit jamais qu'elles sont blanches’.
Toch werden alle krachten ingespannen om dien invloed te keer te gaan en de
handel en wandel van den Vlaamschen professor inquisitoriaal nagespeurd en
afgekeken. Wanneer er ergens onrust woelde in de klassen, oproer uitbrak in de
zalen, dan staken de andere professors den vinger beschuldigend naar Hugo
Verriest. Op 'n dag dan, dat weer de studenten de hoofden hadden bijeengestoken
en hun verlangen naar Vlaamsch onderwijs geuit, kwam 's noens de de superior in
den refter der professors. ‘Il y a de la révolte parmi les étudiants et il y a des
professeurs qui les encouragent. Mais si je dois en chasser dix, je le ferai’. Toen
sloeg de deur dicht.
Geen oogenblik lieten die kleine vervolgingen den beminden professor met rust;
*
de eene hatelijke aanval volgde de andere.

*

‘Den Gulden Winckel’ heeft pl.m. 50 medewerkers, letterkundigen van naam.
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't Is rond dien tijd dat Verriest werd bij den bisschop geroepen en dat hij den prelaat,
terwijl hij buiten ging, nog hoorde tegen zijn secretaris mompelen: ‘Et quand même,
je les casserai tous deux’. (Die twee waren natuurlijk Verriest en Gezelle).
De bisschop triomfeerde eindelijk: Verriest werd uit Roeselaere verwijderd, naar
Heule gezonden als bestuurder van het nonnenklooster en daarna naar IJper.
Eindelijk gelukte het den bisschop hem heelemaal onschadelijk te maken: men
stuurde hem als pastoor naar Wacken en later naar Ingoyghem, twee verloren
dorpen uit West-Vlaanderen, waar nu sedert twintig jaar dat wondere, bezielende
en sterke talent verscholen zit. Een voor een, werden ook uit Roeselaere de trouwe
helpers van Verriest (de professors De Grieze, Demonie, Van Hee, De Carne en
Vyncke) verplaatst: op twee jaar, waren ze allemaal te buiten Roeselaere! 't Collegie
herviel in den ouden, franschen slemper...
Mijnheer de bisschop, uwe hand weegt zwaar op de schouders der priesters, die
eigen wil durfden oefenen en het dolle plan bouwen de Vlaamsche jeugd tot leven
te roepen, de sluimerende krachten van Vlaanderen weer wakker te schudden! De
tijden zijn niet veranderd...
‘Maar zwijg over die dingen; dat moogt ge niet schrijven’... De matte
September-zon streelde zijne grijze haren en de diepe groeven van zijn hoofd, van
dat eerweerdig hoofd, dat vele heeft geleden. ‘Ja, we hebben veel gedaan voor ons
volk. Wij hebben onze literatuur geleefd; we zijn op onze kamer niet gegaan om te
schrijven. Ons leven is geene artiesterij geweest, geen fijnslijpen in 'n ivoren toren,
maar eene volksbeweging, een-Vlaamsch-naar-boven-brengen: de bloei van ons
volk. We hebben ons volk opgenomen in ons en het naar boven gebracht.
V l a a n d e r e n n a a r b o v e n ! hebben we geroepen... Een heel volk is in mijne
lessen en in zijn eigen verleden eene breedere, algemeenere les gaan scheppen.
En dat heeft ons voor alle onze moeite
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en al ons werk, beloond: dat ons volk ons heeft begrepen. 't Doet er niets meer toe,
dat we den literairen kant van ons wezen hebben moeten opofferen’.
- ‘Opofferen? Ik bespeur die opoffering niet in uw werk, noch in 't werk van Albrecht
Rodenbach, bijvoorbeeld...’
- ‘Nochtans werden noch mijne V l a a m s c h e K o p p e n , noch mijn
R e g e n b o o g , noch mijn O p W a n d e l met 'n uitsluitend literair doel geschreven:
op 't oogenblik dat ik die bladzijden uitwerkte, wist ik niet dat ze ooit in boekvorm
zouden verschijnen. Zoodat ik durf zeggen, dat ik nog geen enkelen b o e k heb
geschreven. De stukken, die in die verschillende werken zijn verzameld, werden
opgesteld, één voor één, voor het levende Vlaamsche tijdschrift, D e N i e u w e
T i j d , dat ik met Dr. Lauwers van Kortrijk had gesticht. Voor niemand anders dan
voor 'n beperkt studentenpubliek, beelde ik uit, in die schetsen, de schoonheid van
hun land, de deugdelijkheid van hun volk, het verstand van zijne schoonste tijden.
Nooit bedoelde ik, in mijne V l a a m s c h e K o p p e n bijv., c r i t i e k te voeren, te
weten hoe zwaar die menschen wogen in de letterkundige schaal, hoeveel ze weerd
waren. Dat heeft men me zelfs verweten en gezeegd: Maar, Pastor Verriest, ge
maakt gij van den eersten den besten dorpspastoor, die een paar betamelijke verzen
heeft samengeknutseld, een soort genie...
Dat en deed ik niet: aan ons jong volk moest ik toonen wat hunne voorgangers,
hunne leermeesters waren, diegene die hunne studentenbeweging hadden in gang
geduwd... meer heb ik nooit bedoeld. - In dien tijd schreef ik ook in D e V l a g g e ,
nog een studentenblad, dat ik zelf ten inzichte van mijne leerlingen had gevestigd,
in R o n d d e n H e e r d enz. Nu en dan, wanneer men me verzocht, ging ik spreken
in de steden en dorpen van Vlaanderen, over mijn volk, mijn land, mijn meester
Gezelle en mijn leerling Rodenbach, over onze kunst en onze dichters of over ons
verleden. Eens hebben dan mijne vrienden me verzocht die
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schetsen en portretten en die eenige redevoeringen te drukken. Ik deed het om hen
plezier te doen...’
Ik voeg er bij dat die ‘eenige’ voordrachten reeds nu het getal 800 overschrijden.
Die gaf hij ook om ‘plezier te doen’. Verriest heeft ‘veel plezier gedaan’ in zijn leven,
aan vele menschen... en zoo aan zijn eigen, want hij won veel roem en veel liefde,
overal: in stad en dorp.
In zijne eigen parochie en in de dorpen er rond wordt hij aanbeden: wanneer ge
spreekt van Pastoor Verriest, ô die kennen ze allemaal, ‘dat is zoo'n goeie mensch,
zoo'n wijze man!’ Wat 'n bewondering, wat 'n eerbied, wat 'n genegenheid! Ik deed
hem die algemeene sympathie opmerken.
‘Och ja, 't is zoo'n braaf, eerlijk volk!’ en hij vertelde me eenige anecdoten, me
terzelfder tijd zijne literaire vizie bepalend.
‘Op 'n Maandag-morgen zat een metser op een dak te mortelen, een weinig
bedronken nog, want den Zondag tevoren, had hij wat al te diepe in het glas gekeken.
Voor Streuvels, zou die metser die daar zit, met zwijmelige oogen en aarzelende
handen, terwijl de late roes in zijn kop aan 't ronken is, nog rond te tasten, eene
heele schilderij zijn, waaraan rijkelijk zijne oogen te vergasten. Ik zie zoo'n tooneel
anders. Ik zei den metser: Jan, ziet dat ge geen steen op mijn hoofd laat vallen. Jan
monkelde en grolde: Nee, mijnheer de pastor... 't Zou veel te jammer zijn, voegde
hij er stillekens bij: de perel van zijne schoone ziel die schitterde, de goede
binnenkant van zijn wezen, die naar buiten straalde.
'n Andere keer kwam hier eene vrouw aanbellen, eene slordige, vuile vrouwe,
eene roekeloze huismoeder, die, ergens buiten 't dorp, 'n herberg houdt. Haar kind
moest hare eerste communie doen, maar ze kon niet omdat ze geene kleeren en
bezat. Die vrouw kwam me verwittigen. Ik heb haar gezeid dat haar kind hare eerste
*
communie doen moest
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en heb ze een paar franks in der hand gestoken. Ze bezag me scherp: Mijnheer de
pastor, ge zijt erger dan een vader van familie... Die klank van dankbaarheid in die
stem klonk zoo schoon, zoo zuiver, zelfs uit den mond van dat zondige mensch...
't Kwaad stak zoo diepe niet.
De ziel van 't volk is een ruwe diamant: vuile schors befloerst het vonkelende
vuur, en de steen moet bewerkt, gekuischt, geslepen worden, zoo ge hem wilt doen
schitteren’.
- ‘Maar vermits de buitenkant van den steen niet...’
-‘Ja, maar zoo is ook de doening van mijn leven en van mijne kunste: d e
b i n n e n k a n t d e r m e n s c h e n ; 't is mijn plezier die te ontdekken, en die heb
ik ook trachten doen uitschijnen in mijn R e g e n b o o g en mijn O p W a n d e l . Ik
sta heel anders tegenover mijn volk dan Stijn: niet hooger of lager, de een of de
ander van ons beide, maar anders. We beschikken elk over een ander instrument...
Ik vertelle u bijv. 't avontuur van zatte Jan en vergelijke. Jan was naar Frankrijk
meegegaan voor den oogst en dien dag teruggekomen. 's Namiddags kwam ik hem
tegen, een weinigsken aangevezen:
- Jan, zeide al thuis geweest?
- Ja, Mijnheer de pastor.
- Uw geld afgegeven, Jan?
- Ja, mijnheer, moedere was zoo content...
En Jan was ook content, omdat moedere zoo content was: reeds straalde de
helderheid van zijnen goeien aard boven, niettegenstaande zijne bedronkenheid.
- Van wat zeide dan zat, Jan?
- Ik ha 25 franks gekregen van moedere, mijnheer de pastor.
Later zag ik hem weer, al vloekend en tierend, vechtend en stampend, tusschen
'n heelen hoop volk. Ik neem hem onder den arm. ‘Alla, Jan!’ Jan neemt zijn klak
af. ‘Ga mee, Jan’. Ik breng hem thuize. ‘Moedere hier breug ik Jan weer, zat, op 't
oogenblik dat hij ging baldadigheden
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uitrichten. Ge zijt me dus dank schuldig. Eh wel, beloof me Jan niet te berispen,
geen woord’.
Moeder pruttelde en toen zei ze toch: ja!
Ik hielp den jongen in zijn bedde steken. 't Laatste woord dat Jan uitstotterde: “In
de naaste kiezing zal ik naar niemand anders horken als naar u, mijnheer de pastor”.
Zoo betuigde me Jan zijn dank.
Me dunkt ik zie Stijn, bij zoo'n geval, al lachen, zijne oogen wijd opensperren en
scherp nakijken den jongen, dien wilden jongen met verstreuveld haar, bemorste
kleeren, tierend en dansend lijk een zot op Thieghemberg.
Wat mij nu treft in zoo'n tooneeltje? Jan zijn ziele, de binnenkant van zijne natuur,
en in heel zijne zottemansdoening die paar hartelijke woorden die hij me toesprak;
dan vergeef ik aan dien jongen zijne overmoedige baldaderij’.
- ‘Ge staart met al té gunstig oog naar 't handelen van uw volk, Eerwaarde, en
uw optimisme verheldert soms nog al donkere daden...’
- ‘Ik moest lachen over eenigen tijd, wanneer ik las in een artikel, door 'n kannunnik
opgesteld, dat ik de goede hoedanigheden van het arme volk overdreef en heel het
doen van al wat ellendig en ongelukkig was, met de lichtste kleuren van mijn
quasi-socialisme verfde... Omdat, wanneer ik het leven, zelfs het rampzalig en laag
leven van mijn volk vertel, (zooals bijv. in de schets A r m o e d e van O p W a n d e l )
ik dat vertel met een gevoelen van medelijden en verschooning, in plaats van met
een geroep van verontwaardiging en beschuldiging, omdat ik die arme suggels
troost en help, in plaats van ze te vervloeken en te steenigen, beweert men dat ik
hunne gebreken niet en bespeur? Nochthans, wanneer ik schrijf: “De vader zwoegt
en slaaft en doet alle werk, zwaar en lastig, altijd, altijd voort, vermoeid, met krachten
die eens begeven zullen, overwrocht en overdronken; want ja, den Zondag en 's
wekedags somtijds bij gelegenheid, drinkt hij, mat, moede, uit nood van 't is gelijk
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wat buiten zijn slepen en sleuren”, dan zeg ik toch dat hij drinkt, veel te veel drinkt,
ofschoon ik 't niet noodig acht daar dan aan toe te voegen: die deugeniet! die
leelekaard! enz’.
Pastoor Verriest's breede wezen glom van 't goedig lachen en zijne blijde oogen
lonkten snaaksch. Hij bladerde voort in zijn O p W a n d e l en las toen luide voort:
‘Hebben zij ruwe, botte zielen?
Neen!
Zij hebben frissche zielen, nieuwe zielen, goede zielen, onder botte woorden, vuil
kleed, lompen en slunsen, gewenten en onwetendheid. Zij leven in botheid, in
ruwheid, in arm hulsel, onder armoede van geheel het wezen; leeg en ingebouwd.
Maar 't is wonder om zien hoe, gelijk kostelijk metaal, die ziel aan 't glinsteren gaat,
als een zonnestraal van goedheid er op vallen en liggen mag. Zij hebben goedheid
noodig, Goedheid. Hunne ziel trilt er bij, en weent er bij’. Die goedheid heeft Pastor
Verriest, met zijne liefde, aan zijn volk gaan ronddragen, en de ziel van 't volk is
beginnen te trillen en te weenen en heeft zijne goedheid gezegend. Van toen hij
professor was, zegde de superior van hem: ‘Il ensorcelle mes élèves’, en nu nog,
betoovert hij al wie met hem leeft.
- ‘'t Diepe van mijn invloed ligt in mijn goedheid. Door mijn goedheid schiep ik
tusschen mij en mijne studenten dat wonderbare magnetisme, waarop ik zoo fier
ben in mijn professorsleven. Veel meer dan alle theorieën, hebben de schoonheid,
de goedheid en de geleerdheid van mij en mijne helpers, de ziel onzer schooljeugd
gewonnen’.
Die goedheid leent aan zijne werken hunne warme menschelijkheid: hadde Verriest
de psychologische gedachten, die hij in zijn O p W a n d e l en in zijn R e g e n b o o g
op 't papier wierp, willen ontwikkelen, hij ware geworden: een Vlaamsche Dickens.
- ‘En toch zijn de menschen soms nog kwaad! voegde hij er glimlachend bij. Ik
mag ik al schrijven wat ik wil,
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al de omstandigheden en uiterlijkheden van mijn verhaal veranderen, toch erkennen
ze seffens hier in 't dorp, de mensch die ik heb willen afschilderen. Dat is soms heel
lastig.
Zoo heb ik in 't begin veel moeilijkheden beleefd met den werkelijken Jan Braecke,
die ik in R e g e n b o o g had beschreven. Nu nog soms, wanneer ik hem tegenkom,
moet ik de vraag verdragen: “Wanneer gaat ge nog eens een boek schrijven,
mijnheer de pastor?” Maar Verriest stoort zich aan dat gekonkel niet. Hij voelt zich tevreden met dat
rustig bestaan, in dat vereenzaamd dorp, tusschen die klein-zielen-menschheid. 't
Geluk lacht hem toe. Hij geniet van het leven met eene opperste nonchalence, eene
aristocratische beweeglijkheid, dank aan zijne eclectieke cultuur, aan zijne
dilettantische geest. Pastor Verriest is een ideale dilettant, een heerlijke fijnproever:
de scherpste trek van zijnen aard. Hij smaakt, hij geniet. Al wat hij wrocht, wrocht
hij uit eenvoudige liefhebberij, nooit uit schrijvensdwang, uit kunstroeping, met den
vasten wil van werk te blijven leveren. Vooraleer z e l f s c h e p p e r te zijn, geniet
die verfijnde amateur - en weet de anderen, met tooverend gebaar, spontaan zijn
genot te doen deelen - van het werk van vreemden. Persoonlijk dus heeft hij geen
grootsch werk opgebouwd, maar hij heeft - in hoedanigheid van hoofdsche
vulgarisateur - aan het grootsche werk van een Gezelle, van een Rodenbach, van
een Benoit - door de zelfstandigste begrijpenis die hij er, dank aan zijn buitengewoon
assimilatie-vermogen en zijnen voornamen smaak, van bezat - eene waardeering
en eene hoogschatting geschonken, veel blijvender, hechter en rechtzinniger dan
ze ooit bezaten, vooraleer hij, met zijn genotslyrieke woord, er den schoonheidspraal
van omslingerde.
- ‘Ja 'k voer een blij leven tegenwoordig, zonder ambitie, zonder zorg: niemand
kan hier aan u van binnen, en in uw eigen wezen schuilt veilig het genot. De doening
van mijn
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leven het plezier; ik b e g r i j p altijd niet aanstonds, maar ik z i e onmiddellijk. Een
aardig dingen: wanneer ik een gedicht of een roman lees, 't worden al beelden in
mijnen kop. Ik doe mijne oogen dicht: de personen geraken langzaam in beweging
en treden levend op. Eerst word ik 't stoffelijke van hunne natuur bewust en zoo
dring ik later in hunne innerlijkheid. Wanneer ik S t a r k a d d las, verbeeldde ik me
- en 't beeld wou niet weg van vóór mijn geest, en 'k wete ook niet waarom - Starkadd
als een kleine, dikke vent, met korte beenen; 't lief van Starkadd, als een meisje van
Parijs, en Saemund als een lange, rilde koning. Mijn gevoelen van schoonheid is
onbewust en ik lache met al de theoriën van de wereld...’
En inderdaad hij lachte. Pastor Verriest lacht en glimlacht gedurig en nochtans
zoo vrank, zoo natuurlijk, dat ik me bijna schaam voor 't vermoeden dat hardnekkig
in me sluipt: dat juist, waar ‘pose’ beteekent; afwijking van de natuur, vervalsching
van de eenvoudigheid... pastor Verriest's pose geworden is: zijne natuurlijkheid, zijn
eenvoud. Hij heeft ondervonden wat een bijval hij won - vooral in 't stijve,
overbeschaafde Holland - door de spontaneïteit van zijn woord en de frischheid van
zijn houdingloos gebaar, en 't lijkt me alsof hij daarom een weinig die hoedanigheden
heeft overdreven, ze systematisch onderhouden en zoo van die origineele
natuurlijkheid gemaakt eene soort - ô heel lieve, heel verfijnde, heel aristocratische
- aanstellerij, een nieuwe, zeer persoonlijke en bekorende ‘houding’.
Zoo houdt er o.a. pastor Verriest eene bezondere terminologie op na om zijne
bewondering uit te drukken: hij smekt hij zindert, hij proeft, hij monkelt en dan roept
hij - op stijgenden toon -: Schoon! Schoon! Schoon! ('t gene hij met een weinig
nuffige lipjes uitspreekt: skoon! skoon! skoooon!)... Tevens glinsteren zijne oogen,
*
reikhalzen van begeerte zijne lippen, monkelt zijne ironische mond en rekt
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zijne heele lichaam; met gemeten pasjes, stapt hij op en af..: een gesteriotipeerd
beeld.
Daarom, als voordrachtgever ook, behoort Verriest niet tot de groote, machtige
redenaars - in een parlement zou zijne stem verloren klinken tusschen de wijde,
naakte wanden - maar veeleer tot de charmante sprekers: een goddelijke ‘causeur’...
- aan de betoovering van zijn gekout weerstaat niemand. En causeur blijft hij, dat
hij voor eene volle zaal spreke of voor één enkele bezoeker of voor zijne parochianen,
in de dorpskerk...
Ik ondervroeg pastor Verriest over zijne sermoenen.
- ‘Een sermoen bij mij, groeit stillekes aan uit den wortel, gelijk een boom, terwijl
ik wandele door de velden; roert en staat, voor den Zondag, in zijn geheel wezen,
klaar in mijn stille denken. Geen woord hebbe ik gereed; maar ik spreke het aan
mijn volk, gelijk ik u aanspreke als wij samen zijn. De adem mijner ziel waart er door.
Ander volk en andere gesteltenis in geest of hert of lijf, veranderen woord en klank
en zang. Daarom zou ik het sermoen kunnen schrijven zoolang ik den boom zie,
en voor mij dat volk aanschouwe, en mijn eigen gevoele. Daarna zou ik het vergeefs
beproeven. Mijne voordrachten ook, schrijf ik gewoonlijk nadat ik ze gesproken heb’.
- ‘Ik zou nog wel wat willen weten, Eerweerde, over uw nieuw boek, uwe eerste
eigenlijke boek dus, geschreven met een uitgave-doel - dat u in bewerking hebt,
D e G e z e l l e s t a m ’.
‘Ik zegge in dat boek al wat ik van de kunstveerdigheid van heel de familie Gezelle
wete: ik spreke dus van Gezelle zijn vader, van Gezelle zijn moeder, van zijne broers
en zijne zusters: allen wonderbaar volk! Dan zegge ik entwat over de historie van
de kunst en het worden van Guido Gezelle. Ik spreke lang over Stijn Streuvels en
in 't kort over Caesar Gezelle, Guido's neven. Meest een werk van herinnering’.
- ‘We langen ongeduldig, beste Pastor... en vooral
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hopen we dat D e G e z e l l e s t a m maar als inleiding zal dienen tot 't groote werk
dat we van u verwachten: de volledige levensbeschrijving van Gezelle, de compleete
analyze van zijn werk’.
- ‘Ik word zoo oud!’
- ‘Van jaren ja, maar niet van geest, niet van ziel’...
We praatten nog een weinig. Pastor Verriest nam zijn stok en zijn hoed, en al
koutende gingen we buiten en stapten door de velden, het dorp rond. In de verte
lag, schitterend wit, zijne pastorij te koesteren onder de laatste zonnestralen; een
weinig hooger op, op zijn heuveltje, stond Streuvels' Lijsternest verguld, en 't dorp
hurkte samen rond de kerk, in stille avondrust en groote eenzame vrede.
ANDRÉ DE RIDDER.
*

*

B i b l i o g r a p h i e van Hugo Verriest: R e g e n b o o g , 1899; D r i e g e e s t e l i j k e
V o o r d r a c h t e n , 1901; V l a a m s c h e Koppen (2 deelen) 1901; O p W a n d e l , 1903;
V o o r d r a c h t e n , 1904; In voorbereiding: D e G e z e l l e s t a m .

Onze schrijvers geschetst in hun leven en werken. Tweede bundel

68

Bij Karel van de Woestijne
(Eene reportage-studie)
J'ai serti le rubis, la perle et le béril,
Tordu l'anse d'un vase et martelé sa frise...
(J.M. DE HÉRÉDIA L e v i e i l O r f è v r e ).
‘Ja, het zal de eer der Symbolisten zijn dat ze, na de pieterige Parnassiens, weêr
het Leven - naar nieuwe, lijdende, ziekelijke wijze misschien, maar dan toch in volle
overgave en zonder achter-docht, - beleden hebben, en niet langer in enge en kleine
hoekjes ervan en looze schijntjes, maar met den dubbelen vadem hunner opene,
hoewel vreezende, armen en den kreun of den kreet hunner blijde of angstige borst’.
Zoo Karel van de Woestijne in zijn sterk-typeerend stukje over den ‘artiest’ Oscar
Wilde. Die eer blijft ook steeds de zijne in onze vlaamsche literatuur, want hij
insgelijks heeft het Leven beleden, op nieuwe, lijdende, misschien wel op ziekelijke
wijze, maar met hartstocht, met rechtzinnigheid, met den roerenden kreet zijner
benepen longen. Na de gezonde, sterk-natuurlijke poëzie van Gezelle en van
Rodenbach - echter door de zielloosrealistische rhetoriek van vele hunner navolgers
*
verwaterd - heeft Van de Woestijne aan
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de geestelijke schoonheid van Vlaanderen eenen nieuwen vorm van uitdrukking
geschonken en is de eerste uiting van zijn ragfijne, edele en voorname gemoedsleven
eene echte veropenbaring geweest voor den vooruitgang onzer vlaamsche cultuur.
In Gezelle hebben eenige onzer - de geest-rijpsten onzer - niet gevonden de
weerspiegeling hunner complexe natuur, de weerklank hunner angstige moderniteit.
Wel waren hen die sereene verzen een verfrisschend, koelend bad voor de luwe
onrust van hunnen geest. Maar ze heerleefden er niet in de spleen van hun leven,
de pijnlijke zindering hunner overspannen zenuwen, de wanhoop van hun ontheiligd
Hamlet-hert... Toen is Van de Woestijne gekomen, met zijn acuut-modern werk,
waarin heel de onrust van onzen tijd woelt en heel de ontgoocheling, de bitterheid
van een overbeschaafd gemoed weenen...: T h a n a t o s e n d e V r e e m d e l i n g ,
D e M o e d e r e n d e Z o o n , V e n u s e n A d o n i s : groote, smartelijke
menschenkunst, beantwoordend de ziekelijke nevrose van onze jeugd...
Aan wie dacht - zich steunend op onze landelijke literatuur en onze volksboeken
sedert 1830, die van Gezelle, Verriest, Streuvels erin begrepen - dat de vlaamsche
geest niet toegankelijk was voor de iets of wat decadentieele verfijningen van het
moderne hooger-leven en van onze tegenwoordige grootestads-cultuur, heeft Van
de Woestijne ook het tegendeel bewezen. Op de ruwheid van het vlaamsche vers,
heeft hij geënt de aristocratische distinctie van zijne latijnsche natuur, de broze
verfijning van zijn innerlijk leven ... terwijl hij in zijne proza-opstellen heeft gelegd,
naast de gezochtheid van eenen vromen woord-versierder en de wijdsche
beeldspraak van een subtiel voeler, het zonderlinge, onrustige, hardnekkige streven
naar oorspronkelijkheid en naar nieuwheid van eene angstige natuur, gekweld door
al de groote problemen van den dag, en van een kiesch, hypersensiebel
kunstenaarsgeweten.
Men heeft Van de Woestijne reeds geheeten ‘den florentijnschen dichter’. 't Beeld
trof me, omdat zóó raak; uiterlijk
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en innerlijk. Zijn kop en zijn ziel zijn XVII eeuwsch; hij heeft veel weg van den
florentijnschen hof-mensch, ten tijde van Cosinsa den tweede. In elk geval werd
zijne vorming sterker beïnvloed door de helleensche oudheid, door de italiaansche
Renaissance en door de kunst der fransche symbolisten en decadenten, dan door
onze eigen nederlandsche auteurs van vroeger (tenzij Vondel) of door Gezelle. Zijn
wezen is doortrokken met zuiderlijke atmosfeer, met latijnsche beschaving.
We hoeven ons dus niet te verwonderen zoo Van de Woestijne is geweest, in
onze letterkunde, de invoerder van het fransche symbolisme. Door ‘symbolisme’
versta ik dan niet eene vers-techniek, maar eene compleete kunst-opvatting, eene
wezenlijk-moderne levens-vizie. Voor ons heeft hij de beteekenis, naast onzen
Ledeganck bijv., van 'n Albert Samain, 'n Jules Laforgue, 'n Tristan Corbière, 'n
Arthur Rimbaud in Frankrijk, naast 'n Lamartine en 'n Millevoye. Niet dat hij slaafelijk
het symbolisme van die Fransche dichters in zich heeft opgenomen en dan
nagepraat: hij heeft het, in zijne vlaamsche ziel, v e r w e r k t en, met eigen stemklank
en zielenzindering, weergeven. Tegenover Laforgue staat hij niet als leerling, maar
als gelijke, als broeder: het symbolisme is de algemeene en internationale uiting
van een geslacht geweest; het symbolisme heeft feitelijk, rond de jaren 1880-1890,
in de lucht gehangen; de toenmalige jeugd heeft zoowat in alle landen dat
kunst-ozone ingeademd. Feitelijk waren Van de Woestijne's eerste en
meest-symbolistische verzen geschreven, vóór hij Samain of Laforgue las.
't Verheugt me dat we in hem hebben eindelijk ‘de dichter van eene zekere
europeesche beschavings-verfijning’, zooals we ook van die beschaving den
prozateur hebben in Herman Teirlinck. Daarmede geraken we toch eens buiten de
iets of wat boersche enkelzijdigheid van onze vlaamsche literatuur.
Nu meen ik niet dat die kunst ooit op ruime populariteit
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zal mogen rekenen. Het axioma van Hello ‘l'homme médiocre aime l'art impersonnel’
blijft steeds waar...
* *

*

135, Steenweg naar ter Hulpe, te Boschvoorde.
Eerst moet men, in de electrische tramcar, half Brussel door; stilaan geraakt men
dan in den buiten, rijdt men tusschen twee rijen huizen met hofjes vóór, later tusschen
villa's en kasteeltjes, door de eerste velden, te midden zuiverder landschap; dan
langs de kleurige, ranke paviljoentjes van het Koersplein - Boschvoorde is de
brusselsche turf - heen, tot aan Boschvoorde-Plaats: errond ligt het dorpje geschaard
tegen den pittoresken, heuveligen achtergrond van het Soniënbosch. De
Middelburgstraat door, tot aan den vijver: een prachtig water, waarlangs de steenweg
van ter Hulpe loopt en dat, langs de drie andere kanten, is bezoomd door het groote
woud: een recht bekoorlijk hoekje. Langs den vijver - tweede hek - woont Mr. Karel
Van de Woestijne. Van uit de vensters van zijn oud achttiende-eeuwsche huisje,
overziet hij het verre, zonnig watervlak en de eerste boomenrijen van het oneindige
Soniënbosch.
- ‘Vroeger, wanneer ik te Sinte Martens Laethem aan de Leie woonde, was mijne
omgeving nog schooner. Jammer dat het dorpje zoo druk werd bezocht door allerlei
artiesten en pseudo-artiesten. Op den duur kon ik er niet meer werken; alle dagen
hadden we bezoek. Aangenaam gezelschap had ik er wel: we leefden daar, ik, mijn
vrouw en mijn broer Gust met George Minne, De Sadeleer enz. Maar dank aan die
uitgelezen vrienden, richtte ik niets meer uit: we spraken, wandelden, lachten heel
den dag. Daarbij: de Leie was zoo schoon ... daar villegiatureerde een vriend die
een stoomjacht bezat... Zoo vaarden we heelder dagen op de Leie; we leefden
haast geheel op onzen motorboot. Van werken kwam er niets. Ik heb op den duur,
de vlucht ge-
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nomen. Gedurende eenige maanden heb ik toen te Elsene geleefd. Maar wennen
kon ik er me niet: het contrast tusschen mijne innige, kleurige Leie-streek en die
reuzige groote stadswijk was al te scherp. Dank aan een mijner vrienden, heb ik
eindelijk dit hoekje hier gevonden; stemmingsrijk is het midden wel. Ik kan u werkelijk
geen gedacht geven van de pracht en de grootschheid van het woud. Ik leef meer
in het woud dan in mijn huis; bijna al mijne gedichten maak ik er, ten minste in den
zomer. Ik ben hier dus zeer tevreden’.
Ik dacht ineens op zijne verzen:
Thans, o mijn vriend, geen torve wil die razig rade;
geen tornen dat mijn rust naar roergen toren dwing';
de glimlach van mijn kind, de vragen van mijn gade,
en in mij zelve' alleen, van de eêlste herfst-sieraden
het schittren, zelf-Vereeuwiging...

Voor me zat de dichter, zijn bleek-zacht, vrouwelijk gelaat, zoo innig door de hooge
blonde haren beschaduwd, en waarin de groote blauwe oogen, met stillen glans
schemeren, opkijkend naar me... Naast hem zat zijne lieve echtgenoote, de
bekoorlijke mevrouw Van de Woestijne, zoo aristocratisch verfijnd in haar onthaal
... en in een hoekje speelde zijn driejarig zoontje Paul met eenige postkaarten...
- ‘Dan leeft u hier tegenwoordig wel rustig?’
- ‘O ja. Ik houd me zeer afgezonderd. In Brussel kom ik, wanneer ik er door mijn
journalistiek werk word geroepen; anders niet. Maar we hebben eenige trouwe
vrienden: Van Langedonck en Emmanuel de Bom vooral, Vermeylen, en Teirlinck,
Ontrop en Claus. Voorts ontstemt me alle overdreven curiositeit rond mijn leven. Ik
vind dat de belangstelling, die men ons gunt, veel te veel tot den persoon wordt
gericht, te weinig tot het werk. Overigens die belangstelling komt dan gewoonlijk
toch te vroeg, wanneer we nog niet rijp zijn, en dan schaadt ze dikwijls. Daarom
heb ik tot hiertoe alle intervieuws geweigerd’.
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Ik keek eens rond me: de kamer was zeer gezellig, keurig en smaakvol, geschikt
door behendige en kiesche vrouwenhanden. Twee statuetten van George Minne,
eene oorspronkelijke teekening van Minne, een paar schilderijen en etsen,
reproducties van gekende doeken, vele foto's. Op de tafel reeds bloemen, ofschoon
nauwelijks April.
- ‘Laat me eerst toe, mijn beste heer, u een paar inlichtingen te vragen over uwe
twee laatste werken: D e I l i a s en uwen J a n u s ’.
- ‘'t Werkje dat van me in de Wereld-Bibliotheek verschijnt is niet eene volledige
vertaling van Homeros' epos, maar eene bewerking. In de Ilias hebben vele deelen
geen belang meer voor den modernen lezer. Die deelen heb ik opgeofferd; zoo viel
bijna de heele Tweede Zang weg. Dan wou ik vooral vulgarisateurs-werk maken,
de I l i a s in ruimeren kring bekend maken en aldus aan het doel der
Wereld-Bibliotheek meêwerken. Daarom heb ik alleenlijk de hoofddeelen van het
gedicht mogen behouden, de essentieele gedeelten, dezen, die mij het schoonst
en meest-typisch voorkwamen. Die gedeelten heb ik dan met proza van eigen
maaksel moeten samenknoopen, verbinden. Dat werk is niet gemakkelijk geweest:
aan mijn eigen proza heb ik de lijn, de bouw, de rythmus van Homeros zelf moeten
geven; ik moest inderdaad verkrijgen dat de lezer niet al te zeer de oorspronkelijke
fragmenten van uit de tusschengeschoven stukken kon onderscheiden. Ik zou niet
graag dat werk herbeginnen’.
- ‘En uwe vertaling van Aischulos' Z e v e n o p T h e b e L o s , is die reeds klaar?’
- ‘In haar geheel. De helft ervan verscheen reeds in V l a a n d e r e n ’.
- ‘Geeft u die niet uit?’
- ‘Misschien wel. Indien een uitgever ze wil, kan hij ze krijgen. Hoogstens zou ze
*
een boekje van 35 of 40 bladzijden vormen’.

*

‘Den Gulden Winckel’ geeft interviews met schrijvers en uitgevers.
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- ‘Maar nu over den zoo lang verwachten J a n u s m e t h e t d u b b e l e
v o o r h o o f d ... welke plaats neemt dan eigentlijk dat boek in uw werk in?’
- ‘Dat zeg ik u geerne: de plaats van ontspanningswerk, en 't zou me erg spijten
moest men er meer in zien, want ik wil vooral als dichter aanzien worden. Men zoekt
in J a n u s dingen, die ik er nooit heb willen inleggen. J a n u s is voor mij eene
fantazie geweest, behalve “Christophores”, het eindstuk, en ik heb liefst dat ook de
lezers hem zóó opvatten. Mijn prozawerk blijft, in ieder geval, bijzaak; hoofdzaak
voor mij is de poëzie. Ik heb J a n u s gemaakt ter afwisseling; ter afwisseling zal ik
ook mijn volgend werk L e v e n s maken. Overigens de eerste stukken, die nu
J a n u s vormen, schiep ik reeds over 3, 4 jaar... J a n u s bevat inderdaad: R o m e o
of de Minnaar der Liefde,Blauwbaard of het zuivere inzicht,
C h r i s t o p h o r e s ,D e Z w i j n e n v a n K i r k é ,D e v r o u w v a n K a n d a u l e s
en drie P a r a b e l s . Het eenheidsgedacht van het werk - dus: de justificatie van
het schrift - kunt ge uit mijn inleidend “Kort Sermoen aan den Lezer” opmaken.
Janus Biefrans was bij de Romeinen de God met het dubbel aangezicht. De
Franschen hebben daarvan gemaakt: Jean qui Pleure et Jean qui Rit. In mijn boek
ook, wordt er gelachen en geweend terzelfder tijd en blijft die tweezijdige houding
het eindwoord’.
- ‘U zult toch niet beweren dat J a n u s een zuiver fantasie-werk is en dat de
symbolistische weerde die wij er aan schenken eigentlijk op niets zou berusten?’
- ‘O neen. Een symbolistische gedachte bezielt wel elk dier stukken. Nochthans
ga ik nooit van het symbool, van de bedoeling uit. Die komen er nadien, eenigzins
onbewust bij. Ge kunt dat dus aanzien als een averechtsch symbolisme. Voor mij
heeft maar beteekenis het beeld. Wanneer ik u den oorsprong van een paar stukken
zal verklaard hebben, zult u beter mijne houding hierin begrijpen. Ik neem bijv.
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D e z a t t e m o e d e r e n d e z u i v e r e j o n g e l i n g : dat stuk berust op een
reëel gezien feit; op 'n avond heb ik in eene Taverve op de Place Royale, werkelijk
zoo'n jongen gezien, die met zijn moeder domino zat te spelen: de jongen dronk
water en de moeder absinthe... Ge begrijpt hoe ik werd getroffen door hetgene ik
zag: eens het beeld ontvangen heeft natuurlijk mijn geest in dat feit eene algemeene
beteekenis gevonden, zonder eenige moete, en is die scene zoo geworden mijne
sproke... Weet u hoe ik op de gedachte

Boitsfort. - Aan de boorden van den Vijver.
Vorenaan - rechts - de weg door het woud naar de woning van den dichter.

van A p o l o e n d e V i s s c h e r ben gekomen? De groote vijver, die u vóór mijn
huis hebt gezien, werd gebaggerd; 't was gedurende den winter, wanneer vroeg de
nacht invalt: op in avond zag ik op den vijver eene lange rij lamplichtjes, daarnaast
de gestalten van gebogen mannen en, van achter, de maan die opging. Dadelijk
heb ik toen gedacht aan een visscher, die altijd in de diepte zoekt en aan wien Apolo
- het licht - zou verschijnen en zeggen: “Ge moet in
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de hoogte zoeken!” Een feit heeft me dus weer dit gedicht ingegeven... Ik durf u
bijna niet den oorsprong van B l a u w b a a r d verhalen: wat ik eigentlijk wou dat is:
zeven dames mijner kennis caricaturaal afteekenen; we hebben ons daarmee zot
gelachen. Eens die typen aangenomen, heeft zich wel een symbolistisch idee uit
die episode op den voorgrond geheven. Maar nogmaals: nadien eerst; als gevolg’.
- ‘'t Valt me moeilijk dat aan te nemen. In elk geval: wat hebt u met de verschillende
sproken uit J a n u s gewild? Welk idee belichamen die personen?’
- ‘We hebben eerst C h r i s t o p h o r e s : Christophores is de man die zoekt naar
eene sterkere macht dan de zijne; hij gevoelt dat er eene zedelijke wet zijn moet
hooger dan zijne lichamelijke heerschappij. Daarom trekt Christophores op weg om
die macht te vinden. De eerste macht die hij ontmoet, is: de filosofie (in persone
van den molenaar van Deurle); dadelijk echter ziet hij 't ijdele van die macht in, en
trekt verder. Te Laethem ontmoet hij de drie koningen, die hem de macht van den
rijkdom symboliseeren; ook deze macht valt dadelijk kapot voor de kritiek. Dan vindt
hij, als derde machts-expressie, de schoonheid en de liefde: de koningin van Scheba.
Nu waant Christophores vast en zeker den zegenrijken invloed op zijn leven
gevonden te hebben: eilaas, ook de liefde is illusie. Eindelijk ziet hij Christus en 't
is in de Godheid alleen dat hij een overwinnaar vindt.
Met D e z w i j n e n v a n K i r k e wou ik dit doen uitschijnen: de vrouw heeft de
macht zuiver te beminnen, eene pure zieleliefde te koesteren... de man echter,
zoodra hij bij eene vrouw komt, schiet vol begeerte, hunkert naar vleeschelijke
communie en wordt ... een zwijn. Dit alles komt hier op neer: de vrouwelijke liefde
zuiver bedoeld, vindt geen weerklank in de mannelijke liefde.
*
In B l a u w b a a r d is het verband tusschen de zeven vrouwen

*

‘Den Gulden Winckel’ geeft causerieën over alles wat ‘het boek betreft’.
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en de zeven hoofdzonden duidelijk. Zoodra Blauwbaard erin gelukt “het zuivere
inzicht” te winnen, dat is de zonde te overmeesteren, is 't hem natuurlijk mogelijk
eene zijner vrouwen - de overwonnen drift - te dooden. Blauwbaard is dus een
asceet, een man die tegen de overmacht van de hoofdzonden opstond. Wanneer
hij al zijne vrouwen heeft gedood, dan heeft hij de overwinning behaald, heeft hij
ook

Interieur van Karel van de Woestijne te Sinte Maertens, Laethem.

al de hoofdzonden overwonnen: hij is volkomen zuiver ... en moet kapot.
Met de V r o u w v a n K a n d a u l u s had ik eene zedestudie, eene karakterschets
in 't oog. De vrouw van Kandaulus zoekt dus de geestelijke liefde; ze voelt de
onvolledigheid van de liefde die niets zijn wil dan een lichamelijken hartstocht, de
banaliteit van de streelingen, die niet door eene rechtzinnige, ideëelere passie
worden gelouterd. Nu ontmoet
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die vrouw Gyges: Gyges die niet meer van lichamelijke liefde wil weten uit
scepticisme. De vrouw Kandaulus is dus van 't eene uiterste in 't ander gevallen,
van de passionneele drift in het onmachtige platonisme... en zoo komt ze dan tot
de conclusie: dat de geestelijke liefde eene vergissing is...
Het opschrift R o m e o o f d e M i n n a a r d e r L i e f d e wijst reeds duidelijk
genoeg het pogen van mijnen held aan... Romeo kunt ge aanzien als eene mannelijke
vrouw van Kandaulus, ten minste in zijn begeeren ... Daarmede kent ge dus de
weerde van de symbolistische stukken uit J a n u s m e t h e t d u b b e l e
V o o r h o o f d ’.
- ‘Best. Zoo u 't me toelaat, ga ik me verplaatsen op poëtisch gebied en u vragen
wat u dan voorhebt met uwen nieuwen verzenbundel D e G u l d e n S c h a d u w
en of een eenheidsgedacht uwe dichterlijke werken verbindt?’
- ‘Eene eenheid wil ik zeker in mijne bundels leggen. Ik zeg u eerst de eenheid
van D e G u l d e n S c h a d u w en zet dan dien nieuwen bundel in verband met
mijn vorig werk.
e

D e G u l d e n S c h a d u w bestaat dus uit drie deelen: 1 deel, D e R e i d e r
e

M a a n d e n , plastische uitbeelding van iedere maand; 2 deel, H e t H u i s v a n
d e n D i c h t e r , ingedeeld in drie onder-poëma's: a. D e V l a k t e e n d e R i v i e r ,
waarmede ik Laethem bedoel; b. H e t W o u d , waarmede ik mijn tegenwoordig
dorp bedoel, in de nabijheid van 't oneindige Soniënbosch; c. D e Z e e , die ik bijna
elken zomer bezoek. We zullen dus, in dit tweede deel, als rechtstreeksch onderwerp
hebben: het gemoedsleven van den dichter, onder invloed van zijn huis, dat huis
genomen zijnde in al de beteekenissen van het woord, namelijk in zooverre gebouw,
dan in zooverre huisgezin, dan in zooverre den loop der seizoenen en
omstandigheden. In D e V l a k t e e n d e R i v i e r zult ge den weerklank vinden
van mijn jonge, kalme leven te Laethem: zuivere sensueele poëzie, zonder
gedachtelijken achtergrond. In H e t W o u d spreekt tot u de meer-mannelijke
bezonkenheid van den dichter: het
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nadenken na het gevoel, en de strijd. D e Z e e : alles in alles; dit gedeelte krijgt de
algemeene, filosophische beteekenis van de Zee zelve, gelijk ik daarover schreef
in een opstel over den beeldhouwer George Minne, dat verscheen in “Elsevier's
geïllustr. tijdschrift”.
e

3 deel: de P o ë m a t a omvattende H e t L i e d v a n

Facsimilé naar het handschrift des dichters.

Phaoon, De kuischè Suzanna, Appollo en de Visscher:
symbolistische gedichten, omdat ze, onder mythischen vorm, persoonlijke gevoelens
uitdrukken. Een gedicht aanzie ik inderdaad - ik voeg dat hier eens voor allen bij als fragment van e e n e s y m b o l i s t i s c h e a u t o b o g r a f i e .
In welk verband nu D e G u l d e n S c h a d u w met mijn V a d e r h u i s , mijn
B o o m g a a r d enz. staan zal?
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H e t V a d e r h u i s is de geschiedenis van mijn sensitief leven tot aan mijne
verloving. Op H e t V a d e r h u i s sluiten zich de L a e t h e m s c h e B r i e v e n
o v e r d e L e n t e aan.
D e B o o m g a a r d d e r V o g e l e n e n d e r V r u c h t e n zet die
autobiographie voort gedurende mijne verloving en den eersten huwelijkstijd.
D e G u l d e n S c h a d u w is de reflectie van mijne tegenwoordigen sensibiliteit:
de invloed van het huisgezin, van het huis.
Heel mijn werk, dus: lijk ik het u daareven zegde: eene symbolistische
autobiographie, met al de tusschenspelen die men bedenken kan’.
- ‘Eene prachtige opvatting! Maar laat me toe u nu te verzoeken me wel eenige
uwer toekomstige plannen te vertrouwen’.
- ‘Die zijn nog heel vaag. 't Eenige werk waarvan ik nu reeds met zekerheid weet
dat ik het schrijven zal, heet L e v e n s . Dit prozaboek zal samengesteld worden
met acht historische monografieën. De rol van den schrijver zal zijn: die levens weer
te geven met den geest van hunnen tijd en, zoo 't kan, in den stijl van den tijd. Die
L e v e n s zullen ofwel streng historische stukken worden, ofwel verzonnen menschen
scheppen, maar dan op historischen ondergrond gesteund gaan en met echt
geschiedkundige feiten doorwerkt. Zóó een der stukken, M i j n h e e r
U t t e r w u l g h e : Mijnheer Utterwulghe heeft nooit als individu bestaan; nochthans
zal ik zijn leven verhalen, net alsof Mr. Utterwulghe, met lijf en ziel, geleefd hadde,
zóó documentarisch juist, zoo plaatselijk en tijdelijk getrouw als mogelijk: feitelijk
e

heb ik zijn mogelijk leven gelezen in een dagboek uit het einde der 18 eeuw, dat
ik te Gent heb gevonden. Met hulp van dat echte dagboek zal ik den fictieven
mensch Mr. Utterwulghe scheppen... Nog zullen in L e v e n s opgenomen worden:
F i l i p s v a n C l e e f , K o n i n g i n M a r i e enz.
‘En na L e v e n s dan?’
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- ‘Waarschijnlijk, D e j a n e i r a , een treurspel. Ik persoonlijk geloof dat ik in den
grond een dramatisch dichter ben en dat in die richting dan ook mijn toekomstweg
ligt. Daarom wil ik eens die proeve aangaan. Ik zou D e j a n e i r a aanzien als de
omzetting van een grieksch treurspel in eene moderne ziel. Met dat inzicht, zou ik,
stap op stap, een treurspel van Sophocles - D e T r a c h y n i a a n s c h e V r o u w e n
- volgen en elke gemoedsuitdrukking, elke zijner clausen modern hervoelen. Geen
fancy dus! Maar een modern hergevoeld grieksch treurspel. Ik verwacht voor dat
werk geen scenieke bijval; ik bedoel het ook niet als sceniek-werk. Nochthans zal
het opvoerbaar zijn, speelbaar juist gelijk Sophocles zelf, alle vergelijking er natuurlijk
buitengesloten. Indien ge me nu nog meer vraagt, dan zal ik u zeggen dat ik, maar
heel voor de toekomst, het plan van nog een ander tooneelstuk, een byzantynsch
treurspel, heb opgevat: A n n a C o m n e n a . Of ik dit plan zal ten uitvoer brengen
weet ik nog niet, al is het in mij rijp.
Eindelijk, op een ander gebied, denk ik nog een boek te schrijven over George
Minne, onze geniale beeldhouwer. Maar ik zou dat boek in 't Duitsch uitgeven. U
weet dat er van mij in E l s e v i e r s ' M a a n d s c h r i f t van April van dit jaar reeds
eene lange studie over Minne verscheen. Die studie zou ik uitbreiden en dan in 't
Duitsch vertalen. - Ik heb in 't geheel nog niet gemaakt wat ik zou willen. Na de
periode van voorbereiding, hoop ik eens definitief werk te leveren’.
- ‘U schijnt wel veel van kunst te houden, vermits u reeds een werk schreef over
de Vlaamsche Primitieven en nu weer denkt eene studie over Minne uit te geven!’
- ‘O ja, ik houd hartstochtelijk veel van kunst. Refugium doloris, voor de slechte
en bittere uren. Daarom ga ik dan ook, onwillekeurig, tot uitzonderingskunst, mits
*
ze natuurlijk

*

‘Den Gulden Winckel’ bevat een rubriek met uittreksels uit den maandelijkschen inhoud der
litteraire tijdschriften.
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onmiddellijk-levend, levens-sterk, niet louter-cerebraal zij... Ik wilde zelfs soms
plasticus zijn. Ik zou liever schilderen dan schrijven, en soms denk ik dat ik mijn
leven verkeerd begonnen ben, dat ik tot grooter werk zou gekomen zijn als schilder
dan als dichter. Nu nog, verlang ik steeds een weinig tijd te vinden om me aan die
liefhebberij over te geven. Vroeger overigens heb ik een weinig geteekend. Soms
als ik op den trein zit, teeken ik de koppen mijner mede-reizigers uit; ik maak heel
gemakkelijk caricaturen. Wanneer ik dezen zomer over eenige vrije uren beschik,
ga ik toch eens trachten wat te penseelen. Ik heb afspraak met Teirlinck hieromtrent.
't Gene ik zou willen maken, dat zijn stillevens, maar volgens eene zeer bezondere
opvatting: elk doek zou moeten eene stemming weergeven; zoo, bijvoorbeeld, zou
ik u met 'n stilleven de impressie van een zomernamiddag moeten suggereeren. Of
dat gaan z a l , weet ik niet, Ik weet wel dat het gaan k a n ... U moet niet verwonderd
kijken; op dat gebied ook was mijne opleiding nogal compleet, en, terwijl ik te Gent
Vercoullie's leergangen van philologie volgde, heb ik ook, vier jaar lang, Delvin's
cursus van kunstgeschiedenis bijgewoond; ook heb ik daar speciaal de grieksche
beeldhouwkunst en de italiaansche primitieve schilders bestudeerd. Die studies zijn
van belangrijk nut voor mijne vorming geweest en steeds verheug ik me ze volbracht
te hebben’.
- ‘Vermits we nu van studies spreken en u me den invloed van die italiaansche
schilders op uwe vorming bekent, mag ik u ook vragen welke auteurs diepst in uw
leven ingegrepen hebben en uwen literairen smaak geleid?’
- ‘Geerne. Ik keer, na omwegen, steeds maar naar de classici terug. Mijne
grondigste bewondering gaat nog altijd tot de klassiekers. Nu voeg ik erbij, dat men
o

het woord “klassiek” wel tweeërlei uitleggen kan; klassicisme beteekent 1 . de
e

volledige uitdrukking van een rijpen tijd, lijk de XVII eeuw in Frankrijk; die uitdrukking
is compleet op
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zich zelf en laat dus toe dat er dichters komen die op uitstekende manier hunnen
tijd exprimeeren; tot die klassiekers behooren 'n Boileau en 'n Corneille; maar
o

daarnaast hebt ge 2 . het grooter klassicisme, dat genies voorbrengt zooals naast
Boileau en Corneille een La Fontaine, een Racine, die ook wel van hunne eeuw
zijn, maar daarbij algemeen menschelijk. Ik herlees nu nog Racine en begrijp hem
als iemand ook van mijn tijd, terwijl 't me moeilijk valt een Corneille te denken buiten
zijne eeuw. In dezelfde verhouding dan lijk een Corneille tot een Racine, staan een
Hooft tot een Vondel, een Horatius tot een Virgilius. Juist die groote,
algemeen-menschelijke klassiekers bemin ik: Virgilius, Sophocles, Racine,
Shakespeare, Vondel’.
- ‘Maar tusschen de modernen, mijn vereerde Heer? U, zoo latijnsch van geest,
moet zeker eene sterke latijnsche opleiding gehad hebben? Zeker ook moet een
mensch met uwe kunstconceptie eene superieure waardeering overhouden voor
schrijvers, zooals we er nu in Frankrijk, tusschen de symbolisten, eene menigte
tellen?’
- ‘De Fransche symbolisten? Ge begrijpt dat men niet de studies over de techniek
en het innerlijk wezen der poëzie die ik uitgegeven heb, schrijven kan zonder die
menschen bestudeerd te hebben. Ik ken natuurlijk Verlaine en Rimbaud, Regnier
en Samain, Ghil en Vielé Griffin, Corbière en Jammes en bewonder ze ook; wat niet
belet dat ik Lamartine boven Samain verkies en Alfred de Musset boven Henri de
Regnier. Lamartine en de Musset hebben, als dichters, iets meer dan klein
stemmingswerk geleverd; hoogere woordkunst moet ge bij hen niet zoeken, dat
blijft jammer, voorzeker, maar toch gaven ze grooter, breeder werk. En naast hen
vereer ik Vigny onder de allerhoogsten.
Verhaeren en Van Lerberghe hebben zich ook twee groote, zeer echte dichters
betoond. Bij de Engelschen hou ik veel van Shelley en Rossetti, bij de Duitschers
van Lenau, Anna von Droste en Stephan Georg...’
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- ‘U zult me toelaten aanstonds op dien invloed van het fransche symbolisme weer
te keeren. Mag ik nu echter eerst uwe meening over onze eigen Nederlandsche
letterkunde kennen?’
- ‘We gaan in Vlaanderen een hoopvollen tijd tegemoet: de vooruitzichten die de
V a n N u e n S t r a k s e r s , bij hunne opkomst verwekten, zijn nu ten groote deele
verwezenlijkt en in alle geval kunnen we nu toch in onze literatuur op drie of vier
zeer onderscheiden personnaliteiten wijzen. In 't begin, toen was ons werk een
weinig te eenslachtig; we drongen allen onbewust naar eenzelfde doel. Nu, dat we
rijp of bijna rijp zijn, bevestigen we eene meer autonome, persoonlijkheid. Ik zwijg
van den hoogen Van Langendonck, die ons allen zoo lang vooruit is. Streuvels,
Teirlinck, Vermeylen zijn naast hem drie sterke, volgroeide talenten, waarop we fier
mogen zijn. Het is hier de plaats om het te zeggen: het blijkt thans, en het is maar
goed ook, dat er geene groote innige geestes-eenheid onder de “Van Nu en
Straksers” bestond. Er waren twee moreele “stormers”, twee vechters, twee
omwentelaars, een aktieve en een contemplatieve, allebei echter kritisch aangelegd:
Vermeylen en De Bom. Van Langendonck was ze voorafgegaan: geen strijder tegen
maatschappelijke wanverhoudingen, maar ééne die het zocht in den mensch zelf,
en vocht tegen menschelijke passie en menschelijke slechtheid; de eerste echte
analyst van de moderne ziel; een tijdgenoot, vergeet het niet, van Giraud en Gilkin
en van den Verhaeren, der “Flambeaux noirs”. Toen kwam Streuvels: niets dan
natuurkracht en mensch-in-de-natuur, zonder verderen geestelijken kommer; en
eindelijk: Teirlinck, die veel heeft doorgemaakt en doorgeworsteld met als uitslag:
scepticisme en zeer egoïstische ironie. Al de anderen hadden een “geloof”, een
“evangelium”; hij: niets dan zijne fantazie. - Die verscheidenheid heeft onze literatuur
*
gered; zij maakt ze thans
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sterk, vermits in haar nochthans besloten ligt, dat wij allen, uitdrukkelijk en met
gemeenschappelijke hoedanigheden, Vlamingen zijn’.
- ‘En Karel van de Woestijne...’
- ‘Vermeylen is wel de sterkste en best-gevormde geest van Vlaanderen; van ons
allen weet hij 't best waar hij henen gaat en is ook degene die 't meeste bereikt.
Vermeylen is: een wil... Teirlinck, eene zeer gedistingueerde natuur; ik hou veel van
hem; wij hebben samen gestudeerd, en er zijn wel punten van overeenkomst
tusschen ons... Van Emmanuel De Bom houd ik nog meer; behalve een vertrouwd
vriend, is hij in Vlaanderen de eenige mensch misschien, die een roman kan bouwen;
een beste verteller, maar die 't al te zelden laat blijken! Is 't niet om er bij te weenen
wanneer men bedenkt dat die kerel een roman klaar heeft liggen - V e r l a n g e n
heet hij - waaraan hij hoogstens nog een paar maanden zou moeten besteden om
hem ineen te steken en er een meesterwerk van te maken, en dat hij het, helaas,
niet doet!... Tusschen onze jongere prozaschrijvers volg ik met veel belangstelling
den groei van Constant van Buggenhout... Maar 't is op onze jonge dichters dat ik
mijne blijdste hoop steun: de verschijning van dichters lijk Omer Kärel de Laey - een
klassiek onderlijnde jongen, begaafd met eene horatiaansche fijnheid - mag met 'n
wit keitje aangeteekend worden... Ik heb u de voortreffelijkheid van de Clercq niet
te roemen. Eeckels is uitmuntend, als hij zich in weet te toomen. Lambrecht
Lambrechts heeft ernstig-mannelijke hoedanigheden. De droomerige fijnheid dan
nog van Herckenrath... En in de toekomst een heele schaar: Firmin van Hecke,
August van Cauwelaert, Jan van Nijlen. Deze allen zijn, in de beste beteekenis,
dichters... Daar is nog iemand waar ik veel sympathie voor heb: Lodewijk de Raet;
misschien ook wel omdat hij geen letterkundige is, deze...’
- ‘En in Holland?’
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- ‘Tusschen de prosateurs gaat mijne meest-bewonderende sympathie naar Jacobus
van Looy, Van Deyssel, Ary Prins, Adriaan van Oordt; tusschen de dichters, naar
Kloos, Gorter, Boutens, Boeken en Henriëtte Roland Holst. Ik houd goed de
dichterlijke beweging bij, maar proza lees ik minder, vooral hollandsch proza, tenzij
tot uitspanning. Hoe zou ik ze overigens anders lezen, “met een kritisch oog”,
namelijk? Velen onder de beste Hollandsche schrijvers zijn goede vrienden van mij:
De Meester, Robbers, Mijnssen, ook van Hulzen; en ik hou te zeer van ze dat hun
werk waar ik innig van hou, ook in tegenovergesteld geval me onsympathiek zou
zijn... En ten tweede: Quérido heeft eens geschreven dat ik niet het minste verstand
van roman-proza had... Dus... - Ik geef me tegenwoordig meer over aan mijne oude
lievelingsstudie: de physio-psychologie, dan aan de lezing van romans’.
- ‘En welk is uwe algemeene opvatting van de literatuur van dezen tijd?’
- ‘Deze literatuur zal niet als een klassieke eenheid voortduren, omdat we niet in
eenen klassieken tijd leven. In onzen tijd zit er geen evenwicht; we zijn out of joint...
De hoogste mate van onze hedendaagsche literatuur zou bereikt zijn, wanneer er
eenigen onzer geven konden: de algemeene mensch, met de vorm van deze eeuw...
maar die eeuw is toch zoo rusteloos, zoo tegenstrijdig, zoo onzeker in hare uitingen!...
Weet ge wanneer er misschien een nieuwe horizont zal opendeinen? Als het
socialisme heelemaal geëquilibreerd zijn zal... dan zullen we misschien weer een
tijd beleven rijp voor klassieke literatuur... Maar tot dan, geloof ik dat we, helaas,
zullen teeren op eene uitsluitelijken acuut-individualistische kunst...’
Dat mijne lezers zich nu niet inbeelden dat Mr. Van de Woestijne dit alles heeft
gezegd met ernstige lippen, peinzende blikken en saamgetrokken voorhoofd, zoo
maar pedant weg, in éénen trek... die volzinnen heb ik, naderhand, - zooals
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we dat overigens voor elk interview doen moeten, omdat we niet het losse,
onsamenhangende, van-hak-op-tak-springende van een gesprek kunnen volgen moeten coördoneerend samenbrengen... die woorden zijn onderbroken geweest
door het spel van zijn kind en het lachen zijner gade, door praatjes over kennissen
en vrienden, door allerlei geestigheid... die woorden zijn gesproken in huis, in het
woud, gedurende het souper, in den tramwagen... Een redeneerder is Van de
Woestijne niet, nochthans spreekt hij zeer gemakkelijk...: ik wou maar even doen
begrijpen dat men zich niet V. d. W. uiterlijk moet voorstellen volgens zijne verzen:
'n suffe droomer, 'n wanhopige ontgoochelde, 'n moedeloze, vreugdeloze, illusieloze
levensgast...
In, betrekking hiermede, zegde hij mij: ‘In den grond van mijn wezen, voel ik me
een optimist; en ik ben het ook uit overtuiging. 't Leven is natuurlijk niet altijd
aangenaam... Ik weet het beter dan iemand... en toch verlies ik geen moed; als
mensch behoud ik steeds mijn vertrouwen op den dag van morgen... Geloof niet
dat mijne verzen invallen van 'n oogenblik, en overigens, uitbeeldingen van een
half-bewusten ondergrond, samenhangen met mijne geeste lijke levensopvatting...
Ik sta, als werkdadig mensch, buiten mijn dichterswerk... Ik lach zeer gaarne, weet
ge, en lach vooral gaarne met de menschen; ik ben in den grond een ironist... Wat
wel waar is toch, dat is dat ik, wanneer ik vele mijner verzen uit H e t V a d e r h u i s
schreef, lang heb geloopen, met de verwachting van den dood... Te Laethem ben
ik doodelijk ziek geweest... en mijn vrouw ook, toen we pas getrouwd waren... ge
kunt wel begrijpen dat ik dan niet al te licht het belang van het leven opvat’.
Die obsessie van den dood is duidelijk in H e t V a d e r l a n d gevoelbaar; nu nog
is de gezondheidstoestand van V. d. W. niet al te sterk: die melancholie is steeds
een weinig grondtoon gebleven. Wel draagt de dichter met moed en geduld de
dagen van lijden en vertwijfeling - daarom mag hij
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zich wel een ‘optimist’ heeten - wat niet belet, dat, in 't diepste van zijn herte, steeds
de woude brandt... Hij lacht... voorzeker ... en spot ... ook waar ... en toch - laat me
toe dat rechtzinnig te zeggen - twijfel ik aan de rechtzinnigheid van die houding...
Een kiesch, bescheiden mensch bestopt steeds zijn lijden - zelfs voor zichzelf dempt de stemme van den weemoed, houdt openbaar den gek met zijne onrust...
Anders begrijp ik niet hoe V. v. W.'s verzen, zijnde ‘eene symbolistische
*
autobiographie’, zoo'n heel ander wezen veropenbaren zouden...
- ‘Mag ik me nu opnieuw tot den dichter Van de Woestijne wenden?’
We stonden te midden der hooge zuilen van het woud...
In 't voorbijgaan had Van de Woestijne me ‘eene zijner werkkamers’ getoond:
een eilandje te midden het bosch; over der breede beek, die het kleine plekje
omsingelde, spande de plank...
- ‘Dit plekje geeft me soms de beeld-indruk van de oneindigheid: boven mijn hoofd
de hemel, onder mijne voeten het water, rondom me het woud...’
- ‘Wat verstaat u door symbolisme, mijn beste Heer? Zijt u nu, ja of neen, een
symbolist? een discipel van de fransche 1880-school?’
- ‘Ik heb me nooit bepaald geïnspireerd op de fransche symbolisten; ik heb echter
misschien in me met hen eene

*

Hier doet Van de Woestijne mij opmerken per brief: ‘Ik herhaal, dat mijne gedichten uiting
zijn van een geheimen, haast onbewusten ondergrond, bezinksel van allerlei onwillekeurige
indrukken, van ik weet niet welke gevoelens. Ik leef inderdaad een dubbel leven: het
onmiddellijke, dagelijksche, waar ik absoluut geen dichter in ben, en een ander, een zeer
ontwikkeld, half-bewust, “subconcient” leven, dat plots soms, en meest onverwacht - al kan
ik er me ook in verplaatsen door sommige componeerende omstandigheden - het eerste,
eigenlijke komt vervangen. En dan stijgen, met rythmus en al, de verzen op... Dat ze meestal
treurig zijn? Maar als ik blij ben, dan l e e f ik poëzie. De rythmus uit zich in lichamelijke
beweging, in gelach, in luider praten. Die poëzie flapt haar-zelf maar ineens uit... Het overige
hou ik voor me-zelf; het bezinkt; en op zekeren dag als ik er het minst aan denk, komt het
weer naar boven, gekleed in beelden die er onbewust omheen kwamen te staan...
Autobiographie dus van dat tweede, ondergrondsleven, het eenige waar de poëzie zich in
vers uit kan drukken’.
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treffende verwantschap; vooral met Jules Laforgue heb ikzelf eenige lijkenis in me
bespeurd. Vergeet nu echter nooit dat wij Vlamingen, als we oprecht zijn, steeds
op dien franschen symbolistischen tak, onze vlaamsche fantazie, ons Vlaamsch
wezen zullen enten: zoodat rechtstreeksche navolging ons niet overgelaten wordt.
Ben ik een symbolist? Ja, in zooverre men door “symbolisme” met Verwey verstaat
“het europeesch karakter van de poëzie van dezen tijd”. Hoewel Vlaming zijnde,
ben ik, volgens Verwey, terzelfder tijd een vertegenwoordiger van dien europeeschen
geest; ik ga onder den tijdgeest. Dat ik echter intellectueel-beredeneerend symbolist
zijn zou, dat mag ik niet zeggen, het is geheel onwaar. Mijne eerste verzen waren
overigens 'n heelen tijd geschreven, toen ik voor 't eerst over “symbolisme” hoorde
gewagen. Bewijst dat niet dat het de geestelijke beweging van den tijd was die door
me ging, toen ik die verzen dichtte? Symbolist ben ik nog, in zooverre ik denk in
beelden. Moeilijk kan ik mijne gedachten uitdrukken, zonder dat ik een beeld oproep,
dat benaderend mijne ideeën weergeeft. Redeneeren kan ik niet en zoo moogt ge
het ontstaan van mijn werk, voor zoo weinig intellectueel aanzien, dat ik geen
aanhanger zou kunnen zijn van 't zij welk systeem. Ik heb nooit vooropgestelde
bedoelingen. Mijne verzen zijn wezen, zielsessentie, in zooverre dat ik dikwijls
onbewust produceer. De esoteristen zouden zeggen dat ik “en trance” werk. Er
groeien soms gedichten in mij terwijl ik slaap, in droom: zoo de M o e d e r e n d e
Z o o n ... 's morgens noteer ik ze eenvoudig en schrijf alleen maar wat. Ik droom
overigens heel veel, en bezit zelfs het vermogen mijn droomen te regelen... Ofwel,
terwijl ik wandel, valt er een woord uit de lucht; daaronder ordenen zich andere
woorden... op zeker oogenblik heb ik een vers, mooiklinkend... wat het gedicht gaat
*
beteekenen, weet ik dan zelf niet... Is dat
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symbolisme? Zoo ja, dan ben ik ook 'n symbolist . . .
Voor symbolist aanzie ik echter iemand waarvoor de onmiddellijke impressie de
omschrijving van eene eeuwige wet, van een eeuwig gevoel verbeeldt, voor wien
die impressies niets zijn dan de teekens van een afgetrokken iets en de dingen, de
concretisaties van 'n mysterieus gevoel: Maeterlinck houd ik daarom als de zuiverste
symbolist die ooit heeft bestaan omdat die mensch heel de uiterlijke wereld
interpreteert alsof hij de sleutel tot het zieleleven, en niets anders, ware... Ik
persoonlijk denk nooit op dat verband: wil dat verband in mijn gedicht komen, dan
goed...
Nu wil ik niet ontkennen dat ik toch wel eenige echt symbolistische gedichten heb
gemaakt, lijk bijv. D e J o n g s t e S a t e r , bewust-geschapen werk, symbolistisch
bedoeld. Nochthans is de eigentlijke oorsprong van 't gedicht ook weer toevallig: in
een mijner droomen bevond ik me aan den zoom van 'n bosch, met Van Deyssel
... ik zie ineens een klein, echt, naakt, ziek saterken ... verwonderd kijken Van
Deyssel en ik natuurlijk op, maar 't saterken vlucht ... een paar dagen later komen
we weer aan den zoom van dat woud en bemerken er een foorkramerswagen ...
naast den wagen staat een man te weenen ... die man als hij ons ziet zegt ons: kom
eens binnen kijken naar mijn zoontje, 't is ziek ... wanneer we binnen stappen, wat
zien we? Ons klein saterken, dat te sterven ligt, het laatste saterken ... Die droom
was zoo impressionnant, zoo eigenaardig, dat ik besloot er een proza-stuk van te
maken, maar dat gelukte niet: ik zou het onwezenlijke van dien ziekten-droom
hebben moeten vangen in al te wezenlijk proza ... Toen is er me een vers in den
kop komen zingen ... en stilletjes-aan heb ik een gedicht gemaakt, waarin ik dat
kleine saterken heb genomen als het symbool van een dilettant-artiest, van den
artist “tour d'ivoire”, die toch het groote van het leven zou gevoelen ... - Voor mij
heeft dus niets beteekenis dan het beeld; hoe het beeld komt, weet ik niet... Soms
overvalt
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het me, dwingt het me, en dan moet ik schrijven... Laatst heb ik op eenen avond
negentien bladzijden verzen geschreven, tot drie uur 's nachts ... ik kon niet
uitscheiden... nauwelijks had ik een gedicht klaar of een nieuwe vloed van beelden
stroomde aan, nieuwe reeksen van rythmussen gonsden ... daarna ben ik natuurlijk
twee dagen ziek geweest, door de inspanning ... Zoo gaat het geregeld met me’.
- ‘U werkt dus niet moeilijk?’
- ‘Als dichter niet: ik schrijf heel gemalikelijk verzen, wanneer de inspiratie mede
wilt, omdat ze tot mijn organisch gevoel behooren. Wanneer ik er in geluk een
gedacht in proza te concentreeren, heb ik een vers: de rythmus komt er natuurlijk
in. Is 't door gewoonte? Ik moet althans trachten soms geene verzen te schrijven,
wanneer ik proza leveren wil. Maar mijn prozawerk vraagt me veel last, veroorzaakt
me vele moeiten. Dat komt vooral omdat ik steeds zoo compleet mogelijk zijn wil,
in mijnen stijl en ook in mijne documentatie. Voor elk stuk bestudeer ik lang en
zorgvuldig den tijd en het midden waarin het speelt. Laatst zeide me een dame, na
het lezen van R o m e o : “Wat 'n mooie stad Verona, niet waar, mijnheer?” Die dame
was te Verona geweest en, bedrogen door de gelijkenis van het décor, waarin ik
mijn Romeo plaatste, meende ze dat ik ook de stad had bezocht: mijne beschrijving
van Verona moest juist zijn, omdat ik ze te diep had ingestudeerd. Ik voel me
bekwaam eene nieuwe taal aan te leeren, moest ik ze noodig hebben voor 't
composeeren van een mijner legendarische stukken. Ik hecht bijv. een groot belang
aan de historische getrouwheid van de kleerdracht mijner helden: Voor M i j n h e e r
e

U t t e r w u l l g h e ben ik nu de geschiedenis van het kostuum op 't einde der XVIII
eeuw aan 't volgen. Zoo doorgrond ik steeds elk détail mijner proza-stukken: vandaar
vele, ingewikkelde moeilijkheden’.
- ‘U ontkent toch ook niet dat uw geest van 'n latijnsche natuur getuigt, dat uwe
ziel meer gelijkenis toont met deze
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van een Zuiderling, van een Franschman bijv., dan van een Anglo-sakser! We mogen
dus wel spreken van onzen “zuiderlijken” dichter Karel van de Woestijne?’
- ‘Ja. Ik zegde u reeds wat eene broederlijkheid ik in een man lijk Jules Laforgue
ondervind. “Latijnsch” zijn overigens vele onzer: Vermeylen bijv., is door zijn wil
Germaan, maar in zijn ziel Latijn, en dat kan hij niet verhelpen, Teirlinck is absoluut
'n zuiderlijk gemoed, 'n echte Parisien... In den vorm van onzen geest, door onze
vorming, zijn wij dus Latijnen... want aanzie nu toch Streuvels niet als den maatstaf
van onzen nationalen geest... Streuvels is in 't geheel niet de vertegenwoordiger
van den vlaamschen geest, hoogstens van den westvlaamschen geest: tusschen
de Vlamingen moeten we bepaald drie typen onderscheiden: de Westvlaming, de
Oostvlaming en de Brabander, en eene breede kloof strekt tusschen de drie
individus... voeg daarbij, voor Streuvels, het verschil tusschen de stedeling en de
boer... Ge moet mij en Teirlinck dus niet met dezelfde maat meten als Streuvels of
Van Langendonck: wij hellen natuurlijk meer tot de fransche taal over, door het feit
zelf onzer opvoeding, onzer omgeving... Vergeet niet dat we hier op het kruispunt
van de germaansche met de latijnsche beschaving staan... Sedert eeuwen is ons
leven verfranscht: dat blijft onbetwistbaar... waartoe zou anders de Vlaamsche
Beweging dienen? ... Men kan dus niet vergen dat we ons ineens germaansch in
onze uiting toonen: zulke uiting zou onnatuurlijk zijn, tegenstrijdig met ons wezen...
Ik geloof niet dat we spoedig weêr Germanen zijn zullen.... vermits we gedurende
al die eeuwen verfranscht zijn geweest, dunkt het me dat we evenveel eeuwen
zullen noodig hebben om opnieuw ten volle Germanen te zijn... Feitelijk zijn we dus
fransche takken op germaanschen bodem geënt, indien we dus fransche bloemen
*
dragen -

*
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ofschoon ze wel een weinig germaansch zullen geuren - dan valt de schuld niet op
ons... Noteer wel dat ik hier niet beslissen wil welke van die twee beschavingen
minder of meer weerd is en of 't wenschelijk is dat die toestand zoo blijft voortduren...
Feitelijk zijn wij allen “déracinés” en betoont zich de Vlaamsche beschaving eene
dubbelzinnige beschaving’.
De avond was gedaald; achter de zwart-hooge stammen vergloeide eene
bloedroode zonneschijf; zwaar woog de stilte in 't geheiligde woud en niets roerde
er dan de blaaren, die kraakten onder onze stappen... De teere kop van den dichter,
die naast me stapte, spookte op in den avond: eene groote fijn-witte vlek... zacht
klonk de stem...
- ‘Nog een paar vragen, mijn goede heer, en de rust wordt u gegund. Houdt u er
eene bezondere opvatting over het vers, over de poëtische techniek op na?’
- ‘Op die vraag antwoord ik liefst niet. Voor 't oogenblik staat mijne opvatting nog
niet vast. Overigens die vraag hebben reeds gedeeltelijk mijne studies over het
wezen der dichtkunst, in V l a a n d e r e n verschenen, opgelost. Nochthans moet ik
u bekennen dat ik zelf al mijne toenmalige gedachten niet meer aanneem. In alle
geval berust mijne vers-leer op physiologischen grond... Verder ben ik het nog niet
eens met mezelve... Later eerst zal ik een streng wetenschappelijk oordeel kunnen
uitspreken’.
- ‘Eindelijk: hoe zijt gij aan 't schrijven gegaan?’
- ‘Heel vroeg: toen ik 10 jaar was, verscheen mijn eerste gedicht in L a n d e n
ste

V o l k , een schooltijdschrift. Van af mijn 8 jaar schreef ik verzen. Rond mijn 12
jaar is die natuurlijke aanleg gaan rijpen. Toen ik K r o n o s schreef, telde ik 16 of
17 jaar; mijn V a d e r h u i s werd op twintigjarigen ouderdom geschreven’.
- ‘En u schreef steeds onder uw eigen naam?’
- ‘Neen, de eerste verzen met mijnen echten naam voorzien, dagteekenen uit
1896, in V a n N u e n S t r a k s ik was toen 17 jaar oud’.
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Nu woog de donkerte dik op het woud; door de voorste stammen heen zag ik den
vijver liggen, dof glinsterend, met zijne zilveren weerschijnen... In de verte waren
de eerste lichten opgestoken... In het huis van den dichter straalden over de witte
souper-tafel het vriendelijk lampenlicht en de minzame glimlach van Mevrouw Van
de Woestijne... Een intieme geur van voorjaarsrozen vlotte rond, balsemend het
stille huis van den mooien, teeren dichter.
ANDRÉ DE RIDDER.
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