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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.
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Woord vooraf
door prof. dr. M. Rutten en prof. dr. J. Weisgerber
Ook de boeken die literair-historici over andere boeken schrijven, hebben een
geschiedenis. Oorspronkelijk werd dit werk geconcipieerd als het Vlaamse pendant
van het negende deel van de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden,
namelijk Het Tijdperk der Vernieuwing van de Noordnederlandse Letterkunde (1951),
door W.J.M.A. Asselbergs, en moest het in dezelfde serie verschijnen. Er werd
tussen 1973 en 1982 aan gewerkt, maar toen de tekst klaar lag, besloot de uitgeverij
hem maar liever afzonderlijk te publiceren, in een vorm die het grote publiek beter
zou aanspreken.
Deze geschiedenis van de Vlaamse literatuur van 1888 tot 1946 is in teamverband
ontstaan. De toenemende specialisering van het onderzoek en de veelvuldigheid
van de thans toegepaste werkwijzen brengen mee dat niemand nu nog in staat is
een zo lang en zo veelzijdig tijdvak als de hier behandelde periode grondig te
bestuderen. Men mag dan betreuren dat monografieën en detailstudies in onze tijd
op de voorgrond treden en dat universele geesten als G. Kalff, J. te Winkel, J.
Burckhardt, J. Huizinga en A. Toynbee tegenwoordig zelden of nooit meer
voorkomen, maar daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat tussen 1860 en
1980 het ‘universalisme’ zich steeds meer uitgebreid heeft. Alleen in werken van
beperkte omvang is een dergelijke aanpak nog mogelijk, zoals o.m.A. de Ridder
(La littérature flamande contemporaine (1890-1923), 1923), P. Kenis (Een Overzicht
van de Vlaamsche Letterkunde na ‘Van Nu en Straks’, 1930), A. Vermeylen (De
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Vlaamse Letteren van Gezelle tot heden, 1949 ), M. Gijsen (De literatuur in
4
Zuid-Nederland sedert 1830, 1951 ) en R.F. Lissens (De Vlaamse Letterkunde van
4
1780 tot heden, 1973 ) op overtuigende wijze hebben aangetoond. Wat aldus aan
synthetisch vermogen verloren is gegaan, wordt echter ruimschoots door
verscheidenheid en grondigheid gecompenseerd. Wij hebben het dan ook wenselijk
geacht een in binnen- en buitenland gangbaar geworden methode aan te wenden
en de redactie van de afzonderlijke hoofdstukken van dit deel aan experts toe te
vertrouwen. Daar het plan en de richtlijnen van het werk door het hele team werden
besproken en de redacteuren de bijdragen van hun medewerkers ter inzage
ontvingen, hopen wij een stabiel evenwicht te hebben bereikt tussen de
zelfstandigheid van de individuen en de eenheid van het geheel.
Ook de geografische afbakening van het studiegebied dient van meet aan kort en
bondig te worden verantwoord. Enerzijds neemt men thans algemeen aan dat in
het literatuuronderzoek de taal het doorslaggevende criterium is; anderzijds is dit
boekdeel alleen aan de Zuidnederlandse, d.w.z. de in België ontstane Nederlandse
letterkunde
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gewijd. Deze tegenspraak tussen theorie en praktijk kan op twee manieren worden
uitgelegd. Ten eerste door materiële factoren, en wel doordat wij aan de algemene
opzet van de hele serie gebonden waren. De Geschiedenis van de Letterkunde der
Nederlanden werd namelijk vóór Wereldoorlog II (vóór 1939) op touw gezet en
behalve in de eerste twee delen kregen toen de Vlaamse en de Noordnederlandse
schrijvers telkens, zoniet afzonderlijke boekdelen, dan toch aparte hoofdstukken
toebedeeld. Alleen J. van Mierlo wist ze in De Letterkunde der Middeleeuwen
1

2

(1939-1940 , 1949 ) te verbroederen, hetgeen in de eerste plaats aan de aard van
het onderwerp toe te schrijven was. Daarentegen zijn de delen VII (1948) en IX
(1951) uitsluitend op Noord-Nederland gericht. Tot een globale behandeling zijn
onze voorgangers dus niet gekomen en als erfgenamen van het project moesten
wij hun visie wel voor lief nemen. Dit betekent echter nog niet dat de erfenis in dit
geval te verwerpen was. Hoe betwistbaar de principiële scheiding tussen Noord en
Zuid uit het oogpunt van de taal ook mag zijn, toch lijkt die verantwoord wanneer
men een ander standpunt inneemt. Naast de taal spelen ook maatschappelijke,
politieke, religieuze, filosofische en culturele krachten een rol in de literatuur. In de
19e eeuw b.v. speelt het Zuidnederlandse literaire leven zich nog voor een groot
gedeelte af los van Noord-Nederland: het zijn de Vlaamse Beweging, de Belgische
politiek en de onmiddellijke nabijheid van een bloeiende Frans-Belgische literatuur
die vooralsnog een beslissende invloed uitoefenen. In de daaropvolgende periode
is dat nog steeds, zij het ook in mindere mate - behalve wellicht met de
Frans-Belgische literatuur - het geval. Weliswaar bewonderen de
Van-Nu-en-Straksers De Nieuwe Gids en verenigt de redactie van Forum enige tijd
lang Vlamingen en Nederlanders, maar de raakvlakken tussen beide literaturen
blijven nogal schaars; de ontwikkelingsgangen zijn lang niet identiek, hoewel zij hoe
langer hoe meer op elkaar gaan lijken. De taal is slechts een overkoepelend begrip,
dat diverse culturen kan omvatten. De verscheidenheid op cultureel vlak staat, in
het Nederlandse taalgebied evengoed als in het Duitse, het Engelse of het Franse,
in verband met het bestaan van uiteenlopende tradities op sociaal, economisch,
politiek en godsdienstig gebied; in dat opzicht is de in dit werk toegepaste indeling
gerechtvaardigd. Hiervan getuigen overigens andere voorbeelden, die wij zoëven
hebben aangehaald. Terloops gezegd: voor de periode na Wereldoorlog II zou deze
scheiding niet langer aanvaardbaar zijn, rekening houdend met de groeiende
internationalisering van de literatuur, de kunst en het maatschappelijk leven,
inzonderheid de taalkundige en culturele integratie van Noord en Zuid.
Onder de richtlijnen, die de medewerkers op soepele maar consequente wijze
hebben gevolgd, nemen die welke de literairhistorische grondbeginselen betreffen,
de centrale plaats in. Zoals men weet, is ‘literatuurgeschiedenis’ een woord en begrip
dat voor uiteenlopende betekenissen vatbaar is; het duidt een onderzoekmethode
aan die niet zo lang geleden door sommigen nog betwist en zelfs verworpen werd
- alsof het mogelijk was de literatuur, of welke menselijke bedrijvigheid dan ook, aan
de invloed van de tijd te onttrekken. Wij zijn namelijk de mening toegedaan dat de
historische aanpak, die van nature met het wezen van de kunst - van de mens 1
overeenstemt, fundamenteel is. Literatuur is een produkt dat op een bepaald
ogenblik voortgebracht en verbruikt wordt; de aard ervan hangt af van de historische
situatie van de producent, de receptie ervan wordt bepaald door de historische
situatie van de consument. Tussen beiden in staat de literaire tekst die, hoe
autonoom en onveranderlijk hij ook mag lijken, alleen al door de taal met tijd en
ruimte samenhangt, en alleen door een individuele, subjectieve en tijdgebonden
optiek kan worden benaderd.
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Dit brengt dan ook mee dat de beschrijving, verklaring en evaluatie van de tekst
nooit af zijn. Literatuurgeschiedenis kan uiteraard steeds aangevuld, gecorrigeerd
of betwijfeld worden. Onder de geesteswetenschappen is zij voor een overgroot
gedeelte een niet-exacte, paradoxaal genoeg niet-wetenschappelijke, niet op het
proefondervindelijke, experimentele, objectieve kennen, maar alleen op het
subjectieve begrijpen en interpreteren gerichte discipline. Het voorwerp ervan is de
steeds wisselende, onvatbare, met het woord scheppende mens, te midden van
een trouwens even wisselend, onvatbaar en historisch bepaald milieu. Zij kan dus
alleen fragmentarisch en voorlopig uitleggen en zin geven.
Naar ons gevoelen is het evident dat het in de literatuurgeschiedenis hoofdzakelijk
om literatuur gaat, met name literaire teksten en figuren. Bio-bibliografische feiten,
die hieronder niet ressorteren, bleven dus onvermeld in zoverre die met ons
studieterrein geen rechtstreeks verband hielden. Bedoeld werd zelfs de aandacht
te vestigen op de geschiedenis van stilistische, formele en structurele aspecten.
Rekening houdend met de oorspronkelijke opzet van de Geschiedenis, werden de
medewerkers - soms minder historisch dan o.m. fenomenologisch of structuralistisch
gevormd- enerzijds verzocht van de traditionele diachronische methode gebruik te
maken bij de beschrijving en verklaring van werken, figuren, groepen, richtingen,
bewegingen en perioden. Anderzijds werd die aanpak, waar zulks binnen het
historische kader mogelijk bleek te zijn, verzoend met werkwijzen als het
structuralisme of bepaalde richtingen in de literatuursociologie, die de interne
organisatie van de tekst in het licht stellen. De redenen hiervoor lagen voor de hand.
Niet alleen heeft de literatuurstudie sedert 1945 een ongekende trap van bloei
bereikt, zowel in het Nederlandse taalgebied als in het buitenland, maar de stof zelf
van het onderzoek leende zich daartoe. De behandeling van de avant-garde en het
modernisme werkte haast vanzelf de toepassing van ‘nieuwe’ methoden in de hand,
waarmee die stromingen om zo te zeggen genetisch samenhangen. Bovendien,
omdat de principes die aan de jongste kritiek ten grondslag liggen, algemeen van
aard zijn, was het ook wenselijk die eveneens op andere kunstuitingen toe te passen.
Met één woord: wij hebben een synthese trachten te verwezenlijken tussen de
traditionele historiografie-waarbij wij wel moesten aansluiten - en de geest van de
hedendaagse literatuurstudie.
Het zal de lezer duidelijk zijn dat hierbij meestal een comparatistisch standpunt werd
ingenomen. Aanleiding daartoe gaf reeds het internationalisme of kosmopolitisme
van diverse verschijnselen die elkaar sinds Van Nu en Straks hebben opgevolgd.
Zulks heeft de medewerkers in staat gesteld sommige Zuidnederlandse literaire
werken en figuren in een ruimere sociale, economische, politieke of artistieke context
te situeren, en wel in de zgn. tijdgeest en de ‘histoire des idées’, eventueel onder
verwijzing naar bepaalde extra- of paraliteraire contemporaine gebeurtenissen,
hetzij in eigen land of in Europa. Het ligt immers voor de hand dat aandacht zal
moeten worden geschonken aan allerlei niet-literaire factoren die op de moderne
maatschappij en letterkunde hun stempel hebben gedrukt, o.m. aan esthetische
opvattingen die tot uiting kwamen in de art nouveau, de modern style of de Jugendstil
vóór Wereldoorlog I - eigenlijk het ‘breukvlak’ midden in het betrokken tijdperk - of
ook nog in het constructivisme daarna. De vergelijking zal Zuid-Nederland uit een
literair, artistiek en maatschappelijk oogpunt confronteren met drie verschillende
gebieden, te weten: België - het staatkundige kader waarin de literatuur tot stand
komt, Frans-België inbegrepen; Nederland - taalkundig en literair gesproken het
‘Hinterland’; Europa en de
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rest van de wereld. Zo onderhoudt de avant-garde, die bij ons in en na Wereldoorlog
I ontstaat, nauwe relaties met internationale bewegingen.
Naast de formele en de comparatistische aspecten hebben wij het ook noodzakelijk
geacht de evaluatie van de verschijnselen te beklemtonen. Dit is een van de
neteligste problemen die zich in de literaire kritiek en historiografie voordoen: op
dat vlak is eensgezindheid in de meeste gevallen uitgesloten; toch hebben wij de
vraag niet willen ontduiken. Zoals gezegd: wij zijn er vast van overtuigd dat
literatuurgeschiedenis zelden tot definitieve conclusies kan leiden en dat een werk
als dit over enkele jaren niet meer aan de eisen van de tijd zal voldoen. Dit geldt
vanzelfsprekend vooral voor waardeoordelen over de kwaliteit en de historische rol
van moderne teksten en auteurs. Om het even, het is o.i. beter in de vergankelijkheid
van zijn oordelen te berusten en openlijk voor zijn mening uit te komen, op gevaar
af zich te vergissen. Dat iedere medewerker hierbij openhartig kleur bekent, moet
de lezer er enkel en alleen toe aansporen, zich van de zaak een eigen begrip te
vormen.
Tot besluit willen wij nog op een paar speciale vraagstukken wijzen die met het
bestudeerde tijdvak in verband staan.
Een bijzondere moeilijkheid stelde het gebrek aan sommige voorstudies. Wel
bestaan er al grondige monografieën over afzonderlijke tijdschriften en figuren:
Vermeylen, Van de Woestijne, Streuvels, Van Ostaijen, Roelants enz. Doch wat het
ontstaan en de ontwikkeling van b.v. Van Nu en Straks betreft: hierbij tasten wij nog
steeds in onzekerheid rond, omdat het materiaal dat voor een dergelijk onderzoek
2
bijeengebracht moet worden, nog grotendeels onuitgegeven is. In menig opzicht
hebben de redacteuren dus baanbrekend werk geleverd; in bepaalde gevallen lag
het terrein haast braak, en meer dan een stoot tot verdere ontginningsarbeid hebben
zij soms niet kunnen geven.
Ook de periodisering dient hier toegelicht te worden, al zijn wij van mening dat aan
data, perioden en chronologische indelingen volgens tijdschriften, groeperingen,
generaties, richtingen en stromingen alleen een relatieve betekenis kan worden
gehecht. Als terminus a quo hebben wij De Vlaamsche Parnassus door Prosper
van Langendonck gekozen (Nederlandsche Dicht-en Kunsthalle, 1888); als terminus
ad quem, De Taak door August Vermeylen (Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1946).
Deze keuze leek ons historisch verantwoord. Daardoor zal het eerste hoofdstuk
inderdaad licht kunnen verspreiden over het verloop van Nederlandsche Dicht- en
Kunsthalle (1878-1897) en het Kunstgenootschap de Distel (1881-1908), en aldus
de wortels van de Voorgeschiedenis van Van Nu en Straks (1888-1893) op het
spoor komen. Hierop volgt de eigenlijke geschiedenis van Van Nu en Straks
(1893-1901) en de voortzetting daarvan, nl. het Verloop van Van Nu en Straks
(1903-1916).
3
In 1916 eindigt de eerste periode (1888-1916) : het lijdt geen twijfel of Wereldoorlog
I gaf aanleiding tot een ‘Umwertung aller Werte’, die zich niet enkel op
maatschappelijk gebied, maar ook in de literatuur manifesteerde. Met De
modernistische doorbraak (1916-1930) kreeg de Zuidnederlandse letterkunde een
nieuw aanzicht, althans tot omstreeks 1949, toen Tijd en Mens (1949-1955) ontstond.
De tweede periode (1916-1946), die wij Tussen traditie en avant-garde hebben
gesitueerd, begint dan ook met een overzicht over het expressionisme. Na de
Antimodernistische strekkingen (1921-1946), die hierop reageerden, en na de
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van August Vermeylen, die volgens ons het hele tijdperk cultuurhistorisch heeft
4
beheerst.
Onmiddellijk voordat met Tijd en Mens en de Vlaamse Vijftigers een nieuw tijdperk
wordt ingeluid, richt Vermeylen meer dan een halve eeuw na Van Nu en Straks,
samen met Herman Teirlinck, nog het Nieuw Vlaams Tijdschrift (1946-1983) op.
Het laatste lijkt, althans in zijn eerste jaargangen, naar bedoelingen en resultaten
mutatis mutandis een Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle ‘redivivus’ te zijn geweest;
De Taak (1946) van Vermeylen houdt, alle omstandigheden en gezindheden wel
in acht genomen, op ruim vijftig jaar afstand een even belangrijk literair en
cultuurhistorisch programma in als De Vlaamsche Parnassus (1888) van Van
Langendonck.
Na dit chronologisch overzicht vindt men nog in fine beschouwingen over de
kritiek, het essay en de literatuurwetenschap, de Franse literatuur in Vlaanderen,
alsook een ‘terugblik’ waarin de literaire codes uit het tijdvak 1888-1946 bondig
worden beschreven.
Deze indeling zou allicht door een andere kunnen worden vervangen, b.v. wanneer
enkel en alleen met de receptietheorie, de ontwikkeling van de stijlvormen of die
van de literaire genres rekening werd gehouden. Wij hebben echter getracht alle
gegevens van de problemen tot hun recht te laten komen en zowel werken, individuen
en groepen als formele bijzonderheden en literaire genres in ogenschouw te nemen.
Overigens was dit een vereiste dat uit de algemene opzet van de Geschiedenis,
o.m. uit die van deel IX, Het Tijdperk der Vernieuwing van de Noordnederlandse
Letterkunde, door prof. dr. W.J.M.A. Asselbergs, voortvloeide. Dit nieuwe boek kon,
gezien wat eraan voorafgegaan is, niet tot een vreemde uitwas worden. Zoals
gezegd, bestond de voornaamste moeilijkheid erin de hedendaagse literaire kritiek
het woord te geven zonder aan de samenhang van de hele reeks afbreuk te doen.
Naar de eis der omstandigheden werden dus nu eens vormaspecten, werken en
figuren chronologisch in verband gebracht met groeperingen, periodieken, generaties
en stromingen, dan weer de gedaanteverwisselingen van de genres als norm gesteld.
Het spreekt vanzelf dat de afzonderlijke figuren niet steeds volgens strikt
chronologische maatstaven, b.v. hun geboortedata of de verschijningsdata van hun
werken, worden behandeld. Ook stond het de redacteuren vrij minder
toonaangevende, maar dan toch typische tweederangs figuren te bespreken.
Bepaalde problemen werden gesteld door een aantal schrijvers die zich in de
loop van hun evolutie achtereenvolgens bij verschillende literaire stromingen hebben
aangesloten (o.a. Herman Teirlinck, Karel van den Oever), of die verschillende
literaire genres hebben beoefend (o.m. Maurice Gilliams, Raymond Herreman). Wat
de eerste groep betreft, deze auteurs zullen een eerste keer aan de beurt komen
naar aanleiding van de stroming waartoe zij aanvankelijk behoorden; achteraf zullen
zij telkens weer worden behandeld in het kader van de richtingen waarin zij zich
later deden gelden. Hetzelfde geldt voor de genres - overigens zijn beide groepen
soms moeilijk van elkaar te scheiden: een zelfde schrijver kan dus in verband met
de poëzie, de roman en het toneel worden gekarakteriseerd. Afgezien van deze
gevallen, die een bijzondere chronologische of typologische classificatie eisen, wordt
iedere schrijver in principe tot aan het einde van zijn loopbaan, d.w.z. eventueel tot
heden, behandeld vanuit de plaats waar hij oorspronkelijk hoort; daarbij wordt de
periode na 1946 kort en bondig samengevat. Auteurs als Johan Daisne, die kort
voor de terminus ad quem in 1946 optraden, en van wie de ontwikkeling hoofdzakelijk
daarna kwam te liggen, worden alleen met dit debuut in fine historisch ingeschakeld.
Data en periodiseringen kunnen literair- of cultuurhistorisch gesproken niet als
nor-
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matief gelden. Zoals het de mens zelf is, die de stoffelijke wereld zinvol maakt, zo
schept ook de voelende, denkende, verbeeldende schrijver de chronologie om in
de ultieme geschiedenis, die ten slotte van overwegend belang is: de tijdsbeleving
van geest en gemoed.
(1984)
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I. De Van-Nu-en-Straks-beweging 1888-1916
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I. Voorgeschiedenis van Van Nu en Straks
1888-1893
door prof. dr. M. Rutten
Literaire verschijnselen zijn uiteraard, rekening houdend met hun geestelijke,
sociologische of algemeen culturele context, veelal uiterst complex. Zij zijn nooit
enkelvoudig, laat staan eenvoudig, zodat het altijd moeilijk, en in sommige gevallen
onmogelijk is, op een bepaald ogenblik in de tijd, of in een doorgaans uitgebreid
tijdperk, sommige feiten en gebeurtenissen onder één noemer te brengen en daarbij
een vaste, niet te wijzigen thematische, formele, typologische en periodiserende
kenschetsing voorop te stellen. Het lijkt soms of de literatuurhistoricus, die een op
het eerste gezicht welomlijnd verschijnsel op dusdanige wijze heeft trachten samen
te vatten, en een plaats heeft willen verlenen in de tijd, zich net niet vergist.
Zo eveneens wat de overgangstijd betreft - nl. de tijd tussen 1878, het begin van
het tijdschrift Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, en 1893, het begin van het
tijdschrift Van Nu en Straks - die in dit hoofdstuk aan de beurt komt.
Alvorens over de ‘voorgeschiedenis’ (1888-1893) van Van Nu en Straks
(1893-1901) concreet te kunnen handelen, zou men, vanuit een methodisch
standpunt, eerst moeten weten wat het begrip en de zaak Van Nu en Straks wezenlijk
inhoudt, dus op welke algemene literairhistorische noemer de diverse aspecten van
het tijdschrift, de groepering, de beweging, als eenheidsverschijnsel, zijn terug te
voeren. Want laten wij het niet vergeten. Van Nu en Straks is vooralsnog alleen de
benaming van een periodiek, een groep schrijvers, ten hoogste een literaire richting
die nog, in al hun ingewikkeldheid, op een analytische en synthetische
literairhistorische studie wachten, evenals de romantiek, het realisme en het
naturalisme in het vorige tijdperk. Inderdaad, het begrip en de zaak Van Nu en
Straks blijken tot dusver zo onontwarbaar te zijn - er zijn hiermee verschijnselen
gemoeid, die als realisme, naturalisme, impressionisme, sensitivisme, decadentisme,
symbolisme, neoromantiek, fin-de-siècle enz. te kenmerken zijn, en waartussen de
grenzen niet altijd duidelijk zijn te trekken - dat een dergelijke inschakeling in de tijd
en een definitieve literairhistorische karakterisering nog steeds als vrome wensen
moeten worden beschouwd.
Hoe kan derhalve, volgens welke methodische richtlijnen, deze ‘voorgeschiedenis’
van Van Nu en Straks literairhistorisch worden onderzocht, en hoe kan dit onderzoek
tot een goed einde worden gebracht?
Er is voor het onderzoek van het probleem, strikt beschouwd, slechts één
betrouwbare methodische oplossing, nl. deze ‘voorgeschiedenis’ op zo'n manier te
ontleden en te karakteriseren dat nauwkeurig kan worden nagegaan op welke wijze
zij zich heeft gedistantieerd van oudere, overwonnen, of ten dele overwonnen
verschijnselen en opvattingen, hoe zij dus iets nieuws heeft toegevoegd aan wat al
historie was geworden, of bezig was historie te worden, en op welke wijze zij op
een bepaald ogenblik het literair tijdsbeeld heeft gewijzigd, of bezig was te wijzigen.
Het is de bekende methode
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van de, van het verleden uit, op de toekomst gerichte geschiedenisbeoefening, die
hoofdzakelijk oog heeft voor wat de ontwikkeling voorwaarts, dus de vooruitgang
in de tijd van de feiten en gebeurtenissen, impliceert. Dit hoeft dan nog geen definitief
geformuleerd waardeoordeel te impliceren, vooral daar vooruitgang in de tijd niet
noodzakelijk een esthetische vooruitgang betekent. Het geval P. de Mont, dat hier
verder ter sprake zal komen, zal dit voldoende illustreren.
Dit alles om van meet aan te zeggen dat de ‘voorgeschiedenis’ van Van Nu en
Straks, dus ook haar ontwikkeling zoals pas aangegeven, en zulks buiten iedere
poging tot het formuleren van een esthetisch waardeoordeel, reeds in statu nascendi,
in kiem aanwezig was voordat ze, in 1878, bij het ontstaan van Nederlandsche
Dicht- en Kunsthalle een voldongen feit was. Zoals bekend komt men soms van
zeer ver, wat daarom nog niet noodzakelijk een verband van oorzaak en gevolg
insluit. Er zijn, vooral in de literatuur en andere takken van de artistieke ontwikkeling,
tal van verschijnselen die zich immers niet zelden naast elkaar, in plaats van uit en
na elkaar ontwikkelen.
Om zich nu bij de studie van de jaren tachtig in de Zuidnederlandse literatuur zo
duidelijk mogelijk rekenschap te geven waar men precies vandaan komt - in dit
verband verkies ik de benaming ‘jaren tachtig’, liever dan de ‘Tachtigers’ of nog,
4

zoals dat bij R.F. Lissens, De Vlaamse Letterkunde van 1780 tot heden (1967 ) het
geval is, de ‘Vlaamse Tachtigers’, om de eenvoudige reden dat de Tachtigers een
sinds het begin van de beweging gecodificeerd Noordnederlands literairhistorisch
begrip is, al hebben Zuidnederlandse literaire verschijnselen hiermee ook sommige
aanknopingspunten - dient op de achtergrond van de doorwerking van de romantiek,
het realisme en het naturalisme, met een drievoudige reeks verschijnselen of
krachtlijnen rekening te worden gehouden.
Deze krachtlijnen lijken mij de volgende te zijn:
1. Het feit dat de ontwikkeling van het driemanschap Guido Gezelle (eerste tijd),
Hugo Verriest, Albrecht Rodenbach, m.i. vaak ten onrechte het Westvlaams
taalparticularistisch driemanschap genoemd, omstreeks 1880, ten gevolge van het
overlijden van Rodenbach op 23 juni 1880, vrij plotseling werd afgebroken, en pas
in 1893, het jaar van Tijdkrans en Van Nu en Straks, door Gezelle kon worden
voortgezet; het ontstaan en optreden van Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle
(1878-1897), onder leiding van Theophiel Coopman en Victor-Alexis dela Montagne,
ligt hier middenin; het tijdschrift vormt een schakel tussen de oudere en de jongere
Gezelletraditie, ook al is in het tijdschrift zelf van deze eerste krachtlijn weinig te
bespeuren;
2. Het feit dat in Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, dus in volle Gezelletraditie,
het literair formalisme en parnassianisme werd aangekondigd en aanvaard; het
geldt de tweede krachtlijn, die van het driemanschap Johan-Michel Dautzenberg,
Frans-Jozef de Cort, Jan-Albrecht van Droogenbroeck (pseud. Jan Ferguut),
sommige dichters van het tijdschrift, ook enkele outsiders, die dit formalisme en
parnassianisme op soepele wijze hebben verwerkt en hebben kunnen aanpassen;
3. Het feit dat er, onmiddellijk vóór Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, tal van
oudere periodieken bestonden en er nieuwe ontstonden - een twintigtal - die echter
alle, in eigen kring, hetzij zo eenzijdig, hetzij zo disparaat aan het woord kwamen,
dat geen van alle een enigszins bundelende invloed bezat.
Het tijdschrift van Th. Coopman en V.-A. dela Montagne zou dan ook chronologisch
het eerste zijn om in deze toestand enige wijziging te brengen. Het zou, samen met
het Brussels kunstgenootschap De Distel (1881-1908), met tal van literaire en
artistieke controversen waarover trouwens eveneens in Franstalige organen werd
gedebatteerd,
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o.m. in La Jeune Belgique (1881-1897), L'Art Moderne (1881-1914), La Wallonie
(1886-1892), geleidelijk aan de noodzakelijkheid van een gecoördineerde groep en
voortstuwende kracht, nl. Van Nu en Straks (1893-1901), niet alleen aankondigen,
maar het bestaan ervan mogelijk maken. Aldus konden sommige voortekenen tot
tekenen, sommige tekenen tot werkelijkheid worden, en wel in een beweging waarvan
de Zuidnederlandse, voor een deel de Noordnederlandse letteren - men denke aan
de uitstraling, in Nederland, van een dichter als K. van de Woestijne, een prozaïst
als S. Streuvels - tot laat in de 20e eeuw de doorstroming zullen kennen. Het feit
dat H. Teirlinck, overleden in 1967, en die als de laatste produktieve
Van-Nu-en-Strakser kan worden beschouwd, zijn wortels in het werk van zijn vader,
I. Teirlinck, ook in dat van zijn oom, R. Stijns, blijkt te hebben gehad - beiden waren
medewerkers aan Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle - en hij dit verleden nimmer
heeft verloochend, is in dit historisch verband kenschetsend.

A. Nederlandsche Dicht - en Kunsthalle
1878-1897
De ‘maandelijksche uitgave’, Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, verscheen voor
de eerste maal, onder redactie van Theophiel Coopman en Victor-Alexis dela
Montagne, in april 1878. De negentiende en laatste jaargang zag het licht in
1
1896-1897.
Het tijdschrift is derhalve niet alleen te lezen tegen de achtergrond van wat even
later de leidende periodieken en bewegingen, De Nieuwe Gids in Nederland, Van
Nu en Straks in Vlaanderen, respectievelijk sinds 1885 en 1893, gedurende hun
aanvankelijke ontwikkeling te bieden hadden, maar ook in verband met het feit of
en hoe het orgaan van enige invloed is geweest op de omringende, tot groei komende
Nederlandse literatuur. Men mag immers niet vergeten dat de N.D.K. (de
Nederlandsche Dichten Kunsthalle, aldus afgekort) er van 1896 tot 1897 nog altijd
was, toen De Nieuwe Gids omstreeks 1895 al over zijn hoogtepunt heen was, de
zgn. Eerste Reeks van Van Nu en Straks (1893-1894) al tot het verleden behoorde,
en de zgn. Nieuwe Reeks van Van Nu en Straks (1896-1901) nog maar pas
verschenen was. Omdat zij een vorm van geschiedkunde is, begint iedere
beschrijving van de literatuurgeschiedenis met het vastleggen van enkele
geschiedkundige, chronologisch controleerbare feiten; zij dienen te worden
gedateerd, daarna onderling vergeleken, hoezeer zij soms ook het oorzakelijk
historisch verloop schijnen tegen te spreken.
2
Bij gebrek aan de nodige documenten is tot nu toe weinig of niets bekend over
het praktisch ontstaan van het tijdschrift. De kennismaking tussen Coopman en dela
Montagne, hun besprekingen met het oog op de oprichting van het tijdschrift, blijven
in het duister. Er blijkt geen aankondiging, geen rondschrijven, geen verklaring of
manifest te zijn geweest. Het orgaan begint - het eerste nummer, april 1878, mist
zelfs een woord vooraf - met een vaag programmatisch gedicht, Ge zult er komen
(Brussel, januari 1878) van Emanuel Hiel (1834-1899), samen met een even vaag
verbroederingsgedicht, Van Noord en Zuid (Amsterdam, nieuwjaar 1878) van de
Nederlander C.L. Lütkebühl jr. Zodat de strekking - indien er aanvankelijk een
duidelijke strekking was - uit de verdere inhoud van het tijdschrift dient te worden
afgeleid. Het enige wat vaststaat, is dat de titel voor een deel ingegeven werd naar
het voorbeeld van die van Deutsche Dichterhalle (1871-1882), tevens Schweizerische
3
Dichterhalle (1875-1880), waaraan trouwens dela Montagne meewerkte. Van de
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eerste jaargang af, augustus 1878, plaatste hij overigens in de N.D.K.
aankondigingen om in het bijzonder Deutsche Dichterhalle, uitgegeven te Leipzig
door E. Echstein, in Vlaanderen en Nederland bekend te maken.
De historische ontwikkeling van de N.D.K. heeft zich, in grote trekken, in drie
perioden voorgedaan: 1. van de eerste t.e.m. de derde jaargang (1878-1881), een
tijd van voorbereiding, met als belangrijk verschijnsel een bijzondere waardering
voor de persoonlijkheid van Albrecht Rodenbach; 2. van de vierde t.e.m. de tiende
jaargang (1881-1888), een tijd van bewustwording, met als hoogtepunt het
verschijnen van het eerste gezaghebbend manifest van de ‘jongste richting’ in de
Zuidnederlandse literatuur, De Vlaamsche Parnassus door Prosper van
Langendonck; 3. van de elfde t.e.m. de negentiende en laatste jaargang (1888-1897),
4
een tijd van geleidelijke nivellering, en roemloze aftakeling. Immers, Van Nu en
Straks had, in 1893, dus vier jaar voor het verdwijnen van het orgaan, en wel met
enkele medewerkers die precies in de N.D.K. voor de eerste maal hun pennen
hadden gescherpt, E. de Bom, P. van Langendonck, F. Toussaint en A. Vermeylen,
5
de rol van het leidinggevende orgaan van het jongere geslacht overgenomen.
Uiteraard is ieder geslacht, historisch gezien, tot op zekere hoogte een
overgangsgeslacht. Dit geldt echter in het bijzonder voor de groep mensen rond de
N.D.K. en wel omdat er vooreerst, vanwege een redacteur of een groep redacteuren,
nooit een principiële beginselverklaring werd afgelegd, verder omdat Coopman en
dela Montagne, op eigen verantwoordelijkheid, jong en oud, rijp en groen aan het
woord hebben laten komen. Het was pas in de zesde jaargang (1883-1884), wanneer
ook naar een uitgever, een afzetgebied in Nederland werd uitgekeken en toen,
tussen april en december 1884, P. de Mont (1857-1931) tot de redactie toetrad, dat
men iets van een vrijzinnige, echter niet liberale partijpolitieke strekking, begint te
bespeuren. Na het afvallen van De Mont vanaf de zevende jaargang (1884-1885),
en de hulde die, in de zesde jaargang (1883-1884), aan H. Conscience werd
gebracht, nl. bij diens overlijden op 10 september 1883, was hiervan nog maar
weinig sprake.
Zo komt het dat de eerste tijd van het tijdschrift (1878-1881) vrij gewoon en
kleurloos is. Behalve de reeds aangestipte belangstelling en bewondering voor A.
Rodenbach (1856-1880), het indirect aansluiten, met tal van gedichten van E. van
6
Oye (1840-1926), bij de Gezelletraditie, of wat hiervoor gehouden werd, het zoeken
buiten deze Gezelletraditie naar Noordnederlandse samenwerking, echter met thans
vergeten namen, het opnemen van rubrieken als ‘Nederlandsche Letterkunde’,
‘Letter- en Kunstkroniek’ en ‘Nieuwe Uitgaven’, waarin het literaire leven in Nederland,
sommige artistieke en culturele gebeurtenissen in het buitenland, sommige
publikaties in vrijwel alle landen van Europa, incluis het Nederduits taalgebied en
de Verenigde Staten, o.a. van K. Groth en H. Longfellow, werden bekend gemaakt,
valt bij dit debuut weinig oorspronkelijks te vermelden. In plaats van degelijk voort
te werken, of in het spoor van de Gezelletraditie, of in dat van Dautzenberg, wiens
schoonzoon en beste leerling, Fr.-J. de Cort (1834), in 1878 was overleden, teerde
het orgaan, althans wat de dichtkunst betreft, op de bloedloze romantiek van J. van
Beers en, wat opvallender is, op die van E. Hiel. Hij schreef immers het inleidend
gedicht. De redacteuren deden hun best om tegen de stroom in te varen van
dichtvormen als lied, cantate, koor, in het begin echter met weinig bijval. Andere
medewerkers zochten hun bezieling, of gewoon hun stof, o.a.K. Bogaerd (1834-1906)
met Vooruitgang (1879), L.-O. Wattez (1857-1935) met Groote Mannen (1880), in
sommige wetenschappelijke uitvindingen en ontdekkingen, het stoomschip, de
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schroefde geest des tijds. In de eerste jaargang (1878-1879) wist dela Montagne
met zijn zuiver aanvoelen dit alles precies aan te wijzen, toen hij in zijn bespreking
van Lijdensbeelden (1879) van L. Buyst (1847-1918) schreef: ‘Werthersche
misantropie, - eene ziekte die lang uit de mode is’ en besloot met: ‘du sublime au
ridicule... il n'y a qu'un pas’ (blz. 232). Wat het proza betreft was de toestand niet
schitterender; afgezien van enkele pogingen, van R. Stijns en I. Teirlinck, in het
genre van de ‘letter-kundige schets’, gekruid met wat oppervlakkige sociale
belangstelling, liep men hier nog altijd in het spoor van de Consciencetraditie. Ook
hier steeg men nauwelijks boven het gemoedelijke en het goedkope sentiment uit.
Tussen 1881 en 1888 - de tijd van aanpassing (vernieuwing is veel gezegd) bij
sommige strekkingen in Nederland, de Frans-Belgische literatuur en het buitenland,
en dit in de richting van een trouwens weinig streng opgevat parnassianisme in de
poëzie, een gezond realisme en, over dit realisme heen, een bescheiden
impressionisme in het proza - kwam hierin enige verandering. De wijziging kwam
feitelijk tot uiting in sommige pennetwisten, sommige literaire en andere controversen,
meer dan in de poëzie en het proza van hen die, geboren tussen 1850 en 1860,
van 1880 af begonnen te publiceren en op die manier tot het zgn. overgangsgeslacht
tussen de uitstervende romantiek, het oppervlakkig realisme en het voortaan kordater
modernisme van Van Nu en Straks zouden gaan behoren. Onder hen valt er met
ouderen en jongeren rekening te houden. Tot de ouderen behoren chronologisch
volgens hun geboortedatum: Th. Coopman (1852-1915) en V.-A. dela Montagne
(1854-1916), de twee redacteuren; voorts E. de Geest (1847-1904). G. Segers
(1848-1930). R. Stijns (1850-1904), I. Teirlinck (1851-1934). J.-M. Brans (1853-1940),
F. van Cuyck (1857-1952), en enkele anderen. Tot de jongeren: P. de Mont
(1857-1931). A. Sauwen (1859-1938), H. Swarth (1859-1941), P. van Langendonck
(1862-1920), let wel de jongste. Dat hier tal van minder bekende, en thans helemaal
7
vergeten figuren bij te pas kwamen, die dus weinig nieuws brachten bij wat al zo
weinig revolutionair was, hoeft in dit tijdsverband niet te verwonderen.
Wat echter van overwegend belang is voor de geest van een tijdschrift of een
groep, blijken de wegen te zijn, nl. de rubrieken en kronieken waarlangs, vanuit de
nabuurlanden, nieuwere verschijnselen en inzichten op eigen bodem doordringen.
Zo werden in de N.D.K. de lezers, reeds vanaf de tweede jaargang (1879-1880),
door D.G. Noordman in zijn Brieven uit het Noorden, later door Didaculus in zijn
8
Noord-Nederlandsche Kroniek, ruimschoots ingelicht over wat er in de
Noordnederlandse literatuur van het ogenblik op Tachtiger-gebied aan de orde was.
Immers, volgens een anonieme schrijver in de zesde jaargang (1883-1884), stond
het vast dat de Nederlanders ‘op letterkundig gebied tot nog toe onze meesters’
waren (blz. 730). Wat in Nederland aan te stippen viel, werd echter niet zo maar
onverdeeld aanvaard. De lezers werden vooral op de hoogte gehouden van het
9
werk van C. Vosmaer, het overlijden van J. Perk werd medegedeeld in 1881, doch
D.G. Noordman verwierp onomwonden M. Emants' Lilith (1879), terwijl hij diens
Drietal Novellen (1879) bleek te kunnen aanvaarden. Ook de beruchte Julia-affaire
(1886), samen met de bedoelingen van W. Kloos en A. Verwey met betrekking tot
de ‘Onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek’, ging niet onopgemerkt voorbij;
G. D'Hondt wijdde er twee bijdragen aan, in de achtste jaargang (1885-1886) in
Over Lettercritiek; in de negende jaargang (1886-1887) in Nog over Critiek; terloops
kwam hierbij het peil van de kritiek in de Frans-Belgische literatuur ter sprake, die
eveneens als ‘onbevoegd’ werd gekenmerkt. In dezelfde negende jaargang
(1886-1887) had O. Wattez het over Multatuli's Dood (1887); hij bewonderde hem,
maar laakte zijn distantiëring van het gewone volk. In
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de tiende jaargang (1887-1888) krijgt men, van P. de Mont, onder de titel Een rijpe
Vrucht onzer jongste Letterkunde, een enthousiaste apologie van De kleine Johannes
(1887) van F. van Eeden; en in dezelfde jaargang, onder het hoofd Ecce iterum
Batavus, als om P. de Mont ongelijk te geven, een kwetsende, rancuneuze
afkamming van de Nieuwe-Gidsers door A. Prayon-van Zuylen, dit wegens hun
afwijzing van J. Vuylsteke. Vanaf de twaalfde jaargang (1889-1890) begint T. Pluim
met de publikatie van de reeks Nederlandsche Auteurs, waarin achtereenvolgens,
en vrij uitgebreid, F. Netscher, J. Winkler Prins, Fiore della Neve (pseud. van M.G.L.
van Loghem) een beurt krijgen. Ondanks de felle campagne contra in de Julia-affaire
(1886) wordt Een Liefde in het Zuiden (1881) van Fiore della Neve hier nog altijd
als een meesterwerk - ‘betooverend als de zwarte vurige oogen eener senora, forsch
en gespierd gezongen als een picador worstelt’ (blz. 459) - door dik en dun verdedigd.
De kritische ‘bevoegdheid’, om maar te zwijgen van het kritisch gezond verstand
en de goede smaak, bleek dus in de N.D.K. al evenzeer van verdacht allooi te zijn
als bij onze noorderburen, wie men juist het gemis hiervan verweet. Vandaar
dergelijke tegenspraken en tegenstellingen, waarvan het volgende een ander
voorbeeld is.
In de veertiende jaargang (1891-1892) verscheen van G. D'Hondt een dwepende
bijdrage over Noodlot van L. Couperus; twee jaar later, in de zestiende jaargang
(1893-1894), verscheen een beoordeling van Verzen van H. Gorter, Extase van L.
Couperus, De kleine Johannes en Ellen, een Lied van de Smart van F. van Eeden,
door J.-M. Brans, die Couperus, ‘ontstentenis van 't eenvoudigste zedelijkheidsbegrip’
en Gorter ‘opzettelijke knoeierij’ (blz. 86) verwijt; het is allemaal zonde en schande
voor het mooi ‘Hollandsch papier’. Het zou juist deze aanval op H. Gorter zijn, die
de jongeren van de N.D.K., P. van Langendonck, F. Toussaint, A. Vermeylen - leden
van het Brusselse kunstgenootschap De Distel - dwong zich èn van Brans, èn van
10
de N.D.K. èn van De Distel, waarvan Brans eveneens lid was, te verwijderen. De
Distel (lees: ook de N.D.K.) ‘waakt’, schreef Brans op 2 oktober 1892 aan J.
Boucherij, redacteur van De Vlaamsche Kunstbode. Dit betekende, dat hij het
nakende verschijnen van Van Nu en Straks - dit was imminent, hij wist er iets van
af - wenste te doen ‘stranden’, en dit wegens de bewonderende belangstelling van
11
sommige Vlaamse jongeren voor de Nieuwe-Gidsers. In eigen vesting had E. de
Bom zich hierop reeds gewroken, met een artikel in de vijftiende jaargang
(1892-1893) betreffende het fin-de-siècle karakter van A. Aletrino's Zuster Bertha
(1891). Hoe dit alles ook zij, er waren reeds grote weerstanden voordat Van Nu en
Straks, het tijdschrift der jongeren, er in 1893 zou komen. Anderzijds zal Van Nu en
Straks, althans voor een groot deel, aan het verzet tegen deze weerstanden zijn
ontstaan te danken hebben.
Men zou de indruk kunnen hebben, dat de Frans-Belgische literatuur in de N.D.K.
op de voet werd gevolgd. Dit is nauwelijks zo. Wel stelt Th. Coopman belang in het
werk van Ch. de Coster, Ch. Wauquez, en J.-M. Brans in dat van G. Eekhoud, E.
de Molder, G. Stiennon, en het talent van de Fransschrijvende landgenoten wordt
veelal als voorbeeld aangehaald. Maar daar blijft het ook bij. Eveneens de bijdrage
van A. de Smet in de zesde jaargang (1883-1884), Eenige Woorden over
Franschschrijvende Belgen in 1883, reikt niet boven het peil uit van de informatieve
mededeling, al wordt hier ook een vergelijking gemaakt met de
Nederlandsschrijvende collega's, en onder hen zij die inderdaad werken en zij die
dit niet doen. Vertalingen in het Nederlands van deze Franse schrijvers zagen
evenmin het licht, behalve enkele van de hand van E. de Molder.
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nen echter bijdragen van de oudere M. Rooses, G. D'Hondt en O. Wattez. Hierbij
boog zich D. Sleeckx, zoals van hem te verwachten was, over het werk van A.
Dumas père en de Franse literaire kritiek, terwijl Betsy Perk - de ijverigste
Noordnederlandse medewerkster - met Het Naturalisme in de Fransche Letterkunde,
in de vijfde jaargang (1882-1883), hoewel negatief, de naturalistische problematiek
trachtte te begrijpen. Dit poogden eveneens S. Prenau en G. Segers te doen, de
eerste in Emile Zola in de zeventiende jaargang (1894-1895), de tweede in een
serie artikelen, De Fransche Roman, in de zevende jaargang (1884-1885).
Opmerkenswaard is, in de vierde jaargang (1881-1882), het opstel over E. Littré
van de hand van A.H. Cornette, die op duidelijk wijsgerige grondslag - een
uitzondering in de N.D.K. - de gezindheid en methode van Littré als essayist met
12
het positivisme van A. Comte, ook het pantheïsme van Spinoza confronteert. De
wijsgerige beschouwing ligt in dit tijdsverband de Vlaming inderdaad niet, zeker wat
haar betrekking betreft tot de literatuur. De literatuur, in het bijzonder de Franse
literatuur van realistische en naturalistische oorsprong, wordt veelal vanuit het
standpunt van de zedelijkheid, of de zedeloosheid, benaderd.
Het is nochtans in deze tussentijd 1881-1888 van de N.D.K., dat de belangstelling
voor de buitenlandse literatuur - naast dus de Franse - zienderogen toeneemt.
Vooreerst dient te worden gewezen op tal van bewerkingen, vertalingen en
besprekingen, meestal uit het Duits, maar ook uit het Engels, Noors, Deens, Zweeds,
Russisch, Fins, Tsjechisch, en zelfs uit het Oudgermaans, Oudgrieks en Fries, door
de belangrijkste medewerkers aan het tijdschrift. Verder komen er aparte rubrieken,
of afzonderlijke, grondiger studies in voor.
Al in de vierde jaargang (1881-1882) is er een reeks bijdragen over Friedrich
13
Rückert door J.-A. van Droogenbroeck. J.-F. van Cuyck heeft het, in dezelfde tijd,
over Heinrich Heine. In de vijftiende jaargang (1892-1893) komt J. Micheels aan de
beurt over Theodoor Körner, met een serie artikelen, voortgezet in de zestiende
jaargang (1893-1894). Het is dezelfde J. Micheels, die vanaf de vierde jaargang
(1881-1882) zijn lezers onderhield over Duitsche en Engelsche Letterkunde, De
Letterkunde in Engeland sedert het Begin der Regeering van Koningin Victoria,
Hamlet in Holland, Eene Proef van Vergelijkende Letterkunde; dit laatste opstel, in
de veertiende jaargang (1891-1892), omvat een reeks van vier bijdragen, die voor
het hedendaagse comparatisme zeker niet onderdoet. J. Micheels is trouwens een
van de intelligentste, zoniet de meest intelligente en wetenschappelijke medewerker
aan het tijdschrift. Op zijn niveau onderscheidde zich eveneens, doch op een ander
gebied dan dat van de literatuur, A.H. Cornette met Een Krans op Darwin's Graf, in
de vijfde jaargang (1882-1883). Opmerkelijk is nog, in verband met de belangstelling
van de N.D.K. voor de buitenlandse letteren, de interesse van G. Segers voor
Dostojevski, Poesjkin en Toergenjev, van G. D'Hondt voor de Zweedse schrijvers
en van A. Savine voor de wedergeboorte van de Catalaanse poëzie. De behoefte
om te weten, te kennen en te kunnen waarderen, kan in deze postromantische
periode, nl. voor de definitieve doorbraak in kosmopolitische, internationale geest
met Van Nu en Straks, zeker niet over het hoofd gezien worden.
Wij karakteriseerden de derde tijd van de N.D.K. (1888-1897) als een tijd van
geleidelijke nivellering en roemloze aftakeling.
Dit geldt vanzelfsprekend vooral voor de ouderen, maar ook, althans voor een
deel, voor het traditioneel werkende jongere geslacht. Inderdaad doen zich, als
uitzonderingen op de algemene regel, in deze tijd enkele verschijnselen voor, die
dichter bij Van Nu en Straks, dan bij de N.D.K. zelf aansluiten. Op het uitzonderlijk
geval van
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P. van Langendonck komen we uitvoerig terug, in het bijzonder wat betreft zijn
poëzie en zijn kritiek. Er is echter in deze overgangstijd eveneens het geval van E.
de Bom, die niet alleen met zijn korte schetsen een gezond realistische weg inslaat,
maar ook in zijn stuk over A. Aletrino's Zuster Bertha de verdediging op zich neemt
van het heimwee naar verloren idealen, de zwaarmoedigheid om ondervonden
ontgoochelingen, het ‘onmachtig gewurm van deze gekkenwereld’. Met
‘gekkenwereld’ zal hij niet zozeer die van Zuster Bertha bedoelen, eerder die van
zijn eigen willoze, late 19e eeuw, het fin-de-siècle. Het is niet voor niets, dat A.
Vermeylen zijn Ballade der Regenschermen aan De Bom zal opdragen, hiermee
bedoelend dat hij tegen de ‘aanwoekerende philisters’ van de N.D.K. - dus
onmiddellijk voor het roemloze einde van het tijdschrift - de autonomie van de
moderne artiest die alleen zichzelf wenst te zijn, wil onderstrepen. Dit zal ook het
hoofdthema worden van de jonge F. Toussaint, nl. in Berg-op, waarin bewust
heimwee naar verloren idealen, het spleen dat de ontgoocheling tot gevolg heeft,
14
tot uitdrukking komt.
De jongere Zuidnederlandse literatuur zal zich inderdaad tussen dit ‘spleen en
ideaal’, dit ‘nu en straks’ verder blijven ontwikkelen.

1. De hoofdredacteuren

Theophiel Coopman (1852-1915)
Van de twee hoofdredacteuren van Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, Theophiel
Coopman en Victor-Alexis dela Montagne, is Theophiel Coopman, een geboren
Gentenaar, degene die het dichtst aansluit bij de geest van de oudere, geleidelijk
aan uitstervende romantisch-realistische school.
15
Een bewijs daarvan is zijn aanleunen bij E. Hiel, de ‘troostende kloeke Bard’,
zoals hij door hem in Lenteliederen wordt gehuldigd, en tevens het feit dat hij de
voor een deel principiële inleiding tot Gedichten en Gezangen nog steeds Lenteliederen dateert uit 1876, Gedichten en Gezangen uit 1879 - aan dezelfde
vrijzinnige, antiformalistische, Vlaams-nationale, ‘eigen leven’ en ‘eigen kunst’
16
ophemelende oratoriumen cantatebard E. Hiel toevertrouwt. Het is waarschijnlijk
door zijn tussenkomst, dat het tijdschrift met een soort vaag programmatisch inleidend
gedicht, Gij zult er komen (1878), van dezelfde E. Hiel wordt ingezet. Dit om ook
zijn Gentse, Groot-Nederlandse, ja zelfs pangermanistische trots - hij is immers de
dichter van Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief, opgedragen aan J. Vuylsteke en
gecomponeerd door G. Antheunis - in een historisch verband in te schakelen.
Er is evenwel een andere Theophiel Coopman. Hij vertoont ongetwijfeld
aanknopingspunten met het stille, zuivere geluid van zijn vriend V.-A. dela Montagne,
zonder echter diens ingekeerde toon te bezitten. Het gaat, in Van den Morgend tot
den Avond uit Lenteliederen, onder het motto: ‘Eenvoudig en klein, maar rein’; men
vindt het terug in tal van herinneringen aan de ‘zoete kindertijd’. Het is dezelfde tijd,
die deze ‘priester van 't schoone’ die nog wegloopt met het ‘hooger
kunstenaarsleven’, het ‘dichterheil’ en het ‘glorierijk gezang’, o.m. een hymne aan
de toekomst in de pen heeft gegeven in het teken van het Vrije Denken en het Vrije
Woord, en hem ertoe zal aanzetten Kinderlust, Gedichten voor de Jeugd (1897), te
bezorgen.
Zijn rol als redacteur van de N.D.K. blijkt, naast die van dela Montagne - de
praktische leider - altijd zeer bescheiden te zijn geweest; behalve met de publikatie
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hij al te
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zeer in beslag genomen - hoewel in samenwerking met dela Montagne - door de
samenstelling van zijn anthologie, 1830-1880, Onze Dichters, Eene halve eeuw
Vlaamsche Poëzie (1880), de meest volledige poëziebloemlezing met bijbehorend
bio-bibliografisch apparaat tussen het geslacht van J.-F. Willems en Van Nu en
Straks. Als lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde zal
hij deze bio-bibliografische arbeid voortzetten; eerst, in samenwerking met J.
Broeckaert - daarbij kon hij steunen op De Taalstrijd hier en elders (1884-1897),
het bijblad van de N.D.K. - in de tiendelige Bibliographie van den Vlaamschen
Taalstrijd, 1787-1886 (1904-1914); later, in samenwerking met L. Scharpé, in de
Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde (1910), het onmisbaar literairhistorisch
complement, uitgebreid tot andere gebieden van de Zuidnederlandse literatuur dan
de dichtkunst, van 1830-1880, Onze Dichters.
Als verslaggever van verscheidene ‘staatsprijskampen’, daarbij als biograaf van
17
figuren als G.-J. Dodd, K.-F. Stallaert, e.a. wist hij zich verdienstelijk te maken.
Zijn verslag o.m. over de Vijfjaarlijkse staatsprijskamp voor Nederlandsche
letterkunde, 9de tijdvak, 1889-1894, wekte trouwens heel wat beroering in de rangen
18
van de Van-Nu-en-Straksers. Op die manier bracht kritiek antikritiek voort, en er
kwam schot in de ontwikkeling van een zich nog steeds zoekende jongere Vlaamse
19
literatuur.

Victor-Alexis dela Montagne (1854-1916)
De ontwikkeling van de jongere Vlaamse literatuur werd ongetwijfeld sterk bevorderd
door Victor-Alexis dela Montagne. Als scheppend kunstenaar, nl. als dichter,
weliswaar op bescheiden wijze, maar zeker omdat hij, als de praktische leider van
de N.D.K., samen met zijn vader Laurent dela Montagne, de drukker en uitgever
van het tijdschrift, borg heeft gestaan voor het geregeld verschijnen, en de
vijftienjarige invloed van de periodiek, onmiddellijk vóór de oprichting van Van Nu
20
en Straks in 1893, mogelijk heeft gemaakt.
Zoals dat bij Th. Coopman het geval is, moet het dichtwerk van dela Montagne,
volgens een dubbele gerichtheid en geest worden gekenmerkt. Allereerst als
‘vader-landsch’, d.i. Vlaams, Diets, ook Duits in Onze Strijd, Vaderlandsche Poëzie
(1875), geschreven in jeugdige overmoed en ‘begeestering’ voor de flamingantische,
Groot-Nederlandse en germanofiele gedachte, respectievelijk onder invloed van
eigen nationale, orangistische en Duitse voorbeelden, b.v. Th. Körners Leier und
Schwert (1814), waaraan, onmiddellijk na de slag bij Sedan (1 september 1870), in
het algemeen werd teruggedacht; voorts als strikt individueel, althans gedeeltelijk,
in Gedichten (1882) - er zijn hier talrijke relicten uit de jeugdtijd - waarmee hij, in
deze overgangsperiode, in zekere mate de weemoedige, smartelijke belijdenispoëzie
van P. van Langendonck, ook van K. van de Woestijne aankondigt. Het is precies
wat achteraf Van Nu en Straks, althans voor een deel, zal blijken te kenmerken.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat het juist twee Van-Nu-en-Straksers zijn
geweest - E. de Bom, die in 1907 van Gedichten een derde editie bezorgde en K.
van de Woestijne, die in 1925 de tiende verjaardag herdacht van 's dichters eenzaam,
21
droevig overlijden te Sainte-Adresse-Le-Havre - die het bijzondere fin-de-siècle
karakter van zijn poëzie met licht impressionistische en symbolistische inslag, een
poëzie die getuigt van gespletenheid, wanhoop en onmacht tegenover de schoonheid
en even-eens van het wankelen tussen het ‘lieflijk weemoedszeer’ en het ‘mystisch
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treurig licht’, hebben kunnen onderstrepen. Het vers: ‘Mijn liefde is oneindig...’
blijkt het getuigenis te zijn van een onvervalst absolutisme, dat daarbij eenvoudig
en gaaf,
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zuiver en echt, met de nadruk op ‘den éénen rechten toon’ en met een vloeiende,
voor die tijd soms gewaagde experimenterende ritmiek, tussen de jongere en de
oudere Gezelle, en wel na Eerste Gedichten (1878) in de richting van de toekomst
wijst. Het zijn vooral de Kleine Gedichten - een onderdeel van de verzenbundel uit
1882 - die stem en toon hebben, uiterst revelerend zijn, en, te midden van andere
huiselijke, sociale en politieke lyriek, iets van de parlandopoëzie bezitten, waarin
nochtans de fijngevoelige intimist die hij is, bitter van zich af kan bijten. Samen met
herinneringen aan het rederijkersreferein, het oude geuzenlied of de oude
romantische ballade, nu eens van H. Heine, dan weer van een of andere Franse
25
parnassien, is er in dit bescheiden werk iets van ‘Schubert's geest’, die hier op
gedempte toon doorklinkt.
Dat V.-A. dela Montagne zichzelf ook in anderen zocht, bewijzen zijn bijdragen veelal gesigneerd Zegher - over de poëtische en novellistische actualiteit in zijn tijd,
nl. het werk van Ad. Beernaert, L. Buyst, P. de Mont, A. Rodenbach, A. Sauwen
e.a., die hij in de N.D.K. en tal van andere tijdschriften liet verschijnen. Zijn literaire
smaak ging doorgaans de archaïserend getinte Vlaamse kant uit; vandaar ook zijn
voorliefde voor bibliografie, bibliofilie en het verzamelen van oude kunstvoorwerpen.
We wezen al op de anthologie van de Zuidnederlandse dichtkunst tussen 183O en
1880, die hij samen met Coopman publiceerde ter gelegenheid van de vijftigste
verjaardag van's lands onafhankelijkheid. Hierbij dient verder aan Vlaamsche
Pseudoniemen (1884) te worden gedacht en aan tal van aantekeningen en bijdragen
in door hem opgerichte periodieken, als het Tijdschrift voor Boek- en
Bibliotheekwezen (1903-1911) en Het Boek (1912-1914), waarin hij zijn erudiete
en artistieke speurzin kon botvieren. Ter verpozing schreef hij enkele toneelstukken,
Iets vergeten (1876), Anoniem (1880) en De Quae-tongh (1896), werkjes zonder
26
pretentie of literaire draagwijdte.

2. De verwante medewerkers

Reimond Stijns en Isidoor Teirlinck (1850-1905, 1851-1934)
Auteurs, die ongetwijfeld een hechter tweemanschap vormden dan beide vorige
hoofdredacteuren van Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, waren Reimond Stijns
en Isidoor Teiriinck. Deze vrijzinnige Brusselse leraren debuteerden tussen 1877
en 1885, in de overgangstijd van romantiek naar meer nuchter realisme.
Het lijkt niet overdreven te beweren, dat hun samenwerking, vanaf Bertha van
den Schoolmeester (1877) tot de van pedagogisch, religieus en politiek standpunt
uit scherp aanklagende sociale roman Arm Vlaanderen (1884), door de
onverkwikkelijke schoolstrijd omstreeks 1879 werd beheerst. Al volgden hun
‘letterkundige schetsen’ in de N.D.K., waaronder Bertha van den Schoolmeester,
een ‘romantische zedenschets’, van het begin af steeds de gemoedelijke,
gevoelerige, onechte romantraditie van H. Conscience, toch konden zij zich, onder
de druk van de algemene sociale en culturele conjunctuur onmiddellijk na 1879,
moeilijk onttrekken aan een romankunst met een meer open kijk op sommige
maatschappelijke problemen. In het bijzonder ging het om de verhouding tussen
klerikalen en antiklerikalen, katholieke en vrijzinnig liberale krachten, alsook hun
invloed in de artistieke wereld. Net als bij Virginie Loveling, vanaf In onze Vlaamsche
Gewesten (1877) tot Sophie (1885), een zelfde stof de bron vormde, zo inspireerden
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de problematiek en de sfeer van de schoolstrijd een literaire belangstelling, die in
de uitgebreide, wellicht wat zwaartil-
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lende roman Arm Vlaanderen zou uitlopen. Titel, handeling en stof van de roman,
met zijn afwisselend zwakke en ten voeten uit gebeeldhouwde figuren, wijzen in de
richting van een meer getuigende, op het programmatische af, ruim gedachte
Vlaams-voelende schrijfkunst.
In 1885 werd het team I. Teirlinck-R. Stijns ontbonden. Na nog enkele aardige
verhaaltjes, die hij ‘novellen’ noemde en waarin een duidelijke voorkeur voor planten,
bloemen, dieren en ook voor de kinderpsychologie valt op te merken, wendt I.
Teirlinck de boeg in de richting van de folklore, in het bijzonder die in verband met
de plantenwereld (Plantlore, 1892; Plantenkultus, 1904-1912; Flora Diabolica, 1924;
Flora Magica, 1930), zonder daarbij die van het kinderspel, de sage, de
Zuidoost-vlaamse dialectologie en de Reinaertstudie te vergeten. In A. de Cock
(1850-1921) vond hij, op sommige van deze gebieden, een nieuwe, trouwe
medewerker.
R. Stijns zette, in drie perioden, zijn ontwikkeling als prozaïst op eigen houtje
voort. Aanvankelijk met een reeks Schetsen en Verhalen (1886), waarin echter nog
niet de latere gulle en krachtige realistische beschrijver is te ontdekken. In deze tijd
heeft er nochtans een kentering in zijn ontwikkeling plaats; Ruwe Liefde (1887),
Broodnijd (1887), In de Ton (1891), Driften (1896) en ander proza bewijzen dit. De
schrijver begint zich nu ook theoretisch te verantwoorden, nl. in sommige inleidingen,
die hij schrijft om zijn opvattingen bekend te maken. Hij wil, schrijft hij, gebeurtenissen
weergeven, zoals zij voorgevallen zijn; daartoe zal hij personen laten optreden, die
hij gekend heeft; hij wil voortaan geen ‘zedenpreken’ meer houden. Integendeel,
zoals dat in het ‘Woord Vooraf’ tot In de Ton (1891) heet: ‘Ik heb uit het leven om
mij heen gegrepen, heb mij niet afgevraagd of hetgeen ik wilde behandelen te treurig,
te zwaarmoedig is, Hetgeen ik zag en voelde, heb ik getracht zoo getrouw en zoo
kunstvol mogelijk weer te geven’. Vervolgens komt de nog nauwelijks realistische,
maar veeleer naturalistische gevolgtrekking: ‘Jammer dat de werkelijkheid niet altijd
rooskleurig is’.
In de eerste periode van zijn schrijverschap zocht R. Stijns zelfstandig naar een
eigen geluid. Behalve bij H. Conscience was hij in de leer gegaan bij A. Daudet, E.
Zola, Ch. Dickens, zonder nochtans van hen de consequente navolger te worden.
Als zodanig kon hij moeilijk als een voorloper van het Franse naturalisme in
Vlaanderen worden beschouwd; doch hij volgde de Franse naturalistische leer, zij
het ook op een afstand, d.w.z. door die aan te passen aan zijn menselijke en - hierop
wordt al te zelden gewezen - fantastische of zelfs magisch-realistische verbeelding.
Ruwe Liefde zou van deze tendens een eerste uitdrukking zijn; In de Ton, een roman
van de ondergang, een tweede. Deze tweede periode werd besloten door Dikke
Miel (1901), de ontroerende levensgeschiedenis van een simpele jongen, in de
ogen van de omstanders een ‘vat van boosaardigheid’, met het gevolg dat uit tal
van tegenstellingen een tragisch misverstand omtrent deze typisch naturalistische
figuur voortvloeit, helemaal passend bij het naturalistische procédé.
De naturalistische formule - meer dan een formule is het veelal niet - werd verdiept
tot de methode van de psychologisch peilende analyse en toegepast in een derde
periode, die haar eindpunt vond in Hard Labeur (1904), waarin Stijns zich probeerde
te laten gelden. De roman is opgebouwd rond de dierlijke schraapzucht van Speeltie,
die er met zijn gemis aan menselijk gevoel niet voor terugdeinst doodslag te plegen
op zijn jongste zoon, maar door zijn oudere zoons zelf de dood in wordt gedreven
- de thematiek van de erfelijke bloedbelasting ligt hier vingerdik op. Het is een wreed,
onmenselijk boek. Het heeft gebreken, een niet altijd doorzichtige syntaxis, vrij
langdradige partijen en enkele paroxistische passages, die moeilijk te aanvaarden
zijn. Maar
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het heeft ook kwaliteiten, lichamelijkheid, volheid, intensiteit; het is ruim en groots
geziene natuur. Indien het meer compositorische evenwichtigheid zou hebben
vertoond, zou het een datum hebben betekend in de ontwikkeling van de
Zuidnederland-se naturalistische romankunst, naast het werk van C. Buysse.
Inderdaad, het boek heeft vooral iets van de Noorse visionaire natuurepiek en, in
de detailbeschrijving, van de Noorse gemoedsepiek; ook doelt het verder dan de
klassieke psychologische analyse; er komt hier iets parapsychologisch bij te pas,
dat de jonge H. Teirlinck, meer dan de oude C. Buysse, aankondigt. Een kruising
van realiteit en fantasie, wellicht verwant aan die van Edgar A. Poe, in sommige
van diens korte verhalen.
De betekenis van Hard Labeur, een roman die in dezelfde tijd (1904) als het
debuut van de jongere Van-Nu-en-Straksers verscheen en waarvan de auteur
regelrecht bij de Consciencetraditie aansloot, dient derhalve nadrukkelijk te worden
onderstreept. R. Stijns staat, aan het einde van zijn loopbaan en nog steeds als
overgangsfiguur, het verst van deze Consciencetraditie af, tevens het dichtst bij de
jongere romankunst, vertegenwoordigd door sommige Van-Nu-en-Straksers. Al
wisten zijn eigen tijdgenoten hem misschien niet ten volle naar waarde te schatten.
Van Nu en Straks zou dit wel doen. In het bijzonder bij monde van zijn neef H.
Teirlinck, die in het laatste proza van zijn oom iets van ‘een hopelooze eeuwigheid,
een angst van de XXe eeuw, een trage en schreiende opstapeling van dagen en
28
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jaren’, meende te kunnen herkennen.

Pol de Mont (1857-1931)
30

Maria Polydorus Carolus de Mont, de ‘Brabantsche leeuwerik’, heeft het ongetwijfeld
aan zijn gezond zinnelijke, bruisende Brabantse aard te danken gehad dat hij, in
deze overgangstijd waarin klare en duidelijke literaire steunpunten en standpunten
zeldzaam waren zoniet totaal ontbraken, de meest optimistische en dynamisch
vernieuwende, maar ook de meest periferische, eerder naar buiten dan naar binnen
gekeerde crisisifiguur is geworden. Er zat iets van Brabantse barok in hem, het
pralerige, waarbij zijn dichterlijk sensitivisme en impressionisme, het instantaneïsme,
niet zo gemakkelijk aansluiting zou vinden.
De duidelijke ontluiking van zijn dichterschap - nauwelijks drie jaar voor de
oprichting van de N.D.K. in 1878 - was het gevolg van de briefwisseling die zich,
vanaf 1875, tussen hem en de jongere Westvlaamse ‘blauwvoeters’, S. Malfait, A.
Vyncke, maar vooral A. Rodenbach, ontspon. In 1876 heeft zijn ontmoeting met
Rodenbach plaats; in 1877 is hij student aan de faculteit wijsbegeerte en letteren
te Leuven, waar Rodenbach sinds oktober 1876 studeerde; omstreeks nieuwjaar
1878 verscheen Het Pennoen, Tijdschrift voor het Vlaamsch Studentenvolk
(1878-1880), waarin hij, samen met Rodenbach, stilaan een leidende rol zou gaan
spelen. In 1877 verscheen zijn eerste jeugdbundel, Klimoprankskens, waarin, in
een voorrede, beweerd wordt dat de Vlaamse literatuur zedelijk, godsdienstig,
katholiek en nationaal dient te zijn; voorts verschijnt Waarheid en Leven (1877),
waarin, in een nieuwe inleiding, de aandacht wordt gevestigd op de noodzakelijkheid
van de moedertaal, het vaderland en de volksverbondenheid. De invloeden zijn van
uiteenlopende kosmopolitische aard: van Scott tot Longfellow, van Klopstock tot
Hoffmann von Fallersleben, van Delille via Lamartine tot Hugo, op eigen bodem van
Ledeganck via Dautzenberg tot Van Droogenbroeck.
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In 1878 - De Mont leefde vlug en heftig - had het begin van zijn breuk met A.
Rodenbach plaats, die einde 1879, bij gelegenheid van de oprichting van Het Nieuw
Pen-
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noen (1880), een voldongen feit was. Intussen verscheen, nog steeds in 1878,
Jongelingsleven, opgedragen aan zijn vriend(in) M.J.J.V., zijn Ophelia; daarna
volgde, in 1879, Reizende Sterren, een bundel epische gedichten, door G. Meir
31
gekenmerkt als ‘een Légende des siècles in miniatuur’. Het kenteringsjaar voor
De Mont was echter 1880, het jaar van Rodenbachs vroegtijdig overlijden. In 1880
verwierf de pas verschenen bundel Gedichten namelijk de vijfjaarlijkse staatsprijs;
De Mont was van toen af, in Zuid en Noord, de gevestigde dichter van de jongere
generatie; daarnaast was hij vanaf september 1880, onder de liberale regering
Frère-Orban, de dynamische leraar Nederlands aan het Koninklijk Atheneum te
Doornik. Het was vanuit Doornik dat hij zijn eigen tijdschrift Jong Vlaanderen
(1881-1882) zou leiden, in het bijzonder gewijd aan de literaire kritiek en waaraan,
naast oudere en jongere Vlaamse schrijvers, H. Swarth en A. Verwey zouden
meewerken.
In 1881, nog voor zijn overplaatsing van het Koninklijk Atheneum van Doornik
naar dat van Antwerpen, werd De Mont, met de bundel Lentesotternijen, de
onbetwiste dichter van het Brabantse, meer in het algemeen, Vlaamse
impressionisme. De gedichten dateerden nog uit zijn Leuvense tijd en hebben dan
mutatis mutandis, acht jaar vóór het verschijnen van H. Gorters Mei (1889), de
betekenis, althans voor de Zuidnederlandse lyriek, van de uiteindelijke moderne
bevrijding van de dichtkunst. Deze ‘lustigste zangen’, geschreven ‘ter eere der lieflike
Mei’, bezitten echter niet de levensbeschouwelijke of symbolistische draagwijdte
van Gorters lyrische epos. Hoe dan ook, zij introduceren in de Zuidnederlandse
lyriek de sensuele, erotische liefdepoëzie van de nieuwe tijd, voordat die in latere
jaren met bundels als Idyllen (1882), Loreley (1882), Idyllen en andere Gedichten
(1884), Fladderende Vlinders (1885), In Noord en Zuid (1887), Claribella (1893) en
Iris (1894), van meer gepassioneerde expressie, via formalistische, parnassiaanse
uitdrukking, tot pseudo-mystieke, symbolistische vormgeving zou evolueren. In 1917
geeft de dichter nog een gewijzigde uitgave van zijn jeugdwerk, Dichterlente, uit; in
1922, met Zomervlammen, zijn verzen uit latere tijd.
Behalve de dichter P. de Mont is er ook de literaire criticus, die zich in inleidingen,
kritieken, antikritieken en wetenschappelijk bedoelde uitgaven hartstochtelijk opwierp
als de verdediger van de moderne richtingen en stromingen in de Noordnederlandse,
ook Franse en Duitse literatuur. Hij werd aldus, omstreeks 1885, de gezaghebbende
woordvoerder van de jongere en jongste literaire bewegingen in Vlaanderen, al
staarde hij zich soms blind op wat er in het buitenland aan de orde was, en streefde
hij - al te zeer althans om als de werkelijke leider te kunnen worden aanvaard veelal naar een vervlakkend vergelijk tussen oud en nieuw. Niets wijst er anderzijds
op, dat het juist dit uitblijven van iedere vorm van leiderschap vanwege De Mont is
geweest - naast het vroegtijdig overlijden van Rodenbach - dat voor een deel het
ontstaan van Van Nu en Straks heeft verhaast.
Zijn theoretische apologie van ‘de jongste school’ die hij echter liever ‘de
revolutionaire school’ wenste te noemen en waartoe hij zgn. parnassianen als Th.
Coopman, V.-A. dela Montagne, A. Sauwen en zichzelf rekende - in verband met
de volgens hem niet altijd voldoende gewaardeerde meester Gezelle - werd ingezet
in Vijftig Jaren Vlaamsche Poëzie, De Zuid-Nederlandsche Letteren in 1880 en De
Zuid-Nederlandsche Letteren in 1881, respectievelijk verschenen in Noord en Zuid
32
en De Tijdspiegel. Het is wellicht als een eerste afrekening te zien met M. Rooses'
opstel De Zuid-Nederlandsche Dichters van 1830 tot 1880, gepubliceerd in De Gids
33
van 1881. Wat er ook van zij, er worden hier kordaat enkele ramen opengegooid
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op de ontwikkeling van de buitenlandse poëzie, die van Shelley, van Swinburne,
van Daudet, van
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Richepin, en die van Leopardi. Dat de Engelse, de Franse, de Italiaanse, maar
vooral de Duitse letteren hem na aan het hart lagen, bewijzen zijn opstellen uit
dezelfde tijd, Le Parnasse contemporain en De Hoogduitsche Dichtkunst in de XIXe
34
eeuw, gepubliceerd in Het Nederlandsch Museum.
Zijn bedoeling is hoofdzakelijk de lezers te wijzen op het belang voor de zich
ontwikkelende moderne poëzie te onzent, van moderne, d.i. parnassiaanse dichters
als Platen en Rückert, maar ook De Banville, De Heredia, Gautier, Leconte de Lisle
en Sully Prudhomme. Wat meer is, in het voorbijgaan noemt hij, zonder echter zijn
bijzonder belang voor de Westeuropese dichtkunst te onderstrepen, Ch. Baudelaire:
‘niet zonder innigen spijt’ wil hij diens naam overslaan, al had hij van hem toch zo
35
graag ‘een paar beelden’ aangehaald.
Het is tegen de achtergrond van deze apologie van ‘de jongste school’ op poëtisch
gebied, dat ook zijn drie bekende polemieken te lezen zijn, nl. met als tegenpartners
de Brugse XX, Wazenaar (pseud. van A. de Vos) en M. Rooses, die onmiddellijk
na de oprichting van de N.D.K. en voor het verschijnen van Van Nu en Straks de
36
literaire sfeer hebben gezuiverd van soms weinig ter zake doende opvattingen.
De Mont trachtte hiermee, in deze tijd voor Van Nu en Straks, vooral in de poëzie
een reveil tot stand te brengen, dat parallel zou lopen met dat van De Nieuwe Gids
in het Noorden, maar wat ten slotte niet helemaal hetzelfde was. In het Noorden
werd erg aangeleund bij het Engelse romantische classicisme; in het Zuiden bij het
Franse parnassianisme en ook bij het Duitse formalisme. De verglijding naar het
literaire symbolisme zou in het scheppend werk van De Mont zelf langzaam gebeuren
en pas via het werk van Van Langendonck in dat van Van de Woestijne haar
hoogtepunt bereiken. Om in die tussentijd, ook na Van Nu en Straks, zijn theoretische
bewijsvoering kracht bij te zetten, nam hij zijn toevlucht tot bloemlezingen en literaire
overzichten, zoals Bloemlezing uit Nederlandsche Dichters (1883), Poëzie en Proza
(1888), Sedert Potgieters Dood (1897), Poètes belges d'expression française (1898),
Inleiding tot de Poëzie (1898), een ‘Schets van een moderne poëtiek’ genoemd.
Verzen van Noord- en Zuid-Nederlandsche Dichters (1904), een herdruk van Sedert
Potgieters Dood uit 1897, Modernités (1911), een uitgave die op Poètes belges uit
1898 terugging. La Poésie flamande de 1830 à 1890 (1912). Zijn kritische opstellen
werden verzameld in drie bundels, Losse Schetsen (1889-1890), Eenigen (1914),
Een Bundel letterkundige Opstellen (1914), waarin doel en verwezenlijking van La
Jeune Belgique (1881-1897) de hoofdschotel vormt. Ondanks zijn belangstelling
voor de folklore, o.m. voor het vertelsel en het sprookje, en voor de schilderkunst
in de Nederlanden - in 1904 werd hij als conservator van het Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen aangesteld - bleef hij zijn vroeger literair ideaal, nl. realisme
37
en idealisme in een daaraan aangepaste vorm samen te vatten, altijd trouw.
Er blijft hier nog het probleem - volgens K. van den Oever - van de ‘immoraliteit
38
van 1893’, d.w.z. van Van Nu en Straks, samen met de ware historische betekenis
van De Mont als schakel in de Zuidnederlandse literaire ontwikkeling.
In zijn bespreking van Fladderende Vlinders uit 1885 had W. Kloos P. de Mont in
De Nieuwe Gids van 1886, omdat hij hem ‘welgezind’ wenste te zijn, bij de ‘rij der
halfta-lenten’ gerekend, van wie hij zich diende te verwijderen. Deze kritiek hinderde
De Mont zeer weinig; hij ging zijn eigen weg en wees op een onpartijdige manier
op al het goede en mooie dat door de Nieuwe-Gidsers werd gepresteerd. Hij moet
aan hun voorbeeld hebben gedacht toen hij in 1891 overging tot de uitgave van het
poëzietijdschrift Zingende Vogels (1891; 1895-1896), dat ten slotte - verder dan de
N.D.K. dit bleek te kunnen doen - de Vlaamse dichtkunst ‘in proza zoowel als in
verzen’ in dui-
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delijker symbolistische dan wel parnassiaanse richting zou doen ontwikkelen. Naast
ouderen zoals Coopman, dela Montagne en H. Swarth, zouden enkele jongeren,
en wel juist de vier stichters en redacteuren van Van Nu en Straks, Eerste Reeks
(1893-1894), E. de Bom, A. Hegenscheidt, P. van Langendonck, A. Vermeylen,
hieraan meewerken.
Het zou op zijn minst billijk zijn geweest, indien P. de Mont - die had getoond dat
hij de jongeren een warme sympathie toedroeg - door hen, bij de oprichting van
Van Nu en Straks in 1893, niet geweerd zou zijn. En toch is dat gebeurd. Volgens
39
de tot nog toe toegankelijke documenten werd er namelijk geen beroep op hem
gedaan, terwijl hij toch algemeen beschouwd werd als ‘de vaandrig der Vlaamsche
40
poëzie’, onmiddellijk vóór Van Nu en Straks. Er is echter meer. Het was juist De
Mont die aan De Bom had laten doorschemeren dat hij, met het oog op een
toekomstige bundeling van krachten, ‘een verbond in den aard van Nieuwe Gids
en Jeune Belgique’ zag, een groepering waarbij De Bom, indien dit werkelijk
gerealiseerd kon worden, zich had kunnen aansluiten. Hoe kan dan in dergelijke
omstandigheden - die toch voor belde partijen gunstig bleken te zijn - die zgn.
‘correctheid’ worden verklaard, die De Bom en Vermeylen ertoe gebracht heeft De
Mont aan huis het prospectus van Van Nu en Straks te gaan aanbieden, maar
zonder hem tot medewerking aan het tijdschrift uit te nodigen? Het verzwijgen van
zijn naam, ook door Van Langendonck, in Herleving der Vlaamsche Poëzij (1894);
het feit dat Vermeylen in 1896 nog steeds kon beweren dat hij Iris (1894) van De
Mont niet had gelezen; de literair ingeklede parodie van A. Hegenscheidt in Starkadd
(1897) op een gedicht uit Claribella (1893) van De Mont, feitelijk een nauwelijks
bedekte veroordeling van diens poëzie door het team Starkadd-Hegenscheidt-Van
Nu en Straks, waarin hem het vernederende ‘Word zelf eerst man, en zing dan wat
ge zijt’ wordt toegeslingerd - het is allemaal, vergeleken met de afwijzing door Van
Nu en Straks, slechts onschuldige pennetwist. Het feit is dat de eigenlijke
wegbereider, die toch de ogen had geopend voor het Westeuropese parnassianisme,
impressionisme en symbolisme, en zonder wie Van Nu en Straks niet helemaal zou
zijn geworden wat de beweging inderdaad is geworden, de rug werd toegekeerd.
Men zweeg De Mont in het nieuwe tijdschrift dood; ook Van Langendonck deed dit.
Het gevolg was dat De Mont, na Iris in 1894, net als Gezelle, lange tijd is gaan
zwijgen. Anderzijds ging hij toch door, in een geest van totale verdraagzaamheid,
het werk van de jongere Van-Nu-en-Straksers bekend te maken en zelfs te
41
verdedigen. Pas in 1902 werd hij door P. van Langendonck - feitelijk zijn
plaatsvervanger als woordvoerder van het meer ‘mannelijke’, maar ook voor een
deel ‘decadente’ fin-de-siècle modernisme, dat Van Nu en Straks had aangekleefd
- ‘uit ganscher harte’ uitgenodigd om aan Vlaanderen (1903-1907), de voortzetting
42
van Van Nu en Straks, mee te werken. De Mont bleef zichzelf; hij ging op de
uitnodiging in. In de jaargang 1903 noemde hij zich, in het gelijknamige gedicht dat
hij in feite aan zijn kunstopvatting en zichzelf opdroeg, ‘een Brabantsche leeuwerik’,
‘bandeloos vrij’ (blz. 115). Is hierin wellicht een nauwelijks bedekte literaire weerwraak
te zien, nl. op de zgn. ‘immoraliteit van 1893’, volgens het woord van K. van den
43
Oever?

Arnold Sauwen (1857-1938)
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Zoals dat mee talrijke schrijvers uit de jaren tachtig het geval is geweest, raakte ook
Arnold Sauwen, de stille, gemoedelijke Limburgse onderwijzer uit de toen arcadische
Maasvallei (Stokkem), via de Rijksnormaalschool te Lier - de 19e-eeuwse Alma
44
Mater van het Zuidnederlands rijksnormaalonderwijs - in 1880 te Antwerpen be-
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vriend met Victor-Alexis dela Montagne. In 1882, werd hij in de kring van de N.D.K.
opgenomen en, nog in hetzelfde jaar, werd zijn debuut, Langs de Maas (1882), door
vader Laurent dela Montagne gedrukt en gepubliceerd. Een jaar later, in 1883, werd
hij lid van Wees Uzelf, opgericht door P. de Mont samen met P. Verhaert, en waarvan
dela Montagne de eerste secretaris werd. Sauwen zelf zou hem als zodanig iets
45
later opvolgen.
Opmerkelijk is dat hiertoe vrijwel zijn hele literaire bedrijvigheid naar buiten beperkt
bleef. Dat kon moeilijk anders, want zijn talent, althans in proza - de bundel Uit het
Maasland (1925) bevat enkele voorbeelden van streng gebouwde traditionele
intimistische prozakunst - wordt gekenmerkt door wat men ingekeerdheid en
innerlijkheid kan noemen. Een innerlijkheid, die misschien niet de fijnzinnigheid van
dela Montagne, of de problematische gespletenheid van Van Langendonck bezit,
maar van een samengaan van bedachtzame ironie en eenvoudige natuurlijkheid
getuigt. Deze natuurlijkheid had hij ongetwijfeld van de Maaslandse, Limburgse
natuur, zoals die zich, voor de 20e-eeuwse industrialisering, mild en bekoorlijk feitelijk een samengaan van heidense levenslust en christelijke meditatie - kon
voordoen.
Het is mogelijk om vooral in de dichtkunst van deze, ten slotte steeds aan zichzelf
gelijk blijvende Oudlimburgse, ‘kallende’ patriarch in verzen - een aspect, dat op
een zekere classiciteit wijst - een indeling in zowat drie perioden aan te brengen:
zijn idyllische tijd, tussen 1882 en 1912; zijn meer mannelijke tijd, tussen 1912 en
1924; zijn bezonnen, wijze jaren, tussen 1924 en 1938.
Ook kan men zijn werk voor een deel verklaren uit het aanleunen bij een zekere
Nederduitse heimatkunst, o.m. die van J.-M. Dautzenberg, van wie hij, in zijn
bloemlezing uit 1908, echter ook de aansluiting bij het formalisme van Platen wist
te waarderen, maar dat is het enige getuigenis van literaire afhankelijkheid in de
eigenlijke zin van het woord. Ook is er nog K. Groth, met wie hij verwantschap
vertoont, zonder te spreken van zijn vriend V.-A. dela Montagne. En dat is dan ook
alles, omdat zijn poëzie ten slotte aan al te zeer doorgevoerde historische
inschakeling ontsnapt. Deze poëzie vertoont fijnzinnige gevoelsverklanking, wijze
levensbeschouwing, symbolische inkleding, zonder dat hierbij te ver wordt gegaan,
impressionistische schildering, zonder dat deze in details en gekunsteldheid vervalt.
En vooral, zij is echt. Deze echtheid vloeit voort uit het feit dat deze dichter, geboren
en getogen in een landelijke, gemoedelijke streek, met het temperament en karakter
van zijn vredige omgeving en tot dichten gekomen tussen het parnassianisme en
het symbolisme in, niet anders zou hebben kunnen dichten dan op de wijze waarop
hij gedicht heeft. Deze echtheid maakt het juist moeilijk hem te situeren. Hij is zeker
niet de uitloper van een parnassianisme dat alle metrische, ritmische, allegorische
techniek aan de dijk heeft gezet, of aansluiting zoekt bij een voorzichtig, slechts
nauwelijks vernieuwend symbolisme. Inderdaad, sfeer en toon zijn die van de
elegische teruggetrokkenheid, in Uren van Eenzaamheid (1920) werd een reeks
Elegieën opgenomen, die tussen romantiek en fin-de-siècle een zeer bijzondere
plaats innemen.
Terwijl P. de Mont, de ‘Brabantsche leeuwerik’, in zijn werk zowat alle dichtstijlen
uit zijn formeel experimenterende tijd heeft beproefd, en daardoor misschien heel
wat meer die tijd dan zichzelf vertegenwoordigt, behoorde A. Sauwen, de Limburgse
‘zingende krekel’ zoals hij zich graag noemde, alleen tot zichzelf. Het lag in zijn
ingetogen, natuurlijke aard. Na dela Montagne ontwikkelt zich de Vlaamse lyriek,
misschien meer met Sauwen dan met De Mont, in de richting van het esthetisch
individualisme, dat dan immers allereerst, zoals dat bij Van Nu en Straks het geval
46
was, strikt individueel wenste te zijn.

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

27

Hélène Swarth (1859-1941)
Hélène Swarth - de Brussels-Amsterdamse dichteres - begon Franse verzen te
schrijven onder invloed van enkele meesters uit de Franse romantiek, o.a.A. de
Musset, V. Hugo, de uitlopers van de Franse romantische school, F. Coppée en S.
Prudhomme, die weldra naar een strenger parnassiaans formalisme zouden
overhellen, en op die wijze de verstarde romantische formule van de ondergang
zouden redden. Er verschenen van haar: Fleurs de rêve (1877-1879), Printanières
47
(1879-1881), Feuilles mortes (1878-1883), achteraf verzameld in Premières poésies.
De eerste bundel valt chronologisch samen met haar liefdesverhouding met Maurice
Warlomont, de latere Max Waller: ‘Son impertmence le page Siebel’ van La Jeune
Belgique, onmiddellijk vóór en na zijn verblijf in Bonn (1876-1879).
Via de schrijfster Louise Stratenus - de dichteres was eveneens bevriend met
Betsy Perk en Catharina Alberdingk Thijm - kwam zij, op 28 juni 1882, in contact
met P. de Mont, voordat hij van Doornik naar Antwerpen werd overgeplaatst. Het
was bij deze gelegenheid dat hij haar aanraadde voortaan ook in het Nederlands
48
te dichten, wat zij trouwens al, volgens eigen getuigenis, onder invloed van Heine,
Lenau en Novalis had gedaan. F. Coppée had haar, in verband met haar Franse
verzen, geschreven: ‘Étudiez les maîtres!’ P. de Mont, op zijn beurt, wees haar op
voorbeelden: Potgieter, Vosmaer, De Cort, Van Droogenbroeck, ‘en vooral
49
Dautzenberg’. Hij gaf haar technische wenken, en bracht gedichten van haar, eerst
in zijn eigen tijdschrift, Jong Vlaanderen (1881-1882), daarna ook in de N.D.K., en
wel gedurende zijn redacteurschap (april-december 1883). Tussen 22 november
en 9 december 1882 verschenen de Gedichten van J. Perk, sentimenteel en poëtisch
haar tweede idool. In de loop van 1883 had De Mont voor haar debuut in het
Nederlands, Eenzame Bloemen, een Vlaamse uitgever, A. Hoste in Gent, weten te
vinden; L. van Deyssel bewonderde de bundel in De Amsterdammer van hetzelfde
jaar en plaatste haar onmiddellijk na J. Perk, wiens werk zij, vermoedelijk via Betsy
Perk, had leren kennen. In de tweede aflevering van De Nieuwe Gids, december
1885, wordt zij voorgoed in de kring van het nieuwe Noordnederlandse tijdschrift
opgenomen; in 1883 had zij, door bemiddeling van dr. W. Doorenbos, in Brussel
met W. Kloos kennis gemaakt. Zij werd aldus voor het grootste deel van haar literaire
loopbaan een Nieuwe-Gidsster, zonder dat - hoe paradoxaal ook - ooit helemaal te
kunnen worden.
50
W. Kloos, die haar in 1888 het ‘zingende hart in onze letterkunde’ had genoemd,
51
bekende met een sonnet uit februari 1893 in De Nieuwe Gids , dat ze hem voortaan
met haar poëzie onverschillig liet. H. Swarth bleek inderdaad wat men noemt een
‘geval’ te zijn, en dit vanaf haar medewerking aan Jong Vlaanderen en N.D.K.,
waarvan ze tot in 1889 medewerkster was. Als Noordnederlandse schrijfster, die
echter voor een groot deel haar jeugd in België had doorgebracht, als
Nederlandstalige dichteres, die aanvankelijk scheen te zijn geroepen een Franse
dichteres te worden; als toekomstige Nieuwe-Gidsster, maar die in Brussel haar
literaire opleiding genoot in onmiddellijk contact met hem die de geest zou worden
van La Jeune Belgique; als parnassiaanse formaliste, maar die in wezen nog steeds
de romantiek vertegenwoordigde door zich te distantiëren van de gewoon dagelijkse
werkelijkheid, met het gevolg dat de werkelijkheid, literair omgezet, tot
bovenwerkelijkheid, d.i. artistieke, vooral transcendente abstractie zou worden; door
dit alles samen (er waren nog meer paradoxen in deze artistieke loopbaan) is het
geval Hélène Swarth inderdaad meer dan veelzijdig. Men zou het uiterst complex,
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excentriek kunnen noemen, evenals andere laat-romantische vrouwenlevens in die
tijd, onmiddellijk voor de opkomst van het fin-de-siècle.
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Het feit dat zij in hetzelfde jaar als J. Perk (1859) werd geboren, dat beiden in 1882
in de openbaarheid traden, en wel met een vorm van poëzie die op romantische
idealisering van het bestaan berust, dit in strenge, zgn. impassibele,
neoclassicistische versvorm; ook het feit, dat haar positie als Nieuwe-Gidsster, om
het bondig te zeggen, dubbelzinnig was, maakt het geval nog ingewikkelder. Waar
staat zij als vertegenwoordiger of als buitenstaander?
Het talent van deze dichteres van de oneindig gevarieerde, zowel statische als
passieve, derhalve romantisch-dichterlijke maar niet existentiële verliefdheid, die
een leven lang kreunt omdat die niet is vervuld (het is op dit vlak, dat de vervalsing
der waarden, de inversie hiervan aan de dag treedt) kan niet raker worden
gekarakteriseerd dan door H. Liebaers, als hij, juist met betrekking tot de inversie
bij deze dichteres schrijft: ‘De liefde is een houding in de literatuur’. En verder: ‘Heel
het probleem, dat èn goede verzen èn slechte vrijages bepaald heeft, kan niet
kernachtiger en juister gevat worden dan in de zin die De Musset over Petrarca
52
geschreven heeft: il aimait en poète et chantait en amant’. Men transponere zelf.
Wat Liebaers de ‘volstrekte souvereiniteit van de poëzie’, dit is van de pseudo-poëzie
in dit zgn. pseudo-poëtisch bestaan heeft genoemd, staat zo duidelijk voor de geest.
Het heeft iets van het vervalste tragische fin-de-siècle; men kan het, samen met
53
Liebaers, het ‘decadente’ noemen. Het decadente begon zich, zoniet zeer duidelijk,
54
dan toch latent aanwezig, in 1883 in de N.D.K. af te tekenen.

Prosper van Langendonck (1862-1920)
De rol die Prosper van Langendonck, in het bijzonder als medewerker aan de N.D.K.,
in de Zuidnederlandse letterkunde heeft vervuld, is van grote betekenis.
Het is Van Langendonck geweest die op de meest duidelijke wijze de band heeft
weten te leggen tussen oud en nieuw, de ‘jongere’ en de ‘jongste’ school, de N.D.K.
en Van Nu en Straks. Van verbindingsfiguur werd hij trouwens, als medestichter
van Van Nu en Straks, de vooraanstaande vertegenwoordiger van de vernieuwing.
55
Allereerst met zijn poëzie, die meer dan die van A. Sauwen of H. Swarth,
ongetwijfeld meer dan die van P. de Mont, de ‘jongste richting in de Nederlandse
poëzie’ vertegenwoordigt; toen M. Rooses, P. de Mont en P. van Langendonck hun
56
beruchte polemiek ‘Nederlandsche poëzie’ schreven, wisten zij wat dit betekende.
Zijn poëzie belichaamt namelijk, om te beginnen, met Twee Sonnetten, Ultima Dona
en Maskers, opgenomen in de zevende jaargang (1884-1885) van de N.D.K., het
wezenlijk tragische van het fin-de-siècle, op een onvervalste wijze. Ultima Dona
(men stelle zich dit ‘ultieme’ historisch, d.i. tien jaar voor Tijdkrans van Gezelle,
vijftien jaar voor de gedichten van Het Vader-Huis van Van de Woestijne, voor),
staat in het teken van Giacomo Leopardi, de ‘moegedroomde geesten’ en een liefde,
die de mensheid slechts een ‘nieuwe bron van kwalen’ kan bezorgen; men stuit hier
alleen nog op ‘maskers’, want: ‘Ach! ieder ding heeft thans zijn waren zin verloren!’;
dubbelzinnigheid, gespletenheid, tragische onverenigbaarheid vertonen deze
‘maskers’, die een einde aankondigen, waarvan de gevolgen niet te overzien zijn:
Wij juichen, wen in 't oog ons bittre tranen springen
van spijt en wanhoop. - Wie doorgrondt, in 't menschenhart,
het weenen van de vreugde en 't lachen van de smart?
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De terzine is gedateerd 1883; wij zijn aan de vooravond van de Maskers van J.
Ensor. De regels sluiten, op menige plaats, aan bij de poëzie van De Nieuwe Gids
in zijn be-
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ginstadium, vooral bij menige uitlating van W. Kloos, waar ook hij zich ‘geslagen’,
‘gebroken’ noemt en die Van Langendonck nabij komt als hij schrijft: ‘Der menschen
hoogste smart is wonderbaar’. Sommige gemoedservaringen blijken dus - hoewel
ook voor een groot deel verliteratuurd - een meer dan beperkt Vlaamse, feitelijk een
ruim Nederlandse weerklank te hebben gevonden, toen hieraan in Zuid en Noord
vorm werd gegeven. Trouwens, zowel Van Langendonck als Kloos zijn beiden op
het geschikte ogenblik gekomen binnen het Westeuropese fin-de-siècle, de eerste
via Baudelaire, langs een Franse romantisch-symbolistische weg, de tweede langs
een Engelse romantisch-symbolistische weg (Keats). Met de publikatie van dergelijke
zwaarmoedige, doloristische gedichten - in totaal zestien, waarvan er zes vanaf
1893 in Van Nu en Straks verschenen -, vergeleken ook met wat toen in de
Frans-Belgische poëzie aan de orde was, heeft de N.D.K. waarin de overige tien
gedichten werden afgedrukt, vooral bewezen dat hij op Van Nu en Straks een
decennium vooruit was. Het is een literairhistorisch probleem dat eenmaal in zijn
geheel diepgaand zal moeten worden bestudeerd.
Evenals met P. van Langendoncks theoretische verantwoording in de N.D.K., in
de eerste plaats van eigen dichtkunst - denk aan De Vlaamsche Parnassus in de
tiende jaargang (1887-1888), de eerste pointering na de bekende controverse tussen
57
oud en nieuw - is dit het geval. Al blijkt hier toch uit dat de afstand, vergeleken met
Van Nu en Straks, waarin Herleving der Vlaamsche Poëzij (1893), de tweede
58
pointering, werd afgedrukt, niet zo groot is.
Het essay De Vlaamsche Parnassus verscheen, zeven jaar na het opstel Le
Parnasse contemporain uit 1881 van P. de Mont en slechts enkele maanden na
Parnasse de la Jeune Belgique uit 1887, waarin La Jeune Belgique, naar het
voorbeeld van de Franse Parnassiens in 1866, 1869 en 1879, de Frans-Belgische
59
parnassiaanse poëtische produktie bij elkaar bracht. Er is hier ongetwijfeld - reeds
de wijze van formuleren wijst erop - een verband van oorzaak en gevolg in te zien.
P. van Langendonek vestigt er zelf de aandacht op in zijn allereerste openlijke
verdediging van de ‘nieuwe richting’, waarvan hij zich onomwonden de verdediger
noemt. De ‘nieuwe richting’, meent hij, werd al enige tijd duidelijk voorbereid; ze is
zo maar niet op een bepaald ogenblik ontstaan, getuige Fladderende Vlinders (1885)
van De Mont. De ‘vreemde letterkunde’ - en hier is in de eerste plaats de
Frans-Belgische en Franse letterkunde mee bedoeld - ‘dringt langs deuren en
vensters binnen’, zodat de gang van de ontwikkeling niet te stuiten is. Het is dus
voortaan geboden in een zo verzorgd en doorwrocht mogelijke formele inkleding,
niet alleen gevoel, gedachte en verbeelding aan het woord te laten komen, maar
ook (hiermee wordt het parnassianisme als het ware op het decadente fin-de-siècle
geënt) tot de ‘ontleding’ over te gaan van de ‘meest verfijnde en intieme gevoelens
en gewaarwordingen’, die het zieleleven te bieden heeft. Zulks lijkt een ‘even
onontbeerlijke hoedanigheid, voornamelijk in dit tijdstip van gemengde karakters,
60
van verfijnde gevoelens, van veelvuldige en tegenstrijdige drijfveren’, te zijn.
Vormschoonheid gepaard aan (hyper)analyse van het ingewikkelde, dubbelzinnige,
laat-19e-eeuwse en voor een groot deel decadente wereldbeeld, dit zal de ars
poëtica, niet alleen van Van Langendonck zelf, maar ook van een belangrijke vleugel
61
van Van Nu en Straks blijken te worden. Hiertoe heeft Van Langendonck, althans
62
in de geest van de N.D.K. in zijn eindfase bijgedragen, vanzelfsprekend samen
met andere wellicht minder op de voorgrond tredende figuren, zowel ouderen als
jongeren. We noemen slechts M. Rooses (1839-1914), die dan toch, ondanks zijn
63
conservatisme, duidelijk aandacht toonde voor de ‘nieuwe geest’, J.-M. Brans
64
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66
(1853-1940). F. van Cuyck (1857-1952), G. Segers (1848-1930), vooral A. de
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Vos (pseud. Wazenaar) (1840-1906), O. Wattez (1857-1935), e.a. Ieder voor
zich vertegenwoordigen zij of een getemperd ironisch realisme in het spoor van D.
Sleeckx en sommige Franse prozaïsten (J.-M. Brans), of een zoeken tussen
romantiek en realisme in het spoor van de Consciencetraditie (F. van Cuyck), of
een eenvoudig, natuurlijk, bezadigd realisme in het kader van de Kempense
raamnovelle (G. Segers), of een neiging tot een duidelijker gekunstelde
impressionistische prozakunst (A. de Vos, pseud. Wazenaar), of ten slotte het
aankleven van een meer moderne sensitivistische kunsttheorie (O. Wattez). In het
bijzonder O. Wattez, ook al met zijn theoretische opstellen over kleur en klank, lijn
en aanschouwelijkheid, liefelijkheid en leven in proza en in poëzie, verschenen
tussen 1885 en 1888 - men zou deze overgangstijd derhalve een ‘breukvlak’ kunnen
noemen - heeft deze wending, zij het nog voorzichtig, verwezenlijkt, nl. in zijn
pastelnovelle Een Italiaansche Liefde (1887), geschreven in vijfvoetige jamben. Het
proza begint hier de mogelijkheden van de poëzie te zoeken, de poëzie die van het
proza; de parnassiaanse ‘kunst om de kunst’-formule, hoe gekunsteld ook in de
Zuidnederlandse literatuur, begint dan tot in het verhalende genre door te dringen.
Wij hebben er terloops op gewezen, hoe dit overgangsgeslacht op zijn beurt werd
afgelost door nog iets jongere figuren, nl. E. de Bom, A. Hegenscheidt, F. Toussaint
en A. Vermeylen. Zij zouden, van de jongste garde in de N.D.K. uit, iets later de
ontwikkeling in progressieve richting voortzetten, nl. in het spoor van P. van
Langendonck, de onmiddellijke voorloper van wat Van Nu en Straks (1893) zou
worden.
Het komt er dus thans allereerst op aan zijn aandeel, ook dat van zijn jongste
vrienden, in de ontwikkeling van het Brusselse kunstgenootschap De Distel te
behandelen. Pas daarna kan een onderzoek worden gewijd aan het ontstaan, de
oprichting en de aanvankelijke ideeënwereld van Van Nu en Straks zelf.

Eindnoten:
1 De oorspronkelijk als ‘maandelijksche uitgave’ gestichte Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle
was, althans t.e.m. de 5e jg., 1882-1883, een onderneming van drukker-uitgever Laurent dela
Montagne, vader van redacteur Victor-Alexis dela Montagne, gevestigd Wijngaardstraat 10,
Antwerpen.
De eerste drie jaargangen zagen het licht met een titelgravure, getekend door J.V. (Jan Verhas)
en gegraveerd door G. dela Montagne, een gravure die de algemene bedoelingen van de
periodiek wilde belichten. Aan weerszijden van de titel zijn er twee allegorieën, links die van de
dichtkunst met lier, rechts die van de (schilder)kunst met palet. In het midden boven: de Vlaamse
leeuw; in het midden beneden: de Nederlandse leeuw. Beneden links: het Gentse wapen;
beneden rechts: het Antwerpse wapen. Het tijdschrift bedoelt dus de gebieden van de literatuur
en de plastische kunsten te bestrijken in een ruime, scheppende geest. Ook wenst het de nadruk
te leggen op het verband en de samenhorigheid van Zuid en Noord, geïntegreerd in een
Groot-Nederlands cultureel geheel, om te beginnen Gent en Antwerpen, de geboorteplaatsen
resp. van Th. Coopman en V.-A. dela Montagne, ook de twee belangrijkste centra van
Zuidnederlands cultureel leven. Er tekent zich van meet af aan een behoefte af aan onderling
contact, tevens aan eenheid.
Vanaf de 4e jg., 1881-1882 - voorlopig zijn drukker-uitgever en redacteuren dezelfde - heeft het
tijdschrift een minder royaal formaat meegekregen. Wat de inhoud betreft, wordt het uitgebreid
tot een ‘tijdschrift gewijd aan taal- en letterkunde, kunst, geschiedenis en onderwijs’. In de 6e
jg., 1883-1884, vervalt deze uitbreiding, met het gevolg dat de periodiek gewoon een
‘maandschrift’ wordt. Er doen zich nog twee andere wijzigingen voor; P. de Mont wordt voortaan
als derde redacteur vermeld, speciaal voor de rijd van april-december van de jaargang; als
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uitgevers voor Nederland fungeren, samen met L. dela Montagne te Antwerpen, Schalekamp,
Van de Grampel & Bakker te Amsterdam. Vanaf de 7e jg., 1884-1885, wordt teruggegrepen
naar de titel uit 1881, nu zonder De Mont als redacteur; als bijvoegsel volgt nr. 1, 1 juni 1884,
De taalstrijd hier en elders, voorafgegaan door een verantwoording van Th. Coopman en V.-A.
dela Montagne; dit bijvoegsel zal tot het verdwijnen van het tijdschrift in 1897 behouden blijven.
Bedoelde documenten ontbreken nog steeds op het Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven, Antwerpen (AMCV), de Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel, de
Universiteitsbibliotheken, Brussel, Gent, Leuven. Sinds de hoofdstukken Wending van de opinie
en halfslachtigheid, Strijd tusschen oud en nieuw, Het overgangsgeslacht en de naburige
bewegingen door R.F. LISSENS, in Het impressionisme in de Vlaamsche letterkunde, 2. Het
impressionisme, IV. De literatuur en haar resonans, Mechelen - Amsterdam 1934, resp. blz.
175, 182, 201 en vlg., aan de N.D.K. gewijd; alsook S. GOMMERS, De beteekenis van het tijdschrift
‘Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle’ (1878-1897) in de Vlaamsche letterkunde, lic. verh., Leuven
1945, is in het onderzoek van het tijdschrift geen opmerkelijke verandering ingetreden; vgl. A.
DEPREZ, Licentiaatswerken en doctoraten over Nederlandse, algemene en vergelijkende
literatuurstudie. Systematisch overzicht van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde
verhandelingen, 1934-1975, Seminarie voor Nederlandse literatuurstudie van de Rijksuniversiteit
te Gent, XV, Gent 1976.
E. DE SEYN, Dictionnaire des écrivains belges. Bio-bibliographie, 2 dln., dl. 1, Bruges 1930-1931,
blz. 470.
In januari 1879 verscheen, in de rubriek ‘Nieuwe uitgaven’, een aankondiging van A. RODENBACH,
Eerste gedichten, Roeselare 1878; in februari 1879, in de rubriek ‘Boekbeoordeling’, een uiterst
gunstige bespreking hiervan, door V.-A. DELA MONTAGNE. In februari 1879 werd van
RODENBACHTooneel der runenlezing uit het drama Gudrun. De Noordzeekunsten, in maart 1880
Vlaanderen in nood. Fragment uit Breydel en de Coninck, opgenomen. In juli 1880 werden twee
‘In Memoriams’ afgedrukt; het eerste, Albrecht Rodenbach † 24 juni 1880, door DELA MONTAGNE,
het tweede, Albrecht Rodenbach, door J. DE SEYN-VERHOUGSTRAETE. In november 1880 volgden
nog twee onuitgegeven gedichten van de overledene: De minnebode, Poolsch knapenlied. Het
vertrouwen en de bewondering gingen zover, dat dela Montagne Rodenbach reeds in 1879 had
uitgenodigd in de N.D.K. de rubriek literaire kritiek op zich te nemen; Rodenbach bedankte
hiervoor om gezondheidsredenen en ook omdat hij de literaire kritiek ‘als het moeilijkste aller
litteraire werken’ beschouwde; vgl. R.F. LISSENS, Brieven van Albrecht Rodenbach, Antwerpen
1942, blz. 221 en vlg.; De Vlaamsche Parnassus van P. VAN LANGENDONCK, in de 10e jg.,
1887-1888, blz. 564 en vlg., vormt het slotakkoord van de belangrijke controverse M. Rooses P. de Mont - P. van Langendonck, althans in de N.D.K.; zie blz. 39 en vlg.
Van E. DE BOM verschenen, in de N.D.K., onder het pseud. Mendel: Oû kennissen. Idylle,
opgedragen aan P. de Mont, 1888-1889, blz. 363 en vlg., Antwerpsche zeden. Vlugge Schetsen,
1889-1890, blz. 201 en vlg., en onder zijn eigen naam: Tarara, opgedragen aan C.Buysse,
1890-1891, blz. 256 en vlg. Verder werd in 1889-1890, blz. 568 en vlg., van hem nog een stuk
afgedrukt, ged. 17 februari 1890, n.a.v. tentoonstellingen van H. Luyten en E. Farasijn, voorts
n.a.v. een lezing door J.-M. Brans in de Antwerpse groep van Het Taalverbond, getiteld Drie
kunstenaars, in wezen een oproep en voorstel tot samenwerking, in de vorm van een ‘cénacle
onzer verbroederde kunstenaars’. De Bom cursiveert.
Van P. VAN LANGENDONCK werden in de N.D.K. zestien gedichten afgedrukt, nl. in de jgn.
1884-1885, 1886-1887, 1887-1888, 1888-1889, 1889-1890, 1890-1891, 1891-1892, 1892-1893.
Zes hiervan werden opnieuw in Van Nu en Straks 1893 en 1898 overgenomen, wat wel een
bewijs is voor de continuïteit van het een naar het andere tijdschrift. Vanaf de 12e jg., 1889-1890,
komt voorgoed zijn bedrijvigheid als recensent aan het licht; dit gebeurt op zijn ruimst twee jaar
na de publikatie van De Vlaamsche Parnassus in de jg. 1887-1888; er verschijnen dan van hem
twee belangrijke besprekingen, nl. over de Bloemlezing uit Prudens van Duyse's gedichten
tijdens zijn leven verschenen, 1887, blz. 40 en vlg.; over Een Vlaamsch treurspel in verzen, nl.
De dood van Karel den Goede door H. Plancquaert, 1889, blz. 308 en vlg.; dit wordt uiterst
lovend met Gudrun Spel in vijf bedrijven, J. Hoste, Gent 1882, van A. Rodenbach vergeleken.

Van F. TOUSSAINT (van Boelaere) kwam in de laatste jg., de 19e, 1896-1897 van de N.D.K. een
jeugdgedicht, Berg-op, te staan waarmee hij, als latere Van-Nu-en-Strakser - Toussaint behoort
tot de zgn. Nieuwe Reeks (1896-1901) van het tijdschrift - sommige fin-de-siècle idealen weet.te
vertolken. Immers, er hangen nieuwe toekomstdromen in de lucht.
Van A. VERMEYLEN is, drie jaar voor het verschijnen van Van Nu en Straks in april 1893, in de
N.D.K., jg. 1890-1891, blz. 81 en vlg., met een opdracht aan E.K. de Bom, Ballade der
Regenschermen opgenomen, een eerste uitval tegen de geest van de ‘aanwoekerende philisters,
die ons wereldsch gehenna bewonen’, dit al in de zuiverste anarchistische Van-Nu-en-Straksstijl.
6 Er werd van G. GEZELLE in de N.D.K. slechts één enkel gedicht opgenomen, nl. Schrijwiel, in
de laatste, 19e jg., 1896-1897; vgl. Jubileum uitgave van Guido Gazelle's volledige werken.
Rijmsnoer, I, Brussel 1931, blz. 209, ged. 17 maart 1896; ibidem, II, blz. 272, aantekening bij
het gedicht.
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7 Men denke aan dichters als J. Adriaensen, P. Anri, G.-J. Dodd, C. Hansen, H. Melis, S. Prenau,
M. Rudelsheim, T. Sevens, J. Stinissen, F. Withaegens; prozaïsten als Amatus (pseud. van A.
van der Biest), P. van Assche, J. Bruylants, A. de Cock, G, D'Hondt, J. Eelen, F. Hillaert, C. van
de Moer, L. van Nerum, A. Pauwels e.a.
8 Blijkbaar toe nu toe onopgehelderde pseudoniemen van Noordnederlandse schrijvers.
9 In dezelfde 3e jg. van de N.D.K., 1880-1881, waarin ook het overlijden van A. Rodenbach wordt
herdacht.
10 L. SOURIE, Inleiding tot de geschiedenis van ‘Van Nu en Straks’, Kortrijk 1942, blz. 137 en vlg.;
S. GOMMERS, zie aant. 2, blz. 86, 107 en vlg.
11 G. SCHMOOK, Prosper van Langendonck en zijn verhouding tot ‘De Distel’(19. VIII.1882-8.II.1908),
in Versl, en Med. van de Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, 4, Gent augustus-oktober 1957,
blz. 439 en vlg., inz. blz. 477 en vlg.; IDEM, Tijdschriftenlevens, in De Vlaamse Gids, 35e jg., 6
juni 1951, blz. 352 en vlg.
12 Er was eenmaal van Spinoza sprake geweest in de 3e jg., 1880-1881, nl. door D.G. NOORDMAN,
n.a.v. de onthulling van zijn standbeeld aan de Paviljoensgracht in Den Haag, op 24 september
1880.
13 Hier is het: dat J.-A. VAN DROOGEN BROECK onthult dat hij Die Verwandlungen des Abu Seid von
Serug oder die Makamen des Hariri van J.-M. Dautzenberg ter lectuur had gekregen. En dan
ook F. Rückert begon na te volgen; vgl. blz. 22 en vlg.
14 Zie aant. 5.
15 Vgl. het gedicht, 1875, Aan Emanuel Hiel. Op het feest, hem aangeboden door het
Kunstgenootschap van Brussel, in Lenteliederen, met platen door Albrecht Dillens, Dendermonde
- Gent - Antwerpen 1876, ongepagineerd.
16 TH. COOPMAN, Gedichten en gezangen, ‘Met eene inleiding van Emanuel Hiel & twee etsen van
Albrecht Dillens, L. dela Montagne’, Antwerpen - Gent - Amsterdam - Leipzig 1879, blz. 5 en
vlg., waar E. HIEL zich, inderdaad, tegen de treurdichtkunst kant, ‘die ziekte met Jean Jacques
Rousseau geboren en door de romantiekers voortgezet’ (blz. 9). Eveneens tegen navolging, als
in de school van J.-M. Dautzenberg en anderen, van oosterse, Griekse, Italiaanse, Spaanse en
Franse dichtvormen, d.i. tegen talloze ‘zou-telooze liflafferijen, oostersche spitsvondigheden in
ritornellen, terzinen, of ghazelen gedraaid en gewrongen’ (blz. 11). Het doet alles ‘onesthetisch
en valsch, bedriegelijk en ongezond voor ons volk’ aan. Hij zoekt naar een verklaring hiervoor:
‘Die poëzie put haare scheppingen, niet in de natuur, maar in het katholicisme, dat als
tegenstrever dier zielekunst, de natuur wil bedwingen, inkloosteren, inkerkeren of vernietigen’.
De leuze van de ware Vlaams voelende dichter dient integendeel te zijn: ‘Eigen kunst is eigen
leven’ (blz. 11-12). E. Hiel cursiveert. Verder schrijft hij: ‘het eerste, het onomstootelijkste
kunstprinciep: Er moet overeenstemming zijn met gevoel, gedacht en vorm!’ (blz. 13). Op verre
afstand lijken deze principes ten slotte voorafspiegelingen van De Nieuwe Gids en Van Nu en
Straks te zijn, o.m. van sommige uitgangspunten van W. Kloos en A. Vermeylen.
17 Wij noteren de volgende verslagen: Driejaarlijksche prijskamp der Nederlandsche
tooneelletterkunde, ingesteld door het staatsbestuur, 11de tijdvak, 1885-1888, in Versl. en Med.
van de Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, Gent 1889, blz. 161 en vlg.; Vijfjaarlijksche
wedstrijd voor Nederlandsche letterkunde, 8ste tijdvak, 1 885-1890, ibidem, 1891, blz. 164 en
vlg.; Vijfjaarlijksche wedstrijd voor Nederlandsche letterkunde, 9de tijdvak, 1889-1894, ibidem,
blz. 14 en vlg.-Verder: Levensschets van Geeraard-Jan Dodd, in Jaarboek van de Kon. Vl. Ac.
voor Taal- en Letterkunde, Gent 1890, blz. 69 en vlg.; als overdruk: ibidem, 1890; Karel-Frans
Stallaert, 1820-1893. Een levensbericht, ibidem, 1895, blz. 70 en vlg.; als overdruk: ibidem, Gent
1895.
18 A. VERMEYLEN, Het academische verslag van den heer Th. Coopman, ged. 1896, in Verzamelde
2

opstellen, I. Bussum 1922 , blz. 95 en vlg.; Verzameld werk, 6 dln., II, Brussel 1951-1955, blz.
83 en vlg.
19 Voor literatuur van en over TH. COOPMAN , zie bibliografie.
20 De drukkerij en uitgeverij van Laurent dela Montagne (1830-1907), een van de meest moderne
in die tijd in Vlaanderen, was gevestigd Wijngaardstraat 10, Antwerpen, toen zijn zoon, V.-A.
dela Montagne aldaar geboren werd. Men heeft lange tijd gemeend, dat vader dela Montagne
(vgl. zijn Frans klinkende naam) van Franse oorsprong was en hierin redenen gevonden had
om literairhistorische gevolgtrekkingen te maken. Maar grootvader Alexis dela Montagne
(1797-1883) was een vondeling; hij had zijn naam van J.J. van Nuffel, ‘officier de l'état civil’ in
1797, te Antwerpen gekregen. Hij werd grootgebracht in het Antwerpse weeshuis. Zulks wordt
bevestigd door een afschrift van de geboorteakte, nr. 511, An. 5, 1797, in H. CLUKERS, Victor A.
dela Montagne. Een bescheiden figuur uit de periode voorafgaand aan ‘Van Nu en Straks’,
1854-1915, lic, verh., Gent 1943, blz. 12: ‘Hiervan wordt in geen enkele publicatie gewag gemaakt.
Wij meenen dat dit feit tot heden toe on-bekend was’ (noot 3, ibidem, blz. 12).
21 V.-A. DELA MONTAGNE, Gedichten, met een inleiding van E. de Bom, in Nederlandsche bibliotheek,
XIX, Amsterdam 1907, blz. 5 en vlg.; K. VAN DE WOESTIJNE, Victor dela Montagne, in De
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23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38

schroeflijn, II, Gedenkenissen, V, Brussel - Bussum 1928, blz. 104 en vlg.; Verzameld werk,8
dln., IV, Brussel 1947-1950, blz. 572 en vlg.
V.-A. DELA MONTAGNE, Gedichten, Roeselare 1882. resp. blz. 33, 101, 16, 9, 73.
V.-A. DELA MONTAGNE, Gedichten, Roeselare 1882. resp. blz. 33, 101, 16, 9, 73.
V.-A. DELA MONTAGNE, Gedichten, Roeselare 1882. resp. blz. 33, 101, 16, 9, 73.
V.-A. DELA MONTAGNE, Gedichten, Roeselare 1882. resp. blz. 33, 101, 16, 9, 73.
Voor literatuur van en over V.-A. DELA MONTAGNE, zie bibliografie.
Bedoeld slot is, in dit opzicht, duidelijk: ‘Arm Vlaanderen! hoe diep zinkt ge!... Vrij en machtig
waart ge vroeger, koningen deedt ge beven; nu ligt ge zwak en uitgeput, als een ander Ierland,
en de hand van den eeuwigen vijand dwingt u, gedwee, het eens zoo fiere hoofd te buigen.
Dweepzucht voert den schepter; ontvolking en ellende zijn uw aandeel, arm arm Vlaanderen!...’.
- Het luidt als een beginselverklaring, die in het bijzonder politiek bedoeld is.
Geciteerd door L. BAEKELMANS, Drie Vlaamsche realisten (D. Sleeckx, V. Loveling, R. Stijns),
Antwerpen 1918, blz. 114.
Voor literatuur van en over R. STIJNS en I. TEIRLINCK, zie bibliografie.
Vlaanderen, I, 1903, blz. 115 en vlg.
G. MEIR, Pol de Mont. Een studie over zijn leven en zijn werk, Antwerpen - Amsterdam 1932,
blz. 50.
Noord en Zuid, 1881, blz. 75 en vlg., De Tijdspiegel, 1881, blz. 213 en vlg.; 1882, blz. 251 en
vlg.
M. ROOSES, Nieuw schetsenboek, Gent 1882, blz. 222 en vlg.
Het Nederlandsch Museum, 1881, blz. 193 en vlg.; 1881, blz. 121 en vlg. - Opgenomen in P.
DE MONT, Losse schetsen uit de letterkundige geschiedenis van onzen tijd, 3 dln., Hasselt 1890,
I, blz. 111 en vlg.; II, blz. 3 en vlg.
P. DE SMAELE, Baudelaire. Het baudelairisme. Hun nawerking in de Nederlandsche letterkunde,
in Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, reeks VI, nr. 54, Brussel 1934, blz. 87.
Uitvoeriger hierover in Controversen in Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle en De Distel
(1878-1908), zie blz. 39 en vlg.
G. MEIR, zie aant. 31, blz. 40 en vlg.
Vlaamsche Arbeid, XVI, 1921, blz. 112, n.a.v.P. DE MONT, Lentesotternijen, Gent 1881; Utrecht
2

39

40

41
42
43
44

45

1903 ; vgl. G. MEIR, zie aant. 31, blz. 184 en vlg.
De verhouding P. de Mont - Van Nu en Straks werd gecommentarieerd door: J. KUYPERS, Op
ruime banen!, De opbloei van onze nieuwere letteren en het Vlaamsche tijdschrift ‘Van Nu en
Straks’, 1893-1901, Brussel 1921, blz. 28 en vlg.; E. D'OLIVEIRA JR., De mannen van '80 aan het
woord. Een onderzoek naar eenige beginselen van de ‘Nieuwe-Gids’-school in Nederlandsche
bibliotheek, LXX-LXXI, Amsterdam 1907; ibidem, 2e dr. z.j., blz. 157 en vlg., in zijn interview
met A. Vermeylen; A. VERMEYLEN, Van Gezelle tot Timmermans, Elsevier's Algemeene bibliotheek,
18, Amsterdam 1923, blz. 32 en vlg.; IDEM, De Vlaamse letteren van Gezelle tot heden, 4e
uitgave, Nawoord door Prof. Dr. Fr. de Backer, Amsterdam-Brussel 1949, blz. 36 en vlg.; IDEM,
Verzameld werk, III, zie aant. 18, blz 573 en vlg.; G. MEIR, zie aant. 31, blz, 179 en vlg. Volgens
mij dient het hele probleem nog eens historisch te worden onderzocht. Er ontbraken tot nu toe
tal van documenten, nl. uit de archieven van E. de Bom, P. van Langendonck, A. Vermeylen,
en P. de Mont zelf. - Vgl. AMVC, Klapper op het bezit, 3e uitgave, Antwerpen 1973.
K. VAN DE WOESTIJNE, Prosper van Langendonck, in De schroeflijn, II, zie aant. 21, blz. 9 en vlg.;
Verzameld werk, IV, ibidem, blz. 503 en vlg.; IDEM, Pol de Mont (1857-15.4.27), in De schroeflijn,
II Gedenkenissen, VI, ibidem, blz. 111 en vlg.; Verzameld werk, IV, ibidem, blz. 579 en vlg.
Bovenstaande gegevens steunen op gegevens van G. MEIR, zie aant. 31, blz 179 en vlg.
G. MEIR, zie aant. 31 en vlg.
Voor literatuur van en over P. DE MONT, zie bibliografie.
G. MOORKENS, Groot gedenkboek der Lierse Rijksnormaalschool, samengesteld naar aanleiding
van de eeuwfeestviering, 18-30 mei 1946, Antwerpen 1947, blz. 258 en vlg.
Het is bekend, dat de Lierse Rijksnormaalschool talrijke auteurs uit de Vlaamse literatuur heeft
geleverd. Om slechts de belangrijkste te noemen: J.-A. van Droogenbroeck, pseud. Jan Ferguut
(schooljaar 1854), L. de Coninck (1859), J. Adriaensen (1867), J. Stinissen (1867), G. Segers
(1868), A. de Cock (1869), P.-Th. Sevens (1869), I. Teirlinck (1870), J.-M. Brans (1874), F. van
Cuyck (1876), E.-H. T'Sjoen (1876), A. Sauwen zelf (1876) e.a Dit is te danken aan enkele
bijzonder begaafde leraren, zelf letterkundigen, die er in zekere zin school hadden gemaakt; we
noemen slechts: J. van Beers (1849-1860), D. Sleeckx (1861-1879), leraar van A. Sauwen;
verder J. van Rijswijck (1879-1880), G. Segers (1879-1904), L. Lambrechts (1901-1905) e.a.
Het eerste gedicht van A. SAUWEN verscheen in de N.D.K., 4e jg., 1881-1882, blz. 293. Het
draagt als titel: Landschap, is ged. Stockheim, en opgedragen aan zijn jonge vriend V.-A. dela
Montagne. Er werden, in de N.D.K., een dertigtal gedichten van hem opgenomen. In zoverre
oorspronkelijke documenten hieromtrent voorhanden kunnen zijn, zou eenmaal de geschiedenis
van Wees Uzelf geschreven moeten worden, wellicht zou hieruit kunnen blijken dat Wees Uzelf
te Antwerpen zowat een zelfde rol heeft gespeeld als De Distel te Brussel.
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46 Voor literatuur van en over A. SAUWEN, zie bibliografie.
47 H. SWARTH, Premières poésies: Fleurs de rêve, Printanières, Feuilles mortes (1877-1883),
Amsterdam 1883.
48 IDEM, Autobiographische aanteekeningen, in Wijding, Zwolle 1936, blz. 89.
49 W.J.M.A. ASSELBERGS, Het tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde, in
Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, IX, Antwerpen - Brussel -'s-Hertogenbosch
1951, blz. 157 en vlg.
50 W. KLOOS, Veertien jaar literatuur-geschiedenis, 1880-1893, II, Amsterdam 18982, blz. 110.
51 De Nieuwe Gids, VIII, I, blz. 405.
52 H. LIEBAERS, Het feilbare heulsap. Bij de honderdste verjaring van de geboorte van Hélène
Swarth, in De Vlaamse Gids, 43e jg., 10, oktober 1959, blz. 664.
53 IDEM, zie aant. 52, blz. 667 en vlg.
54 Voor literatuur van en over H. SWARTH, zie bibliografie.
55 Zie aant. 5, over P. VAN LANGENDONCK in de N.D.K.; IDEM, Verzen, Antwerpen 1900; 2e dr.,
Verzen, Met inleiding door Dr. Jaak Boonen, Nederlandsche Bibliotheek, 369, Amsterdam 1918;
3e dr., Het werk van Prosper van Langendonck, Amsterdam 1926; 4e dr., Gedichten, in PROSPER
VAN LANGENDONCK, Gedichten en Starkadd, drama van A. HEGENSCHEIDT, Bibliotheek der
Nederlandse letteren, samengesteld door de Mij. der Ned. Letterkunde te Leiden en de Kon. Vl.
Ac. te Gent, Amsterdam 1939; A. WESTERLINCK, Prosper van Langendonck. Gedichten, Hasselt
1962.
56 Zie blz. 39 en vlg.
57 Zie uitvoerig hierover: blz. 45 en vlg.
58 Zie aant. 34.
59 Zie aant. 55, Het werk van Prosper van Langendonck, blz. 161 en vlg.
60 N.D.K., 10e jg., 1887-1888, blz. 571, 573; zie aant. 55, ibidem, blz. 170 en vlg.
61 Voor literatuur van en over P. VAN LANGENDONCK, zie bibliografie.
62 Vgl. de polemiek M. Rooses - P. de Mont - P. van Langendonck, zie blz. 46 en vlg.
63 N.D.K., 4e jg., 1881-1882, blz. 44 en vlg.
64 Ibidem, 5e jg., 1882-1883, Realisme, blz. 121; Ibidem, 12e jg., 1889-1890, Treurmarsch,
Walkurenrit, blz. 401, 521 en vlg.
65 Ibidem, 10e jg., 1887-1888, Letterkundige vooroordeelen, blz. 552 en vlg.
66 Ibidem, 7e jg., 1884-1885, De Fransche roman, blz. 508, 551, 589 en vlg.; Ibidem, 8e jg.,
1885-1886, F.M. Dostoievsky, blz. 89, 117 en vlg.
67 Ibidem, 14e jg., 1891-1892, blz. 507 en vlg.
68 Ibidem, 8e jg., 1885-1886, Over kleur en klank in een lettergewrocht, blz. 77 en vlg.; Over lijn
en aanschouwelijkheid in de poëzie, blz. 421 en vlg.; ibidem, 9e jg., 1886-1887, Een Italiaansche
liefde, blz. 303 en vlg.; ibidem, 10e jg., 1887-1888, Over lieflijkheid en leven in de poëzie, blz.
280 en vlg.

B. Het kunstgenootschap De Distel
1881-1908
Met de geschiedenis van de stichting, het verdere verloop en het verdwijnen van
het kunstgenootschap De Distel worden wij pas goed naar het hart van de Brusselse
literaire en artistieke wereld verplaatst. Terwijl Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle
in zekere mate aangewezen was op medewerking uit alle delen van Vlaanderen,
hoofdzakelijk Gent, Antwerpen, Limburg en ook uit Brussel - de samenwerking met
Noord-Nederland culmineerde in de medewerking van Hélène Swarth - krijgt men
nu duidelijk te maken met een kring, een milieu en een mentaliteit die niet los te
denken zijn van typisch Brusselse artistieke en culturele omstandigheden. Niet
zozeer een Brusselse gevoeligheid en wijze om de cultuur te beoordelen en in zich
op te nemen, als wel een Brusselse stuwende kracht, die het kunstgenootschap
een kwarteeuw lang met onvermijdelijke hoogte- en dieptepunten heeft bezield.
Als zodanig kondigt De Distel de typisch grootsteedse, kosmopolitische geest
van Van Nu en Straks aan. En dit tijdschrift richtte, zoals men weet, zijn voelhorens
naar buiten, d.w.z. naar Vlaanderen, Nederland en Europa, hoewel het oorspronkelijk
groeide uit wat er, artistiek en cultureel, op en rond het Brusselse Koninklijk
Atheneum, de Brusselse Vrije Universiteit en andere onderwijsinstellingen, ook
Franse instellingen, aan de orde was. Het is inderdaad geen toeval, dat het meestal
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que waren: A. Hegenscheidt, P. van Langendonck, H. Teirlinck, F. Toussaint, A.
Vermeylen, G. Schamelhout - onder hen wisten sommigen jong bloed te schenken
aan de N.D.K. in zijn tijd van verval - die men van het besloten cenakel van De Distel
naar het open forum van Van Nu en Straks zag overgaan, en die zo de moderne
vernieuwing van de Zuidnederlandse letteren inluidden. Van Langendonck en
Teirlinck althans hebben nooit verloochend waar zij vandaan kwamen; toen Van Nu
en Straks er in 1893 eindelijk kwam, bleek Van Langendonck nog altijd een actief
lid van De Distel te zijn, na hiervan achtereenvolgens secretaris en voorzitter te zijn
69
geweest. Teirlinck gaf van de groep en de geest die daar heerste, een zoniet
getrouwe, dan toch pittoreske ‘tranche de vie’ in De Kroonluchter, Kunstgenootschap
70
(1907), geschreven ‘Te Molenbeek, in 't Jaar 1902’. Als men bedenkt, dat De
Kroonluchter net was geschreven, toen ook Van Nu en Straks in 1901 als
georganiseerde groep werd opgeheven, kunnen we aan dit werk met zijn duidelijk
kritische intentie, eerder de betekenis van een retrospectieve kijk op een nu niet zo
oud, maar overwonnen verleden hechten, dan die van wat men een nieuwe artistieke
bewustwording zou kunnen noemen.

1. Oprichting en ontwikkeling
Het Brusselse kunstgenootschap De Distel werd aanvankelijk, op 14 mei 1881, als
‘letterfonds’ opgericht en werd - ‘om de mogelijke uitbreiding van dit fonds te
bewerkstelligen’ - volgens de Verordening van 3 december 1881 een ‘vereeniging’,
onder de benaming De Distel, ‘letterkundig genootschap’.
Op 5 januari 1884 werd dit ‘letterkundig genootschap’ uitgebreid tot
‘kunstgenootschap’ onder de spreuk: ‘Stekelig, niet hekelig’. Men had inderdaad
menen vast te stellen, dat de werking van het ‘letterkundig genootschap’, alleen
beperkt tot een kring van letterkundigen, haar doel niet had bereikt; er ontbrak in
Brussel een vereniging die alle Vlaamse kunstenaars kon omvatten, zowel beeldende
als literaire kunstenaars; de Franstalige schrijvers en plastische kunstenaars hadden
71
immers een dergelijke organisatie. Waarom dan niet overgaan tot een
samenbundeling van verspreide krachten, al was het maar om de beeldende kunsten
in dienst van de literatuur te stellen en daardoor de ‘plastische schoonheid’ van de
letterkundige geschriften te verhogen, of wellicht ook om de Vlaamse leden van
sommige Franstalige kunstgenootschappen tot medewerking over te halen en aldus
een ‘middenpunt’ in het leven te roepen waar de ‘werking der Vlaamsche kunstenaars
van Brussel’, in het bijzonder ‘op het algemeen gebied der kunst’, zou kunnen worden
geactiveerd? Op voorstel van de stichter, nl. J.-B. Janmoulle (1847-1906), van het
oorspronkelijk ‘letterfonds’ en het ‘letterkundig genootschap’ uit 1881, werd in deze
geest, in 1884, tot de oprichting overgegaan van het ‘kunstgenootschap’ De Distel,
met als doel: ‘de bevordering der kunst in alle hare uitingen’. De verslagen van de
besprekingen van het ontwerp der Nieuwe Verordening, eind 1883 en begin 1884,
zijn alle door de secretaris Prosper van Langendonck ondertekend. Dit feit dient in
72
het bijzonder onderstreept te worden.
De eerste, op de oprichtingsvergadering van 3 december 1881 aanwezige leden,
waarvan sommigen lid waren van de in Brussel al bestaande, liberaal gezinde
maatschappij De Veldbloem (1852; gereorganiseerd in 1869), waren: Ch.-A. Beving,
de schrijver J.-M. Brans, J. de Bast, L. Buyst, V. Heymans, de stichter J.-B.
Janmoulle, L. Leefson, J. Naten, J. Slachmuylders, E. Spilliaert, P. Stijns, R. Stijns,
I. Teirlinck, E.-H. T'Sjoen en L. van Parijs. Zij hadden zich als leden voorgenomen,
nog steeds in
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het kader van het ‘letterkundig genootschap’, het grootste deel van de zittingen niet
alleen aan de lectuur van eigen of andermans werk te wijden, maar ook aan de
ontleding en bespreking van het voorgelezen werk. De groep bleek dus geen
traditionele rederijkerskamer te zijn, of wat hiervan in die tijd was overgebleven, een
vriendenkring, een club; integendeel, het was een speciaal daartoe opgericht
debatinggenootschap, waarin de vrije uitdrukking van eigen kritisch oordeel werd
erkend. Het wijst allemaal op een geestelijke bewustwording in de toenmalige
Brusselse intellectuele keringen, die trouwens ook in Franstalige culturele milieus,
die van La Jeune Belgique (1881). L'Art Moderne (1881), La Société Nouvelle (1884),
L'Élan littéraire (1884), La Wallonie (1885) e.a., veld begon te winnen. De betrokken
tijd was er een van gisting - men denke hierbij ook aan de N.D.K., die nog tot 1897
zou blijven voortbestaan - in het bijzonder in de hoofdstad van de slechts schijnbaar
rustige, klein - en grootburgerlijke Belgische Belle Époque. Het lag dan ook helemaal
in de lijn van een langzaam maar zeker, onder Franstalige invloed voortgestuwd
wordingsproces, dat deze nieuwe ‘onmisbare en verdienstelijke schakel in de
ontwikkeling van de laatnegentiende-eeuwse mentaliteiten’, in de ‘gedachte- en
belevenisevolutie’, aldus G. Schmook, er zou komen en met zijn jongere,
progressieve, moderne vleugel, regelrecht naar Van Nu en Straks zou voeren. Het
werd allemaal langs deze weg een overwinning van het mooie, schone, esthetische,
vooral het oorspronkelijk persoonlijke en individuele, op het futloze, de deels
romantische, deels realistische kleinkunst zonder enige artistieke betekenis. Er werd
volgens P. van Langendonck, die in Onze Vlag (1884) een beeld gaf van het
‘letterkundig genootschap’ en het pas gestichte ‘kunstgenootschap’, aldus ‘in de
Vlaamsche beweging der hoofdstad’ een ‘groote leemte’ aangevuld, vooral daar De
Distel als grondregel allereerst aandacht voor het artistieke gehalte had aanvaard,
liever dan een groot aantal leden. De leuze van De Distel wees hier, volgens Van
Langendonck, een van haar ijverigste verdedigers, duidelijk op: ‘Voor het ware, het
goede, het schoone!’ De resultaten lieten trouwens niet lang op zich wachten;
gedurende de beginperiode verbroederden niet alleen een aantal talentvolle jongeren;
zij oefenden zich artistiek in De Distel, met het gevolg dat in deze begintijd een
73
aantal werken van sommige leden in de openbaarheid kon verschijnen. In een
besloten kring, zonder tijdschrift, dus zonder spreekbuis naar buiten, begon De
Distel in het begin van de jaren tachtig zijn artistieke en culturele rol te vervullen.
Het is merkwaardig te constateren hoe in dit milieu van in het algemeen jongere
literatuur - en kunstgenoten, vertegenwoordigers van de oudere school niet zomaar
onmiddellijk aan de kant werden gezet. Integendeel, waar het paste werden zij naar
de voorgrond geschoven, voor hun constructieve medewerking bedankt. Zo dankt
P. van Langendonck E. Hiel voor diens uiterste welwillendheid, de Distelieren tot
hun beschikking te hebben gestaan; een ander voorbeeld was N. de Tière, die een
van de eerste secretarissen van het genootschap blijkt te zijn geweest en actief zijn
medewerking had toegezegd, en zijn woord zou houden. Toch zijn het vooral
jongeren geweest die van De Distel hebben gemaakt wat het genootschap als
overgangsverschijnsel, als ‘onmisbare en verdienstelijke schakel’, te midden van
de Brusselse en Vlaamse artistieke en culturele conjunctuur aan het einde van de
74
19e eeuw, in volle ontwikkeling, is geworden. Het waren jongeren die, ofwel slechts
in beperkte mate, bij de literatuur betrokken waren, zoals J.-B. Janmoulle, L. Leefson,
E.-H. T'Sjoen, ofwel jongeren die van de N.D.K. naar De Distel waren overgegaan,
zonder in het orgaan van Coopman en dela Montagne hun activiteit te hebben
stopgezet, namelijk J.-M. Brans, R. Stijns, I. Teirlinck. De leeftijd van sommigen
bracht hen ertoe in dit vooralsnog eerder burgerlijke milieu revolutionaire stemmen
te laten horen; onder hen waren
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A. Hegenscheidt, P. van Langendonck, H. Teirlinck, F. Toussaint, A. Vermeylen en
ook G. Schamelhout.
Er moet evenwel gezegd worden dat het ongetwijfeld P. van Langendonck is
geweest, die in De Distel opnieuw als overgangsfiguur bij uitstek en als werkende
spil optrad, rond wie zich de bewuste ontwikkeling in de richting van de toekomst
heeft voorgedaan. Allereerst als schrijver, dan als voorzitter, maar in het bijzonder
als gewoon werkend lid - en die wist, wat hij wilde - van het genootschap.
Het was alweer J.-M. Brans - dezelfde Brans met wie wij met betrekking tot de
N.D.K. hebben kennis gemaakt - die Van Langendonck op 19 augustus 1882 in De
Distel introduceerde. Sindsdien was hij ononderbroken actief, zowel administratief
als creatief. Hij stelde sommige verslagen op, zat de zittingen voor, toonde
belangstelling voor de discussies die voor de reorganisatie in 1884 tot een uitbreiding
van de werkzaamheden zouden voeren. Maar hij trad hoofdzakelijk in het strijdperk
wanneer het erom ging, door middel van voorlezing van eigen of andermans werk,
besprekingen van het voorgelezene uit te lokken en aldus de vernieuwde kring
nieuw leven in te blazen. Dit zou vooral vanaf 1892 plaatshebben, toen Van Nu en
Straks op het punt stond te worden opgericht.
Op nauwkeurige wijze heeft G. Schmook kunnen natellen dat De Distel, tussen
1883 en 1900, 818 zittingen heeft gehouden. Van die vergaderingen woonde P. van
Langendonck, van wie men dit met zijn vereenzaamd, op eigen problematiek gericht
karakter niet zou hebben verwacht, er 356 bij. Inderdaad, zijn werkzaamheid strekt
zich over zeventien welgevulde jaren uit, gedurende welke hij tot in 1899 zowat 82
maal voorlas, 61 maal uit eigen werk, en tijdens 78 vergaderingen druk aan de
besprekingen deelnam. Deze discussies voerden niet zelden tot vinnige afrekeningen,
waarbij de strijd tussen oud en nieuw, traditie en modernisme, niet van de lucht was.
Het is in De Distel dat de scheppende kunstenaar en polemist Van Langendonck
zich ruim tien jaar lang, van 1882 tot 1893, voor zijn latere Van-Nu-en-Strakstaak,
heeft kunnen oefenen. De eerste uiting van bedoelde taak was De Vlaamsche
Parnassus (1888), voorgelezen in het genootschap op 25 februari 1888, gepubliceerd
in de tiende jaargang (1887-1888) van de N.D.K.; de tweede Herleving der
Vlaamsche Poëzij (1893), gepubliceerd in de Eerste Reeks, nummers VI-VII, VIII-X
(1893) van Van Nu en Straks.
Het kan hier niet de bedoeling zijn in klein bestek een volledig beeld te geven van
de hele bedrijvigheid van P. van Langendonck als lid van het letterkundig en artistiek
genootschap. Nochtans blijkt het van belang te zijn op sommige feiten en
verschijnselen de aandacht te vestigen, al was het alleen om Van Langendoncks
herhaalde pogingen te belichten zijn medeleden - de Stekels en Hekelaars in dit
‘Stekelig, niet hekelig’ genootschap - aan de levende, progressieve literatuur, die
van ‘nu en straks’, te laten deelnemen.
Al voor 1883 ontstond een eerste gedicht, Waarheid en Ideaal, dat in 1886 in De
Vlaamsche Kunstbode het licht zag, en waarmee hij zijn getormenteerde, decadente
fin-de-siècle poëzie zou inzetten. Vanaf 14 februari 1885, toen hij zijn gedicht
Golgotha voordroeg, tot in 1908, bleef het genootschap door regelmatige lectuur
op de hoogte van Van Langendoncks werk, zodat gezegd kan worden dat het
overgrote deel van zijn poëtisch oeuvre, althans wat in 1900 in Verzen werd
gebundeld, als primeur de Distelzegen ontving. Op 9 mei 1885 begint hij verzen
voor te lezen van H. Swarth; hij zal hiermee niet spoedig ophouden, wat meer is,
hij zal haar werk bespreken en zo bewijzen dat zijn belangstelling naar dat soort
decadente dichtkunst uitging, die ook het formeel aspect niet over het hoofd zag.
Na op 5 maart 1887 het overlijden van

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

34
Multatuli gecommentarieerd te hebben, zal zijn belangstelling vanaf 26 maart 1887
naar P. de Mont, H. Swarths beschermer, uitgaan. Hij bespreekt op die dag De
Monts eventuele komst in De Distel, geeft even later verslagen ten beste over
lezingen van De Mont en laat, op 10 december 1887, de leden kennis maken met
een tiental gedichten uit Fladderende Vlinders, dit met de nodige commentaar. Op
die manier belichtte hij een andere richting, de impressionistische, esthetiserende
richting, van de toen levende Zuidnederlandse poëzie, zonder onderscheid van
strekking, zonder formele gerichtheid. Van 23 juni 1888 af begint zijn interesse voor
A. Rodenbach toe te nemen; hij neemt dan deel aan een bespreking over vorm en
poëzie in Gudrun, terwijl hij, op 17 november 1888, verzen van Rodenbach voorleest.
Zijn modernisme begint zich van dan af hoe langer hoe duidelijker af te tekenen;
op 3 augustus 1889 wijdt hij een vergadering aan J. Perk; een week later, op 10
augustus 1889, leest hij Kloos' Inleiding uit 1882 tot Gedichten (1882) van J. Perk
voor. Hiermee deed De Nieuwe Gids, die in 1885 was opgericht, zijn intrede in het
cenakel van De Distel, vier jaar voordat in 1893 Van Nu en Straks van wal zou
steken. In de loop van 1894, dus heel wat later, zou hij niet alleen op Kloos
terugkomen en uit Kloos voorlezen; hij zou zijn werk nog in 1895 voor aankoop
aanbevelen. Zijn belangstelling voor de jongere Noordnederlandse literatuur bewijst
hij eens te meer op 17 september 1892, wanneer hij deelneemt aan een bespreking
over Extase van L. Couperus.
Wij wezen er al op, dat De Vlaamsche Parnassus op 25 februari 1888 voor De
Distel werd voorgelezen. Twee jaar voordien, op 15 mei 1886, hebben we P. van
Langendonck zien deelnemen aan een begin van discussie over de strekking in de
kunst, evenals over de inkleding van de gedachte; maar het is toch pas vanaf 1888,
na herhaaldelijk op het onderwerp te zijn teruggekomen, dat hij dergelijke
bekommernissen en ook sommige nieuwere uitingen in de Zuidnederlandse literatuur
met het beginwerk van de latere Van-Nu-en-Straksers in verband zal weten te
brengen.
Zo leest hij op 28 september 1889 Onze Ballade van A. Vermeylen (waarschijnlijk
Ballade der Regenschermen, in 1890-1891 in de N.D.K. afgedrukt) voor. Op 22
februari 1890 tracht hij de kunst van R. Stijns historisch te situeren, wat niet zonder
aanknopingspunten met de zich ontwikkelende Vlaamse prozakunst gebeurd zal
zijn, terwijl hij op 20 mei 1890 zijn belangstelling ook tot de N.D.K. uitbreidt. Op 6
september 1890 komen de Gedichten van A. Sauwen aan de beurt; op 19 november
1892 verzen van A. Hegenscheidt. Men voelt Van Nu en Straks met langzame, maar
zekere schreden naderen, en af en toe het traditionele conformisme van De Distel
overspoelen. Het jaar daarop, 1893, wordt niet alleen het jaar van Herleving der
Vlaamsche Poëzij, maar ook van Van Nu en Straks zelf. Is het niet kenmerkend dat
Van Langendonck ook in 1893 - er convergeren hier feiten en gebeurtenissen uit
verschillende richtingen - een korte inleiding schreef tot Avondstilte van H. Verriest?
De jaren die nu volgen worden voor P. van Langendonck in beslag genomen door
de verdediging van F. Toussaint (1 juni 1895), de afwijzing van A. Vermeylens
tweede versie van Kritiek der Vlaamsche Beweging (28 november 1895) - er waren
tegenstellingen, die nu spoedig aan het licht traden -, de bespreking van werk van
de jongere H. Teirlinck (26 juni 1897), de commentaar op Starkadd van A.
Hegenscheidt (11 juni 1898), en de grafrede die hij uitsprak op de begrafenis van
E. Hiel, waarbij de oudere generatie toch nog naar waarde werd geschat. Hiermee
staan we dan ook, in het jaar van het verschijnen van zijn eigen bundel Verzen
(1900), voor Van Langendoncks literaire doorbraak en artistieke erkenning. Op 17
februari 1900 beoordeelt J.-M. Brans Metter-Sonnewende (uitgegeven bij J. van
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(H. Teirlinck), J. van Overheyde en F. Toussaint, waarin een woord vooraf door W.
Kloos en P. van Langendonck; hij komt ervoor uit dat hij Van Langendonck boven
Kloos verkiest. Op 29 december 1900 leest E.-H. T'Sjoen uit Verzen van Van
Langendonck voor; de dichter is dan afwezig. Waarschijnlijk interesseerde hij zich
toen actief voor de figuur van G. Gezelle, in wiens werk hij zich van toen af ernstig
blijkt te verdiepen; ten bewijze telkens herhaalde beloften om over hem te dichten
of te schrijven. Dit leidde allicht, in 1902, tot het opstel Eenige Gedachten over Guido
Gezelle, in 1903 in Vlaanderen afgedrukt. Na die tijd kunnen we hem dan nog tot 8
februari 1908, wanneer hij opnieuw belooft verzen voor te lezen, stapsgewijze in
zijn bedrijvigheid als lid volgen, maar andere aspecten van zijn drukke activiteit
vielen voortaan buiten dit bestek. In de tijd, die ligt tussen de dood van Gezelle in
1899 en diens Laatste Verzen uit 1902, of Van de Woestijnes Het Vader-Huis uit
1903, was hij niet alleen een overgangsfiguur geworden, maar vooral de
vertegenwoordiger van een poëzie, een literaire kunst en een esthetisch inzicht dat
de problematiek van de poëtische uitdrukking en de zelfbevestiging door middel
van het woord bij de wortel aanpakte. Hiervan maakte hij wat men er, nog zo dicht
bij de oorspronkelijk romantisch-realis-tische Zuidnederlandse literatuur, van maken
kon. Een aanwinst was ongetwijfeld het aanleunen van Van Langendonck bij de
Baudelairiaanse traditie, die reeds sinds enkele decennia overal aanvaard was, en
die in deze overgangstijd omstreeks de eeuwwisseling door de esthetiek uit de
school van S. Mallarmé in de schaduw was gesteld, en in feite ook alweer tot de
overwonnen standpunten bleek te behoren.

2. Behoefte aan vernieuwing
Met de belangstelling, die hij opeiste voor Vlaamsche Parnassus, en de aandacht
die hij wenste te wekken voor Herleving der Vlaamsche Poëzij, bleek P. van
Langendonck het niet gemakkelijk te hebben.
Dit blijkt uit een reeks spanningen, botsingen en conflicten, die in De Distel
ontstonden. Toen het duidelijk werd dat het niet in De Distel zou zijn - de N.D.K.
was al, sinds 1897, opgeheven - dat hij het ‘zuivere inzicht’, althans zijn ‘zuivere
inzicht’ zou kunnen doen zegevieren, loste Van Langendonck stilaan de band met
het oudere genootschap, overigens meer om persoonlijke dan om artistieke redenen.
Wellicht was hij gaan inzien dat De Distel, volgens K. van de Woestijne, een
vereniging was ‘van politierechercheurs en kruideniers, onderwijzers en assuradeurs,
stadhuisklerken en hier en daar een opstandige kwajongen, allen door mekaar
rederijkers-kannekijkers zooals Jan van Hout hunne zestiend-eeuwsche gelijken
noemde; aan dewelken men echter niet ontzeggen kon eene vurige liefde voor
hunne moedertaal en een onderlinge bedilzucht die, bij enkelen, het zuivere inzicht
75
mocht worden’. Van Langendonck wendde zich dan ook, vanaf 1893 - het
oprichtingsjaar van Van Nu en Straks; Herleving der Vlaamsche Poëzij zou in de
jaargang 1893-1894 verschijnen - met zijn jongere, meer opstandige vrienden naar
het nieuwe ideaal: de kunst van ‘nu’ en ‘straks’, hoe onduidelijk ook geformuleerd,
het progressief literair modernisme. Op basis van zijn christelijk- democratische, in
zijn ogen ruim humanistische opvattingen, wist hij wat hij wilde. Van Langendonck
wist vooral, en dit weten groeide niet tot een louter theoretisch, doch tot een bezield,
levend inzicht, dat er geen kloof kon bestaan tussen individu, mens en God, een
drieëenheid die hij op de achtergrond en in het raam van een sociaal-economische,
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overtuiging, beleefd als roeping, zending, een vorm van priesterschap. Zijn
leopardisme (hij werd door sommige tegenstrevers als de Leopardi in De Distel
beschouwd) en zijn baudelairisme werden hier doorkruist met overwegingen van
praktische, reële, ook politieke aard. Dit bleek in het bijzonder in 1895, toen hij
tegenover G. Schamelhout zijn afwijzende houding tegenover de Kritiek der
Vlaamsche Beweging van Vermeylen bekend maakte - deze zou, in 1896, in Van
Nu en Straks verschijnen - omdat, meende hij, de ‘kritiek’ neerkwam op ‘eene
afrekening der Vlaamsche Volkspartij’. Zijn verbolgenheid ging zover, dat hij dreigde
76
- dus reeds in 1895 - voortaan niet meer aan Van Nu en Straks mee te werken.
De medewerking werd inderdaad niet met de jaargang 1896, maar met de jaargang
1897 van de zgn. Nieuwe Reeks hervat. Zoals blijkt uit deze bijzonderheden over
P. van Langendoncks bedrijvigheid in De Distel, had die als het ware op twee fronten
plaats: op dat van het oudere, traditionele en het nieuwere, progressieve front; op
dat van De Distel zelf en, vanaf 1893, op het vlak van de
Van-Nu-en-Straks-avant-garde. Zoals G. Schmook terecht laat opmerken, koppelt
hij voortaan lectuur van eigen werk in het genootschap en publikatie hiervan in Van
Nu en Straks: ‘Er schuilt iets tragisch in die wil om de mensen te verenigen of
77
verenigd te houden’. Inderdaad, het zal de man, die alles in het werk stelde om
tot een zekere literaire en culturele eenheid van voelen, denken en scheppen te
komen, niet van een leien dakje zijn gelopen, toen hij moest zien dat sommige van
zijn integratiepogingen, zoniet helemaal mislukten, dan toch werden beknibbeld, en
soms heftig aangevallen.
De aanvallen begonnen toen P. van Langendonck in De Distel het sonnet
verdedigde in de zgn. sonnettenstrijd. Deze zou zowat vanaf 9 mei 1885, toen hij
voor het eerst sonnetten van H. Swarth voorlas, met wie hij zich, poëtisch, verwant
beschouwde, tot aan de uitgave van Verzen in 1900 voortduren. Van het begin af
had hij die strijd te voeren, niet alleen tegen O. Périer, maar ook en vooral tegen
J.-M. Brans, die niet wenste te capituleren. In 1884 waren de sonnetten Eenzame
Bloemen van H. Swarth verschenen, vanaf dat ogenblik hing de literaire lucht vol
literaire kruitdamp; in het kamp van de ouderen had men zich onder de pen van
J.K.H. Nolet de Brauwere van Steeland, ook die van J.-A. van Droogenbroeck, de
formalist, aarzelend negatief uitgesproken; tijdschriften (Onze Vlag, 1884) en
weekbladen (De Zweep, 1885) bemoeiden zich met de polemiek, en wezen op het
ziekelijke, het pathologische, het leopardisme van de gewraakte sonnetten. Hierbij
voegde zich nog, in het genootschap zelf, de stem van de steeds weer opduikende
Brans, met wie Van Langendonck het aan de stok kreeg. Hoe dan ook, het werden
niet alleen schermutselingen rond de problematiek van de moderne sonnetvorm;
de strijd werd uitgebreid, en omvatte tal van fundamentele problemen, nl. die van
de zending van de kunst in het algemeen, die van de ‘kunst om de kunst’ in het
bijzonder.
J.-M. Brans blijkt, ook in latere jaren, nog steeds niet tot het nieuwere geloof te
78
zijn bekeerd. Zoals te vermoeden was, schreef hij, op 2 oktober 1892, aan J.
Boucherij dat hij voor De Vlaamsche Kunstbode hoopte dat dit tijdschrift erin zou
slagen van het orgaan van de ‘jonge richting’ - hiermee is Van Nu en Straks bedoeld
- ‘de mogelijke abonnenten onder 't jongere element - het ernstig jonge element’ te
zullen kunnen ‘wegkapen’. Hij heeft vernomen, beweert hij, dat er binnenkort een
nieuwe periodiek opgericht zal worden, en wel uitgaande van bedoelde ‘jonge
richting’; men kent het lot van De Nieuwe Gids in Nederland - een toespeling op de
ineenstorting, in 1894, die nakende is; hij beschouwt zoiets als een ‘onheil’; hij wenst
een dergelijk ‘onheil’, als dat maar enigszins mogelijk is, voor de Vlaamse literatuur
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Kunstbode te versterken, met dien verstande dat het vanzelf spreekt dat ‘we’ (lees:
de ouderen, de traditionelen) ‘geen enkele richting uitsluiten, maar enkel het
79
onzinnige, het dwaze, het buitenmenschelijke bestrijden’. De ziel van dit
‘buitenmenschelijke’ zal, in de geest van Brans, eerder dan Vermeylen, Van
Langendonck zijn geweest, de modernist die slechts een matig gehoor vond bij
Rooses, maar De Mont bijsprong in zijn aanvallen op de oudere garde. Brans kon
moeilijk dulden, dat zijn petekind - Van Langendonck was immers, op 19 augustus
1882, door Brans in De Distel geïntroduceerd - hem samen met de latere
Van-Nu-en-Straksers, A. Hegenscheidt, H. Teirlinck, F. Toussaint, A. Vermeylen,
ook G. Schamelhout, kon ontsnappen en tot de ‘jonge richting'’ overlopen.
Dat P. van Langendonck het met sommige leden van De Distel niet alleen over
het sonnet, de zending van de kunst, de ‘kunst om de kunst’ in het bijzonder en
aanverwante problemen aan de stok had, wordt bewezen door de notulen van de
vergaderingen van het genootschap.
Realisme, idealisme, tendenskunst, tot en met volkskunst, blijken onderwerpen
te zijn geweest, die hij bij voorkeur behandelde. Feitelijk ging zijn belangstelling uit
naar alles wat actueel was, of, uit het verleden stammend, nog steeds een actuele
betekenis had; de dromer, de getekende Van Langendonck was, althans met die
zijde van zijn op volk en gemeenschap gerichte persoonlijkheid, ten slotte een man
van de werkelijkheid. Zowel de klassieken als de modernen, de belangrijke politieke
problemen als de dorpspolitiek, de wetenschappelijke vraagstukken als de
volkswetenschap, de verbondenheid met Nederland als de oprichting van een
80
Vlaamse turngilde, voor alles toonde hij belangstelling, als het maar degelijk, ernstig
in het genootschap besproken kon worden, in een oprechte en eerlijke geest, en
niet op een verdachte academische toon. Vandaar zijn ijveren in De Distel voor een
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debating-club ‘met strenge normen’; zijn behoefte aan zinrijke zegging, zoals
Vermeylen die graag hoorde; zijn streven naar toenadering, vergelijk, verzoening,
eenmaking van oud en jong. Volgens G. Schmook was hij ‘de gedroomde schakel’
in de overgangstijd, ‘die onze culturele sprong naar de brains toe’ bepaalde. ‘Hij is
een presentie’, in het bijzonder op het ogenblik dat de Zuidnederlandse literatuur
naar een schoonheidsideaal evolueerde. Daarbij merkt Schmook op: ‘Zo De Distel
niet had bestaan, men zou de kring voor Van Langendonck hebben moeten
uitvinden’.
Wat A. Vermeylen betreft, hij zag de situatie enigszins vanuit een ander
gezichtspunt: ‘de ontwikkeling van onze letteren verliep door zijn aanwezigheid,
82
door zijn presentie ineens in een sneller tempo’. Dit zeker niet het minst als lid van
De Distel, waarin zijn invloed ten slotte, na de oprichting van Van Nu en Straks in
april 1893, eerder toe- dan afnam en eveneens buiten De Distel en Van Nu en
Straks, ook nog buiten andere cenakels waarvan hij lid was, of waarin hij optrad.
Men weet dat Herleving der Vlaamsche Poëzij in 1893 in het tijdschrift van de
‘jonge richting’. Van Nu en Straks, het licht zag; welnu, enkele maanden nadien
werd het opstel - ten slotte een beginselverklaring, een manifest - door de
Noordnederlandse kritiek opgemerkt. A. Verwey beweerde in Kunstwereld van Juni
1894, dat hij hierin had ontdekt: ‘De ziel van den eenling, weerspiegeling van het
Al. Dit is hooger wijsheid dan die van hen die individualistische en universalistische
kunst afzonderlijk prijzen’. Hiermee was met een de afstand aangegeven, die Van
Nu en Straks, wat betreft de synthese en het pantheïsme, van De Nieuwe Gids
‘première maniere’ scheidde. De Nieuwe Gids stond in 1894 op het punt op zijn
minst in drie tendensen uit elkaar te vallen, die van A. Verwey zelf, die van F. van
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(1894-1919), in De Nieuwe Tijd (1896-1921), in De Kroniek (1895-1907). Dat alles,
het spreekt vanzelf, in de veronderstelling dat De Nieuwe Gids van de aanvang af
en gedurende zijn eerste grote tijd (1885-1894), als een eenrichtingsbeweging kan
worden gekenmerkt.
Wij kennen de oprichtingsdatum, 14 mei 1881, van De Distel, de door een
Verordening bekrachtigde installatiedatum, 1 december 1881, de reorganisatiedatum,
bekrachtigd door een Nieuwe Verordening, januari 1884; wij weten echter weinig
af van de wijze waarop, in de tijd die aan Wereldoorlog I is voorafgegaan, het
genootschap geleidelijk is uitgestorven, en zijn bedrijvigheid, allicht ‘faute de
combattants’, heeft moeten stopzetten.
Voorlopig beschikt men over het volgende feitenmateriaal, speciaal wat de verdere
bedrijvigheid van P. van Langendonck zelf betreft. Op 23 september 1899, wanneer
op de vergadering een hulde aan het oudere geslacht wordt besproken, nl. in verband
met het op te richten standbeeld voor E. Hiel, leest Van Langendonck uit Verzen
(1900), volgens G. Schmook ‘als vooroefening tot zijn bundel’, een keuze voor uit
zijn beste gedichten, die aan verschillende perioden van zijn dichterlijke loopbaan
waren ontleend. J. Mennekens, die aangesteld was om het jaarverslag 1899 op te
stellen, was een en al lof over deze voorlezing, een bezegeling van Van
Langendoncks kunstenaarschap in De Distel. Het genootschap zou zich blijkbaar
inschakelen, ondanks de aanvallen van de oudere garde, vooral omdat, sinds
Herleving der Vlaamsche Poëzij in Van Nu en Straks (1893), en het verschijnen van
een reeks gedichten, beginnend met Hoogmoed (1893), in het blad, gebleken was
dat de dichter nie voorbij was te gaan. Trouwens, zijn hardnekkigste tegenstander,
J.-M. Brans, legde er het bijltje bij neer; op 17 februari 1900 gaf Brans, zoals gezegd,
een beoordeling van de verzamelbundel Metter- Sonnewende (1900), en verklaarde
hij onomwonden dat hij Van Langendonck boven Kloos stelde. Het gezag van Van
Langendonck werd nu, als zodanig, voorgoed erkend.
Van dan af worden de gegevens over P. van Langendonck - trouwens ook over
de verdere geschiedenis van De Distel als genootschap en debating-club - steeds
schaarser; vanaf december 1900 beginnen de notulen te ontbreken.
Het is of, na Verzen uit 1900 van het lid P. van Langendonck - een keer- en
hoogtepunt in de geschiedenis van de toenmalige Zuidnederlandse lyriek - De Distel
als zodanig verder nog maar weinig te bieden heeft. Het jaar 1900 is, althans voor
de dichter als medewerker, een rustjaar; de tijd, die hierop volgt, zal hierin geen
noemenswaardige wijziging brengen. Op 2 juni 1900 leest hij nog het begin voor
van een gedicht in alexandrijnen over de heldenstrijd van de Afrikaanse boeren. Hij
is dan voorts afwisselend aan - en afwezig. Als hij aanwezig is, is zijn inbreng niet
opvallend; de lectuur door E.-H. T'Sjoen, op 29 december 1900, uit Verzen, bij
afwezigheid van de auteur, heeft de betekenis van een uiteindelijke erkenning, maar
ook een min of meer definitief vaarwel. Op 8 februari 1908 is er nog een poging tot
samenwerking; Van Langendonck belooft, volgens de beschrijvingsbrief in het bezit
van J. Temmerman (pseud. H. van Walden), nog eenmaal verzen voor te lezen;
Temmerman noteerde op de uitnodiging, dat Van Langendonck afwezig was.
Evenmin werd op 1 augustus 1908 een aangekondigde lezing over Zuidnederlandse
culturele toestanden - welke die precies waren weten we niet - gehouden. Hierop
valt het doek.
Vanaf 1901 tot 1906 zijn er grote leemten in het archief van De Distel; voor de
jaren 1906 tot en met 1908 beschikt men alleen over een verzameling van zeer
onvolledige verslagen. Zodat de chronologie hiermee in het gedrang komt en men
slechts gissingen kan maken. Trouwens, de rol van De Distel als schakel, als
overgangsorganisatie
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zonder eigen tijdschrift - het plan van juni 1885 om Van Langendonck en enkele
anderen opdracht te geven, zoals dat met La Jeune Belgique het geval was geweest,
ook tot uitgaven van het genootschap te komen, had geen gevolgen gehad - was
zoniet reeds sinds 1893, het oprichtingsjaar van Van Nu en Straks, dan toch sinds
1900 voorgoed uitgespeeld.

Eindnoten:
69 De belangrijkste bio-bibliografische gegevens voor de behandeling van het Kunstgenootschap
De Distel werden ontleend aan: G. SCHMOOK, zie aant. 11; IDEM, Chronologie van Prosper van
Langendonck's verzen, opgesteld naar het aandeel van de dichter in de bedrijvigheid van het
‘Kunstgenootschap De Distel’ (1882-1900), in Handelingen van het XXIIe Vlaams
Filologencongres, Gent, 24-26 april 1957, blz, 207 en vlg. Voor verdere literatuur over het
Kunstgenootschap De Distel, zie bibliografie.
70 H. TEIRLINCK, Verzameld werk, 7 dln., III, Brussel 1955-1965, blz. 5 en vlg.
71 Vanaf 1 december 1881 begint, inderdaad, de activiteit van La Jeune Belgique (1881-1897), het
orgaan van de Frans-Belgische Parnassiens. Er dient hier echter eveneens in het bijzonder te
worden gedacht aan de oprichting van L'Art Moderne (1881-1914) door O. Maus en E. Picard,
iets later van La Société Nouvelle (1884-1897), volgens A. Vermeylen een van de ‘voornaamste
verzamelpunten der jonge Europese gedachten’. - Vgl. M. RUTTEN, De cultuurstromingen in
België, in Algemene geschiedenis der Nederlanden, XI, Van liberaal naar sociaal getij, 1885-1914,
Zeist, Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven 1956, blz. 226 en vlg.; als overdruk, Utrecht 1956,
blz. 226 en vlg.
72 De gegevens hieromtrent steunen op de notulen van het kunstgenootschap, zoals die voorhanden
zijn in het AMVC, Antwerpen; ze werden onderzocht door G. SCHMOOK, zie aant. 11.
73 Onze Vlag, ‘Maandschrift gewijd aan letterkunde en kunst’, Kunstgenootschap ‘De Distel’,
‘Stekelig - niet hekelig’, 1 maart 1884, blz. 44 en vlg.
74 J.-B. JANMOULLE (1847-1906) was, in de groep van De Distel, een ijverig vertaler, vooral uit het
Nederlands in het Frans. Zo vertaalde hij, voornamelijk onder het pseudoniem J. Elseni & F.
Gueury-Dambois, werk van J.D. Courtmans, P. Geiregat, E. Hiel, V. en R. Loveling, J.J.M.
Micheels, I. Teirlinck-R. Stijns. Een voor die tijd ongewone activiteit - de vertaling van het werk
van H. Conscience niet te na gesproken - die de Vlaamse romantisch-realistische verhaalkunst,
zoniet altijd kwalitatief, dan toch kwantitatief in het Franse landsgedeelte bekend zal hebben
gemaakt; er was dus, aan die kant, een afzetgebied.
L. LEEFSON (1847-1922) schreef met succes kindergedichten, fabels enz.; K. VAN DE WOESTIJNE
schrijft:, ter gelegenheid van het overlijden van deze Haagse jood (‘Fournisseur de Son Altesse
Royale Madame la Comtesse de Flandre’, kapper van de Gravin van Vlaanderen, een ander lid
van De Distel en vriend van L. Bloy, die door hem aan H. Teirlinck werd voorgesteld, en uit wie
de figuur van Lieven Lazare in Het ivoren aapje, 1909 ontstond); ‘tot voor een jaar of tien het
brandpunt van het literair-Vlaamsche leven te Brussel, waaruit zelfs, zij het uit reactie, het
tijdschrift Van Nu en Straks zou ontstaan’. - Vgl. K. VAN DE WOESTIJNE, Verzameld werk, V,
Verleden, zie aant. 21, blz. 477; H. TEIRLINCK, Verzameld werk, V, zie aant. 70, blz. 767, 792,
794-795 en vlg.
E.-H. T'SJOEN (1857-1909), geb. te Schoornisse, werd, na de Lierse Rijksnormaalschool te
hebben doorlopen, onderwijzer te St.-Gillis, Brussel; hij werkte mee aan De Vlaamsche Gazet,
o.m. met een bijdrage over D. Sleeckx, 15 december 1902; een opstel over F. de Cort plaatste
hij in de N.D.K., 11e jg., 1888-1889, blz. 470 en vlg. Hij schreef verder Stanley's reizen in
Midden-Afrika, Gent 1896. Met L. Buyst en E. de Geest rekent K. van de Woestijne hem, in
bovengenoemd opstel Verleden, tot de ‘steunpilaren van onze nationale letterkunde’.
Over J.-M. BRANS, R. STIJNS en I. TEIRLINCK, zie blz. 31 en vlg., met betrekking tot hun betekenis
voor De Distel; blz. 20 en vlg., met betrekking tot hun betekenis voor de N.D.K.
75 K. VAN DE WOESTIJNE, Verzameld werk, V, aant. 21, blz. 480 en vlg.
L. OPDEBEEK, de uitgever, beschrijft in Bloemekens van den Vlaamschen rozelaar, blz. 127, als
oog- en oorgetuige, de hele sfeer in De Distel, vooral in verband met het optreden van P. van
Langendonck:
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‘Die letterkundige avonden zal ik nooit vergeten. De Distel was het cenakel van het romantisme
en daarom juist zoo gezellig... Van Langendonck was aan het handvleugelen en verjoeg tijdens
iedere zitting de oude romantieke spin, zoodat 't stof telkens en telkens zwaarder opdwarrelde
en er veel beroering kwam in de gemoederen der ouderen. Maar ongestoord nam Van
Langendonck de verdediging der Nieuw-Gidsers, die ongenadig uitgebast werden door Brans
en anderen.
Vermeylen was er nu en dan ook eens en, zekeren avond, kwam hij aangedraven met het Proza
van Van Deyssel, zoodat al die oude harten verlicht werden door de grootschheid van deze
monumentale brok. Hoe Matheus [lees: Brans] ook een voor een de latten van zijn zager tegen
den kolos afbrak, het hielp niet, de invloed van de jaren negentig deed zich ook hier gelden.
Van Langendonck was hier de baanbreker geweest en ik zie er hem nog debatteeren met zijn
eerlijk woord en de overtuiging van al het schoons dat er groeide en wrocht en openplooide in
de onstuimigheid van de nieuwe Lente en op de lijnen der moderne tijden, die de gansche wereld
door hun schoonheid ontroerden.
Hij stond daar in zijn om het lenige lichaam dichtgeknoopte processiefrak, met donkeren gloed
in de koortsige oogen, den mond opengaand in de apostolische lijdzaamheid van zijn mooi
Christusgelaat.
Er hadden heerlijke zittingen plaats, de dijken braken, het mulle romantische kraam werden
schoppen toegediend zoodat het kraakte en, er werden woorden gesproken, zoo schoon en zoo
heet, als in de Hongaarsche Kamer wanneer de Broodwet ter bespreking kwam.
Het hielp. Men guillotineerde de oude romantiek onder de vlijmende snijdigheid van het woord
en de schoonheid van eigen werk. Het Licht brak door in den langendonkeren nacht. Vermeylen
wees ons den wereldweg in zijn scherpe kritiek der Vlaamsche beweging.’
Afgezien van de enthousiaste terminologie, waarin dit getuigenis gesteld is, geeft het duidelijk
de geest voor en tegen weer, die in De Distel overheerste, in het bijzonder met betrekking tot
de leidende rol van Van Langendonck, niet minder van de nog jonge Vermeylen, als voorboden
van Van Nu en Straks.
Bijzonderheden, het eerst gepubliceerd door G. SCHMOOK, zie aant. 11, blz. 483 en vlg. Het
geldt een brief van P. van Langendonck, ged. 28 november 1895, aan G. Schamelhout; A.M.V.C.,
Antwerpen.
G. SCHMOOK, zie aant. 11, blz. 495.
Zie blz. 32 en vlg.
G. SCHMOOK, zie aant. 11, blz. 514. J.-M. Brans cursiveert.
IDEM, zie aant. 11, blz. 468.
IDEM, zie aant. 11, blz. 468.
IDEM, zie aant. 11, blz. 470-500.

C. Controversen in Nederlandsche Dicht - en Kunsthalle en De
Distel 1878-1908
In de vorige bladzijden ging het erom van Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle
(1878-1897) en het Kunstgenootschap De Distel (1881-1908) een eerder extern
dan intern ontwikkelingsbeeld te geven. Het komt er thans op aan, op enkele
fundamentele twistvragen en polemieken, o.m. de literaire controversen, de aandacht
te vestigen, zonder welke het ontwikkelingsproces van de genoemde groeperingen,
terloops ook van periferische milieus, onvolledig zou zijn.
Bewuste controversen betreffen welbepaalde onenigheden, spanningen en niet
zelden hoog oplopende conflicten, die vóór de oprichting van Van Nu en Straks in
april 1893 tot uiting zijn gekomen, en voor een deel de aanleiding tot de oprichting
geweest zijn. Een hiervan is o.m. de principiële tegenstelling, op literair scheppend
en kritisch gebied, tussen Parnassus en anti-Parnassus.

1. Parnassus of anti-Parnassus
De principiële strijd omtrent beide literaire en, bij uitbreiding, esthetische begrippen
werd in het bijzonder in Nederlandsche Dicht - en Kunsthalle gevoerd. En wel door
heel wat meer auteurs dan tot nu toe ter sprake zijn gekomen. Inderdaad, de
documenten die hiervan getuigen, zijn in chronologische volgorde de volgende:
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1. M. Rooses, Vijftig Jaren Poëzie; De Zuid-Nederlandsche Dichters van 1830
tot 1880, De Gids, 1881.
2. Idem, De jongste Richting in de Zuid-Nederlandsche Letterkunde, ibidem, 1883.
3. Idem, Fladderende Vlinders, door P. de Mont, Rotterdam, Elsevier, 1885.
Boekbeoordeling, I, N.D.K., 1886.
4. P. de Mont, Pro Domo... Een en ander over de jongste Richting in onze
Nederlandsche Dichtkunst; Naar aanleiding van een viertal onlangs verschenen
dichtbundels, ibidem, 1888.
5. A. Prayon-van Zuylen, Ecce iterum Batavus, ibidem, 1888.
6. M. Rooses, Nog eens over de jongste Richting in de Nederlandsche Poëzie,
ibidem, 1888.
7. F. van Cuyck, Letterkundige Vooroordeelen, ibidem, 1888.
8. P. van Langendonck, De Vlaamsche Parnassus, ibidem, 1888.
83

Zoals uit de behandelde onderwerpen en data blijkt, kwam de strijd tussen
parnassianisme en antiparnassianisme los, voordat men er in Nederland op was
ingegaan, en wel gelijktijdig met wat er in Frans-Belgische literaire kringen, in het
bijzonder in La Jeune Belgique, hieromtrent gaande was. Deze toestand zal de
polemiek, zoniet
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rechtstreeks dan toch indirect enige vinnigheid, in elk geval actualiteit, hebben
verleend.
In het eerste opstel van M. Rooses uit 1881, Vijftig Jaren Poëzie; De
Zuid-Nederlandsche Dichters van 1830 tot 1880, waarin een halve eeuw
Zuidnederlandse poëzieont-wikkeling ten grondslag ligt aan een principiële
verantwoording van wat er tot ongeveer 1880 op poëziegebied aan de orde is
geweest, zijn reeds, zoniet altijd met de nodige scherpzinnigheid - scherpzinnigheid
zal in deze polemiek steeds achterwege blijven - de grondbeginselen, althans de
strijdleuzen aangeduid, waaruit de pennetwist zich verder zal ontwikkelen. Het zijn
deze strijdleuzen die dan achteraf zullen worden gepreciseerd: in 1883, wanneer
het bij Rooses duidelijk om de ‘jongste richting’ zal gaan, in 1886, wanneer door
Rooses de ‘jongste richting’ aan een concreet voorbeeld zal worden getoetst en dit
voorbeeld zal worden vergeleken met voorbeelden uit de ‘oudere richting’ van ‘vijftig
jaren poëzie’, nl. tussen 1830 en 1880. Aldus vormen de drie opstellen van Rooses
een geheel, en wel de eerste periode van een strijd in drie fasen, waarbij de
wederzijdse stellingen, althans betreffende de toestand van de poëzie en
poëziekritiek in Vlaanderen, onmiddellijk voor de oprichting van Van Nu en Straks,
duidelijk zullen worden gemaakt.
Overzichtelijk kan worden gezegd, dat M. Rooses er op een utilitaristische,
idealistische en Vlaams-nationale basis van uitgaat een stel theoretisch-kritische
normen naar voren te schuiven, om tegenover de poëzie van de zgn. Parnassus
en de Franse Parnas-siens, of die het wensen te worden, stelling te nemen. Het
nut(tige), met het oog op het praktische voordeel voor het volk, het grote publiek,
is niet meer aan bod; het stoute en verhevene, het veelzijdige, gewichtige en
machtige, het volle en warme, het bezielende en veredelende, het ongemene en
heldhaftige, kortom sommige vormen van idealisme hebben nu hun sporen verdiend,
en moeten voortaan de plaats innemen van het lagere, het kleine, de ‘kleine kunst’,
waarin de ‘heerschzucht van het ondergeschikte’ slechts een veeg teken is; het
‘hogere’ moet het gevoel, de gedachte, het zieleleven, zowel van de romanschrijver
als van de dichter, opnieuw inspireren om aldus het verbroken contact te herstellen
met het nut(tige), dit in het voordeel van het ‘gros der lezers’. Ten slotte is bij de
lezers nog een zekere zin aanwezig voor de nationale, eerder traditionele dan
vooruitstrevende, nauwelijks te verwezenlijken Vlaamse grootheid. Deze Vlaamse
grootheid, die er stellig nog moet komen, zal geen andere zijn dan die van de oudere,
irrationele, dus mythische heroïek.
Reeds dichter komt M. Rooses bij de kern van de zaak te staan, die er ten slotte
een van literaire en zelfs esthetische aard is, als hij - wonderlijk genoeg - de mening
uitspreekt dat de literaire kritiek zich tot taak moet stellen te weten of een literair
kunstwerk al dan niet ‘schoon’ is. Deze literaire schoonheid stelt echter geen
bijzondere, althans geen bijzonder duidelijk omschreven eisen, als zij maar ‘innerlijk
en uiterlijk oorspronkelijk en waar is’. Innerlijke oorspronkelijkheid ziet Rooses in
het ‘nieuw en belangwekkend denkbeeld’, dat eventueel tot uitdrukking wordt
gebracht; uiterlijke oorspronkelijkheid in de ‘stoutheid of liefelijkheid’, de
‘verhevenheid of snedigheid’, waarin de vorm zich ‘in ongemeene mate’ vertoont.
Het uiterlijk ware staat gelijk met ‘wezenlijkheid en waarschijnlijkheid’; het uiterlijk
ware met overeenstemming van ‘vorm’ en ‘gedachte’.
Uit dit alles blijkt dat M. Rooses niet alleen nauwelijks besef had van een scherp
gefundeerde, klaar en duidelijk geformuleerde esthetische terminologie; maar ook
dat hij door dit gemis, paradoxaal genoeg, onkritisch en dus onbewust dichter bij
sommige inzichten van de Parnassiens, sommige Hollandse Tachtigers en Vlaamse
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Negentigers stond, dan men op het eerste gezicht zou kunnen denken. Inderdaad,
wat zijn cri-
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teria als nieuwigheid, stoutheid, liefelijkheid, snedigheid, overeenstemming van
‘vorm’ en ‘gedachte’ - of zij vooralsnog inhoudloze termen, dan wel werkelijke criteria
waren, laten wij in het midden - anders dan parnassiaanse, of in de tijd van de
Parnassus vaak aangeprezen eigenschappen van de literaire kunst, een kunst die
omstreeks 1880 bij ons nog bezig was zichzelf te zoeken?
Met het verschijnen van Fladderende Vlinders van P. de Mont in 1885, werd M.
Rooses, in 1886, de kans geboden zijn inzichten aan een praktisch voorbeeld te
toetsen. En, wát een voorbeeld! Reeds de titel van de poëziebundel bleek, in deze
polemiek, een programma te zijn. Al zou spoedig blijken dat het zgn. parnassianisme
meer op de impressionistische kunstopvatting dan op wezenlijk parnassiaanse
grondslagen gevestigd was. Hoe dan ook, Rooses wenst thans, wat hij de nieuwe
‘strooming’ noemt, ‘in een bepaalde bundel’ empirisch te beoordelen.
Van meet af aan springt in het oog dat hij zich met de zwakste zijde van de
‘strooming’, nl. de ‘knutselkunst’ van De Mont, meet, die hierop zou neerkomen dat,
al wat ‘vorm’ heet te zijn, zoveel mogelijk wordt opgedreven om zo weinig mogelijk
‘inhoud’ te ‘omkleeden’. Aan de poëzie, zoals die o.m. in Fladderende Vlinders
beoefend wordt, kleeft een ‘erfzonde’; deze ‘erfzonde’ is te herkennen in de
‘gevatheid van den dichter in het goochelen en tooveren met woord en klank’, het
‘drijven en polijsten van al deze dichterlijke snuisterijen’, die van deze ‘knutselkunst’
zeker geen ‘kunststuk’ maakt. En als ‘kunststuk’ blijkt hij dan het formeel verzorgde
kunstwerk op te vatten waarin een waardevolle stof, een ‘edele vinding’, gedreven
in ‘edel metaal’ te vinden is.
Het komt in de poëzie van ‘de jongste richting’ alleen op de vorm aan, ‘hij zij
gevuld of ledig’. Er ontbreekt ‘geest’ in deze dichtkunst; we weten wat Rooses onder
‘geest’ verstaat. Het blijkt niets anders te zijn dan ‘patiëntie-werk’, ‘geen vinders-,
geen denkerswerk’ waaraan hart, hartstocht, adem, diepte, wat hij herhaaldelijk het
oorspronkelijk, treffend ‘denkbeeld’ noemt, ontbreekt. Al de rest is ‘ontheiliging en
hoererij plegen met de kunst’. Schoonheid van literaire vormen bestaat uit gepastheid,
wat nog geen kleur of sierlijkheid uitsluit. Rooses keert zich dus vooral tegen alle
‘nuttelooze woordenpraal’, ‘overtollige breedsprakerigheid’, ‘elk onjuist gekozen
woord’, dat ‘flodderigheid, slodderigheid, gebrekkigheid in den stijl’ meebrengt. Het
is, om al deze redenen, dat Fladderende Vlinders van De Mont als ‘fladderende
reepels woorden’ zijn te beschouwen, een ‘klatergouden kunst’, een ‘byzantijnsche
kunst’, zonder ‘dichterlijke gevoelens’, en waaraan het volk, ‘dat honger lijdt naar
den geest’, weinig of niets heeft. Trouwens, dusdanige kunst is ‘letterkundig zoowel
als zedelijk gesproken, grof en ondichterlijk in hooge mate’. De tegenwoordige
Vlaamse dichter kan er slechts zijn roeping en aard bij inboeten.
Aldus de directe aanklacht van M. Rooses, die theoretisch, mits men precies zou
kunnen weten wat hij met zijn woordgebruik bedoelde - veel daarin is gemeenplaats,
zonder enige poëtische of esthetische verantwoording - aanvaardbaar scheen te
zijn en dan ook een Pro Domo van de aangeklaagde De Mont zou uitlokken. Het
Pro Domo verscheen in 1888. Samen met de aanval op De Nieuwe Gids door A.
Prayon-van Zuylen uit 1888, het wederwoord op het Pro Domo van De Mont door
Rooses uit 1888, de sympathiebetuiging, uit naam van de jongeren, door F. van
Cuyck, in het bijzonder wat de problematiek van de verhaalkunst betreft, steeds uit
1888, vormt het de tweede fase van de pennetwist.
In genoemde opstellen had M. Rooses het steeds over het probleem van de
‘jongste richting’ in de poëzie, en wel binnen het kader van de ‘Zuid-Nederlandsche
dichtkunst’. Op zijn beurt zou P. de Mont het debat uitbreiden tot ‘onze
Nederlandsche
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dichtkunst’ naar aanleiding van het verschijnen van enkele dichtbundels. Onze
Nederlandse dichtkunst, meent hij, vertoont de kenmerken van een
overgangstijdperk. Voortekenen van deze overgang zijn in het werk van enkele
voorgangers, zij het ook uitzonderingen, o.m. Dautzenberg, Van Droogenbroeck,
Van Duyse, aan te tonen; in het bijzonder bij de eerste, Dautzenberg, is dit opvallend;
van stonden aan is hij voorstander geweest van ‘de kunst om de kunst’ (l'art pour
l'art), van ‘schoonen eenvoud en eenvoudig schoon’. Om dit dan te staven, beroept
De Mont zich op een passus uit de rede van J.F.J. Heremans bij het graf van
Dautzenberg - Heremans die zeker niet verdacht kan worden van ‘overdreven
parnassianisme’.
Maar thans komt er een ommekeer; er kan niet meer geloochend worden dat er
in onze letteren ‘eene nieuwe richting is waar te nemen’. De tijd van de ‘romantische
literatuur’ met haar didactisch of liever utilitaristisch karakter, haar opgeven met
vaderlandsliefde, miskende moedertaal, nationale grootheden, het aanwenden van
een stroeve en weerbarstige taal- en versvorm, die niemand van de oudere dichters
‘had of kon leeren bespelen’, is voorgoed voorbij. Een drietal generaties hebben
het taalinstrument ‘hersteld, gelouterd en verbeterd’, zelfs van een paar ‘nieuwe
snaren’ voorzien. Aan de verdere ontwikkeling van de Zuidnederlandse en
Nederlandse poëzie - de poëzie blijft hier in het centrum van de belangstelling staan
- is men voortaan gerechtigd ‘andere en vast hoogere eischen’ te stellen.
Het komt er voortaan op aan te weten, op welke manier de ‘jongste richting’ in de
Zuidnederlandse literatuur haar literaire taak opvat; en wel, ondanks en tegen de
stellingen in van M. Rooses (zijn naam wordt hier door P. de Mont voor het eerst
genoemd), die het inderdaad openlijk tegen de ‘jongste richting’ had opgenomen.
Hiertoe blijken dan (ook deze namen worden geciteerd) Couperus, Perk, Swarth,
Waalner, Ferguut, dela Montagne, Sauwen, ‘Pol de Mont en de rest’, te behoren.
Dan volgen enkele slagwoorden en inzichten, die de rechtvaardige zaak van de
parnassiaanse dichtkunst, ik zou zeggen van de dichtkunst in het algemeen, zouden
moeten verdedigen.
Tegenover de eis van M. Rooses, dat poëzie niet zonder ‘gedachten’ kan, stelt
P. de Mont: ‘De poëzie leeft niet van gedachten!’ Zulks geldt eveneens voor het
gevoel: ‘Evenmin als van ideeën, leeft de poëzie van gevoel!’ Voorts openbaart zich
de poëzie, het ‘dichterlijk schoone’ door ‘uiterlijke eigenschappen’, nl. ritme, rijm,
taal en beeld, waarvan respectievelijk gepastheid, welluidendheid, zuiverheid,
kleurigheid en plasticiteit moeten worden geëist. Het geheel dient, ten slotte,
harmonisch, één en volledig te zijn. Dit wordt allemaal in naam van de ‘autonomie
der dichtkunst’ vooropgezet - wellicht de eerste vindplaats, althans in de
Zuidnederlandse kritiek, waar het moderne begrip autonomie wordt genoemd.
Immers: ‘Het eenig doel der poëzie, hare eenige reden van bestaan, dat is de poëzie
zelve’. Voor de omschrijving van de taak van de poëzie neemt De Mont openlijk
twee autoriteiten bij de arm uit het Franse parnassianistische en symbolistische
84
kamp, Th. Gautier en L. Dierx. Volgens de eerste is de opdracht van de poëzie:
‘produire la sensation du beau,’ volgens de tweede: ‘initier au beau’. Mocht er verder
bij de schoonheidsschepping een of ander moraliserend, stichtelijk of beschavend
doel komen, dan is het wel te verstaan dat dit ‘niet om deze strekking, maar ondanks
dezelve’ geschiedt. Voor iemand, die de kunst ‘om haars zelfs wil’ beoefent, kunnen
er wel zedelijke of onzedelijke kunstwerken bestaan, maar dit is in feite verkeerd;
er zijn ten slotte alleen goede of slechte, goed of slecht gemaakte, schone of lelijke
kunstwerken. Bovendien - dit is het gevolg van al het voorafgaande - is de poëzie
‘een bij uitstek aristocratisch weelde-artikel van slechts zeer enkele uitverkorenen,
die dan nog meestal onder de poëten en artisten gevonden wor-
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den’. Dat zal altijd wel zo zijn geweest; op het ogenblik, in elk geval, is dat niet meer
zo. Wat ook vaststaat, is dat dit alles niet anders bereikt kan worden dan langs de
weg van een streng, consequent doorgevoerd formalisme, zelfs als dit als een teken
van verval zou worden voorgesteld, en kunstelen, of ook knutselen zou heten. De
Mont zelf wil graag voor decadent doorgaan, als zijn doel maar bereikt blijkt te zijn,
nl. voor elke gewaarwording der ziel de juiste uitdrukking te hebben gevonden,
vooral plasticiteit te hebben bereikt bij het weergeven van het zichtbare, een grotere
intensiteit bij het verzinnelijken van de gewaarwordingen, en wel uitsluitend langs
85
en door de taal. Men hoeft trouwens slechts naar het buitenland te kijken; van het
Vis superba formae zijn overal voorbeelden te vinden. Wat daar verwezenlijkt wordt,
wensen voortaan de Zuidnederlandse dichters van de ‘jongste richting’, mutatis
mutandis, eveneens te verwezenlijken.
Hiermee is het essentiële aangegeven van wat P. de Mont in zijn Pro Domo
wenste te onderstrepen. Er wordt door hem verder nog gereageerd op detailkritiek
van M. Rooses op Fladderende Vlinders. Er wordt gewezen op de volstrekte
onbevoegdheid van de Nederlandse poëziekritiek in het algemeen, in het bijzonder
86
om ‘over den technischen kant der dichtkunst mee te praten’; de verdediging wordt
opgenomen van bijzondere dichtvormen als de ghazel, de pantoen, het ritornel, het
rondeel, vooral het sonnet; als apologie van de ‘jongste richting’ wordt aandacht
gevraagd voor de sonnetten van J. Winkler Prins, sinds 1885 een van de
toonaangevende sonnettendichters in Nederland, en niet het minst voor die van H.
Swarth. Ten slotte volgt de bespreking van haar pas verschenen bundel, Beelden
en Stemmen (1888), ‘pour la bonne bouche’ voor het einde gereserveerd, omdat
hieruit toch blijkt dat, als sonnettiste, de jonge dichteres in Nederland geen ‘evenknie’
bezit en in het buitenland geen ‘meerdere’ te duchten heeft. Met het voorgaande is
alles principieel en praktisch gezegd; de eindconclusie van Pro Domo is dan ook,
dat als de jongere Nederlandse literatuur alleen Een Gevangene, Droefenis, Liefde
I en II uit Beelden en Stemmen van H. Swarth voortgebracht had, dit ruimschoots
voldoende zou zijn geweest, niet alleen om het bestaan van deze literatuur te doen
erkennen, vooral de ‘jongste richting’ niet te ‘minachten en af te keuren’. De criticus
is ervan overtuigd, dat hij zulks met klem heeft bewezen.
Het Pro Domo van P. de Mont was nog maar pas verschenen, of A. Prayon-van
Zuylen sprong M. Rooses ter zijde, om de ‘Bataafsche naäpers van de Fransche
Parnassianen en van de Engelsche Estheten’ (lees: de Hollandse Nieuwe-Gidsers,
van wie de zgn. Vlaamse decadenten van de ‘jongste richting’ toch wel iets te leren
hadden) de volle laag te geven. Dit gebeurde in een opstel, Ecce iterum Batavus
uit 1888, naar aanleiding van de vijfentwintigste verjaardag van J. Vuylstekes
benoeming tot bestuurslid van het Willemsfonds, op 9 oktober 1887; ook als gevolg
van een scherpe aanval op diens dichtkunst, verschenen in De Nieuwe Gids van
1887, waarbij door een ‘dronken heloot’, nl. W. Kloos, een ‘emmer gal’ over het
87
hoofd van de jubilaris werd uitgestort.
Het doel van A. Prayon-van Zuylen is voorzeker De Nieuwe Gids - het tijdschrift
van de ‘miskende genieën’ die naïef en onbeschaamd aan ‘wederkeerige
ophemeling’, en profiterend van het verschijnen van de Verzamelde Gedichten van
88
J. Vuylsteke, ‘'n menheer Julius Vuylsteke’, aan Vlaamshaterij doen - in zijn
hoofdredacteuren, in het bijzonder W. Kloos, F. van Eeden, F. van der Goes, A.
Verwey, indirect aan te vallen. Toch gaat het bij hem eveneens om een bepaalde
richting, een school, een ‘firma’ die hoog opgeeft met zgn. ‘plastische intensiteit’,
‘Byzantijnsche haarklieverijen’, een ‘afgodische liefde voor de kunst (l'art pour l'art)’
een ophemelen van de dichtkunst

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

44
89

van De Mont, doch in het nadeel van diens ‘arme voorgangers’, nl. J. Vuylsteke.
Hij kiest hier dus openlijk partij tegen de ‘moderne poëzie’ en voor de traditionele
poëzie, zoals die om haar begrijpelijkheid, genietbaarheid, natuurlijkheid, kracht en
in het bijzonder Vlaamsheid ook door De Mont werd verdedigd. De moderne poëzie
is een poëzie van estheten en voor estheten, die wijst op ‘zedelijk verval’, ‘overdreven
egoïsme’, ‘walgelijke zelfaanbidding’, ‘bespottelijke zucht om door onmogelijke pose
de aandacht op zich te trekken’; zij wordt beoefend door ‘verwijfde (of verweyfde)
saletdichters, die de pretentie hebben de moderne nationale literatuur van Holland
90
te verbeelden’. De nauwelijks bedekte toespeling op Verwey, als vertegenwoordiger
van de ‘nieuwe leer’, is zonneklaar; Verwey was toen echter, in 1888, nog maar pas
aan zijn debuut toe, en zou dus nog een lange weg af te leggen hebben.
Bij dit Ecce iterum Batavus van A. Prayon-van Zuylen uit 1888 sluit onmiddellijk,
eveneens in 1888, de antikritiek van M. Rooses op het Pro Domo van P. de Mont
aan, met de bedoeling eens te meer aan te tonen, wat hem in de ‘jongste richting’
dan toch ergert. Zeer nieuwe inzichten worden hier niet te berde gebracht. Na een
apologie te meer van de ‘versleten snar(en)’, ‘watersnood-poëzie’ in de ogen van
de ‘nieuwe school’ - ‘de nieuwe, de ware dichter, de echte Parnassien, moet
onbewogen, impassible, blijven’ - is het vooral tegen deze overigens onbegrepen,
of verkeerd vooropgestelde stelling dat de strijd wordt aangebonden. Het komt
allemaal neer op een kwestie van gepaste inkleding, vorm, formalisme waaraan
trouwens zowel in oudere als in jongere tijden de goede, de grote dichters, inderdaad
hebben gedaan. Er zijn voorbeelden te noemen, J. van Beers, K. Ledeganck, als
romanschrijver H. Conscience, ‘die door de meest gepuimde producten der nieuwe
school niet geëvenaard worden’, wat meer is, ‘waarbij de schoonheden der sonnetten
rammelen als klatergoud’. Men houdt het voortaan bij ‘verfijnde indrukken’ van en
voor ‘verfijnde wezens’, ‘miniatuur-ontroerinkjes, met gelikte en gestrikte woordjes,
met geborduurde en gehaakte rijmpjes’, een ‘naknippen van Fransche patronen’;
men maakt er ‘een museum van aquarellen, een van antiekpenningen, een oceaan
sonnetten’, van allerlei ‘nieuwerwetsche aristocraatjes’ als pantoens, ritornellen,
rondelen enz. Deze ‘miniaturisten in poëzie’ doen als de ‘impressionisten’ in de
schilderkunst; het is en blijft een lospeuteren van ongezonde, teringachtige,
microscopische dingen, een aanfluiting van het gezond verstand, de frisse natuur,
gevoel, denkbeeld en heldhaftigheid. Tegenover deze ‘fille de marbre’ van de
nieuwlichters, de moderne parnassianen, ‘onze Nieuwe-Gidsers’, is er ten slotte
nog altijd een plaats voor de ‘vir bonus dicendi peritus’, de kunstenaar ‘met de edele
ziel en met de kunst om keurig te zeggen wat hij gevoelt’. Het verschil tussen beide
inzichten en richtingen is dat tussen de arbeider en de denker, vinger en brein,
handig werk en schoon werk. Tot besluit, aldus Rooses: ‘De kunst, die met de wortels
omhoog steekt, kan niet leven; de poëzie, die ongenietbaar en ongenaakbaar is
voor het publiek, is eene doode letter’.
Voordat P. van Langendonck in 1888 aan het einde van deze polemiek het laatste
woord zou hebben - in naam van ‘de Vlaamsche Parnassus’ - voegde zich F. van
Cuyck in 1888, in Letterkundige Vooroordeelen, bij de jongeren, niet alleen om zijn
‘blijdschap’ uit te drukken over De Monts Pro Domo, maar om eveneens de vraag
te stellen: ‘waarom (zouden) wij in 1880 moeten schrijven gelijk onze vaderen van
't jaar dertig, in de veronderstelling altijd, dat wij iets anders of iets beters, in elk
geval eene eigene richting hebben gevonden’. Waar De Mont zich op het gebied
van de dichtkunst beweegt, zal hij, volgens F. van Cuyck, de ‘dwaasheden en
vooroordelen’ brandmerken en rechtzetten die door een ouderwetse, romantische
kritiek nog steeds worden verdedigd.

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

45
Zo verzet F. van Cuyck zich tegen de opvatting dat de prozaïst gemoedelijkheid,
wat hem betreft niet zelden van religieuze aard, zou moeten nastreven. Ook kant
hij zich tegen het inzicht, dat de behandelde onderwerpen absoluut actueel zouden
moeten zijn; het is onmogelijk nog een onderwerp te vinden, dat niet reeds behandeld
werd; ook is het onmogelijk van tot op de draad versleten stof iets nieuws te maken.
‘Zal men er dan nooit toe geraken, eene kunstschepping te smaken om hare
schoonheid alleen?’ Immers, het doel van de kunst is, mag en kan niet anders zijn
dan esthetisch genot te verschaffen. Hoe staat het nu met de eenheid in het verhaal?
In de plastische kunsten is ze allicht onontbeerlijk, in de literatuur echter niet; een
literaire schepping kan best volmaakt worden genoemd ‘ook zonder eenheid’, al
schat hij deze eenheid nochtans niet zo gering. Wat althans de roman, in proza of
in verzen betreft, hieraan mag men niet dezelfde eisen stellen als aan de beeldende
kunst. De handeling ten slotte moet van innerlijke, zielkundige en menselijke aard
zijn, niet van uiterlijke aard, zoals een handeling van feiten, gebeurtenissen of daden.
Er zijn voorbeelden, nl. Balzac, Chateaubriand, Constant, Flaubert, Zola, in het
bijzonder Adam Bede van G. Eliot - naar zijn mening, de ‘volmaaktste’ roman uit de
wereldliteratuur - die dit kunnen bewijzen. Hier worden dus de hoofdkenmerken van
‘den zielkundigen, modernen, schoon-realistischen roman’, zoals hij in Vlaanderen
door Loveling, Sleeckx, Teirlinck-Stijns - ook F. van Cuyck waagde zich op deze
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weg - beoefend wordt, beschreven. Inderdaad: ‘Betere tijden zijn nakend’.
Dat er ‘betere tijden nakend’ waren, bewijst het verschijnen - dit is de derde fase
van de pennestrijd, die der principiële polemiek - in 1888 in de N.D.K. van De
Vlaamsche Parnassus door P. van Langendonck.
Van meet af aan staat P. van Langendonck, de ‘jonge tegenstrever’, tegenover
de onafhankelijke, oprechte, als schrijver vernuftige en ‘echt artistieke’ M. Rooses,
de ‘zoo geduchte kampioen in (het) letterstrijdperk’. Vooral dit laatste - Van
Langendonck maakt er gebruik van als polemische, dialectische methode - stelt
hem in de gelegenheid om de vertegenwoordiger van de traditie een ‘Parnassien’
te noemen, nl. een aanhanger van wat hij meent te moeten bestrijden: ‘O, Mijnheer
Rooses, ge zijt een Parnassien!’ Iets scherper, op de man af: ‘gij leeft daarin en
daardoor’, nl. van en door het navolgen van de parnassiaanse taal en stijl die Rooses
hekelt in het werk van de jongeren, de ‘zoo gewraakte nieuwe richting’.
Op deze dialectische methode volgen dan P. van Langendoncks stellingen
tegenover die van M. Rooses.
Allereerst is de opvatting als zou poëzie zonder gevoel, gedachte en verbeelding
onmogelijk zijn, een intrappen van open deuren. Ook is een parnassiaan niet
noodzakelijk iemand, die gevoel, gedachte en verbeelding uit de poëzie wenst te
bannen. Hierbij dient niet te worden vergeten, dat de ‘jongste richting’ in de
Nederlandse poëzie niet op dezelfde voet kan worden gesteld als die van de
Parnassiens in Frankrijk, van wie de bedoelingen dikwijls verkeerd werden begrepen.
Wat het aanwenden van het gewraakte gevoel, de gedachte en de verbeelding
betreft, praktisch hebben de Nederlandse jongeren die nimmer verwaarloosd,
integendeel tot veelzijdiger ontwikkeling, met meer kracht en zelfbewustzijn, tot
uitdrukking gebracht. En feitelijk: ‘wat zijn gedachte, wat gevoel, wat verbeelding in
de poëzie?’
P. van Langendonck maakt van de gelegenheid gebruik om openlijk P. de Mont
te steunen, en aldus kordaat aan de zijde van de ‘jongste richting’ te gaan staan.
Inderdaad, de stelling van De Mont is, dat poëzie met gevoel alléén vanzelfsprekend
niet bestaat, ook niet zonder kan; het dient te worden beheerst, door middel van
kunstige schikking, ordening, keuze, ondergeschikt te worden aan het gevoelige,
schone en
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volstrekte kunstwerk. Dit alleen kan en zal wel de betekenis zijn van ‘la fille de
marbre’ van de Franse Parnassiens: poëzie bezield door het gevoelige zelfbewustzijn.
Trouwens, er is nooit gezegd, dat de zgn. impassibiliteit gevoel, idee, drift zou dienen
uit te sluiten. Integendeel, het is juist andersom. Hetzelfde geldt voor het wereldbeeld
in de poëzie; er is evenmin ooit iemand geweest, die opvattingen als vrijheid,
vaderlandsliefde, godsdienst, zedenleer, staatkunde enz., uit de dichtkunst heeft
willen weren. Een zelfde misverstand betreft de rol van de verbeelding. Het zijn,
samenvattend, allemaal elementen waardoor de dichtkunst alleen, zeker niet
zelfstandig kan bestaan; ze dienen ‘door de kunst benuttigd (te) worden tot
verwezenlijking van het schoone’. Bij deze drie hoofdcomponenten voegden de
jongeren trouwens nog een vierde, nl. de ‘ontleding’, vooral van belang in dit tijdperk
van ‘gemengde karakters’, ‘verfijnde gevoelens’, ‘veelvuldige en tegenstrijdige
drijfveren’, m.a.w. decadente finde-siècle elementen. In het bijzonder wat de Vlaamse
dichtkunst betreft - Van Langendonck spreekt van Vlaamse en niet van
Zuidnederlandse dichtkunst - zou men nu eindelijk eens moeten beginnen met de
dingen te zien zoals ze zijn; de romantische school heeft nu toch, sinds 1830, niet
zoveel ‘merkwaardigs’ voortgebracht; J. van Beers, K. Ledeganck, P. van Duyse
waren uitzonderingen, die zijn beweringen, zo meent Van Langendonck, kracht
bijzetten. Wat het gebruik van de taal betreft, ‘in onze letterkunde leeft zij niet; - zij
teert er in uit!’ Zodat ‘armoede in de dichterlijke opvatting, armoede in de taal’ de
bedroevende slotsom is. Een negatieve slotsom dus, waartegen al sinds enkele
jaren en wel onder Franse invloed, nl. door de studie van ingewikkelde parnassiaanse
dichtvormen - Fladderende Vlinders van P. de Mont wordt nu, wat de nieuwere
strekking betreft, als voorbeeld genoemd-de jongeren van de ‘jongste richting’ positief
zijn gaan reageren. Van Langendonck, die zich een aanhanger noemt van de ‘jongste
richting’, zal nog wel eens de lust bekruipen, zo meent hij, in een latere studie - deze
studie zal Herleving der Vlaamsche Poëzij uit 1893 zijn, verschenen in de eerste
jaargang van Van Nu en Straks - de ‘hier terloops aangeduide gedachten’ verder
uit te werken.
Hoe onduidelijk dit alles - zelfs bij P. van Langendonck - ook werd omlijnd en
onder woorden gebracht, de zgn. Vlaamse Parnassus (lees: de Vlaamse
parnassiaanse literatuur, of die het wenste te zijn met haar formalistische eisen)
werd bestegen. Hij werd met zijn stellingen de onmiddellijke voorloper van Van Nu
en Straks.

2. Formalisme of antiformalisme
In naam van, of gericht tegen de Vlaamse Parnassus, ontstond in de jaren voor
1893 een andere belangrijke controverse, nl. pro of contra de strenge, ongevoelige,
schijnbaar onbewogen parnassiaanse formele poëziebeoefening, en wel in
aansluiting bij de vorige polemiek. Zij was praktisch het gevolg van een drievoudige
impuls: 1. op eigen bodem het voorbeeld gegeven door J.-M. Dautzenberg en J.-A.
van Droogenbroeck, beiden strenge formalisten; 2. de manier waarop de dichtkunst
van sommige voorlopers - de sonnettendichters - van de De Nieuwe Gids, of
bepaalde Nieuwe-Gidsers, in het Zuiden werd onthaald; 3. de wijze waarop, wellicht
meer theoretisch dan praktisch, de navolging van de Franse Parnassiens werd
toegepast.
De controverse ging hoofdzakelijk om het al dan niet aanvaarden van de
sonnetvorm en het sonnet, en wel aanvankelijk om de manier waarop het sonnet
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van H. Swarth zou moeten worden gelezen en beoordeeld. Ik wees er reeds op,
hoe na het verschijnen van Eenzame Bloemen (1883) van H. Swarth, een elegische
hulde in sonnetten
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aan de nagedachtenis van de in 1881 jong gestorven J. Perk, vanaf 1885 in De
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Distel de betwistingen een aanvang namen. Naar aanleiding hiervan zochten
sommige critici over de sonnettenpoëzie van H. Swarth heen, naar de oorsprong
van het parnassianisme; zo P. de Mont - steeds De Mont - die het verschijnsel ‘voor
de allereerste maal in Vlaamsch-België, ja, wellicht in al de streken, waar onze taal
gehoord wordt’, in de bundel Dit zijn Zonnestralen (1873) van J.-A. van
Droogenbroeck (J. Ferguut) ziet opduiken; hoe vreemd dit ook moge schijnen, zo
meent De Mont, Ferguut had hier ruimschoots de gelegenheid om zich ‘als een
geoefend en volleerd parnassien te doen hoogschatten’. De reden? Men kreeg hier
reeds stukken te lezen, ‘in eenige der moeielijkste schemen van verschillende
uitheemsche talen’, o.a. pantoens, ritornellen en trioletten. Zoals men weet, gingen
hieraan Van Droogenbroecks Makamen en Ghazelen (1866) vooraf, die achteraf,
93
juist bij H. Swarth en De Mont, enige bijval vonden.
Van die moeilijke ‘schemen’ naar de sonnetvorm was slechts één stap. Vooral
daar nu telkens het voorbeeld, niet meer uit verschillende vreemde talen, doch uit
de eigen taal, in het bijzonder de Noordnederlandse literatuur, kwam. De jaren
omstreeks 1885 blijken in dit verband in de Zuidnederlandse literatuur uiterst
bevruchtend te zijn geweest. Immers, met Gedichten van J. Perk, door C. Vosmaer
en W. Kloos in 1882 gepubliceerd, bleek de doorbraak van het sonnet, in ruim
Nederlands verband, een feit te zijn. Daarop volgen in 1885 en 1886 eerst Sonnetten,
dan Zonder Sonnetten van J. Winkler Prins, nadat iets vroeger H. Swarth met
Eenzame Bloemen (1883), in postperkiaanse vorm en geest, aan haar gepoëtiseerd
zieleleed een parnassiaanse inkleding had gegeven. Zoals bekend, zou ze hiermee
niet ophouden alvorens, in een bespreking van de poëzie van J. Winkler Prins in
de N.D.K., voor Perk nog eenmaal bijzondere belangstelling opgeëist te hebben.
Zij wenst geen vergelijkingen te trekken, oordeelt zij, tussen de ‘verheven
begeisterung’ van Perk, en sommige minderwaardige gevoelsuitingen van Winkler
Prins. Nochtans: ‘Als de goudzoeker, ben ik er op uit, edel metaal te vinden in den
stroom der nederlandsche poëzie en elken goudkorrel dien ik ontdek, wil ik ons
publiek met voldoening toonen’. Al verdenkt zij dan toch ook Winkler Prins ervan
dat hij van de stelregel der Parnassiens uitgaat: ‘het onderwerp is niets, de vorm
alles’.
Hoe dit ook zij, het ‘plastisch-objectieve’ in de Sonnetten van J. Winkler Prins,
vergeleken met het dromerige, zangerige, huppelende en zwevende, dus formeel
wisselende in Zonder Sonnetten, allicht geschreven om de ‘sonnettenvrees’ van
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sommige critici weg te nemen, blijkt een van haar bekommernissen te zijn. Zij zal
hierbij ongetwijfeld een hechte steun hebben gevonden bij de Noordnederlandse
criticus T. Pluim, die het in 1891, eveneens in de N.D.K. opnam voor de
Nieuwe-Gidspoëzie ‘avant la lettre’ van J. Winkler Prins, een poëzie die door T.
Pluim historisch op één lijn wordt gesteld met die van dela Montagne, De Mont en
Swarth zelf: ‘De Nieuwe-Gidsianen nu beweren, dat hun het brevet dezer uitvinding
toekomt (nl. van de zuivere plastiek en plasticiteit, het ware gevoel voor poëzie),
dat zij het eerst gebroken hebben met den ouden sleur - dit echter is eene groote
dwaling. Reeds in het noorden vinden wij b. v. Winkler Prins en in het zuiden Pol
de Mont, Hélène Swarth, V.-A. dela Montagne e.a., die reeds lang voor het
verschijnen van den Nieuwen Gids de revolutie op letterkundig gebied niet met
woorden maar met daden predikten’. T. Pluim erkent, dat de Nieuwe-Gidsers de
eersten geweest zijn die de ‘omwenteling’ knapper wisten te ‘formuleeren’ en er
een orgaan voor oprichtten, ‘onder veel marktgeschreeuw de vaan van de hoeken
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der straten deden waaien’. Evenwel, zij vergaten dat het gevaarlijk is de ouderen
voor dood te verklaren, vooral de doden allerlei vuil naar het hoofd te gooien.
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Wat in het bijzonder J. Winkler Prins betreft, hij behoort ‘tot de eersten, die deze
Renaissance gepredikt hebben, niet luidruchtig en charlatanachtig als de
Nieuwe-Gidsianen’: ‘kalm en zonder eenige pretentie bood hij zijne Sonnetten aan
en gaf daarin een welsprekend bewijs voor de hoogere richting, die onze poëzie
nemen moest’. Met onze poëzie bedoelt Pluim zowel de Zuidnederlandse als de
Noordnederlandse poëzie. Inderdaad, als Nederlander besluit hij zijn bijdrage met
de hoop uit te spreken, dat Winkler Prins, ook ‘bij onze taalbroeders in het zuiden’
een zelfde waardering mag vinden als die welke hij ‘algemeen onder de jongeren
in het noorden’ mag genieten. De toekomst kan gerust tegemoet getreden worden
met een betrouwbare gids als J. Winkler Prins. De bijdrage werd geschreven op 5
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februari 1890, de verjaardag van J. Winkler Prins.
De controverse formalisme-antiformalisme was als zodanig echter toch vooral tot
uiting gekomen in De Distel, voordat H. Swarth in 1888 en T. Pluim in 1891, het
noodzakelijk achtten in de N.D.K. op het parnassianisme van de sonnetbeoefening,
in het bijzonder door J. Winkler Prins, de aandacht te vestigen. Feitelijk kwamen zij
hiermee erg laat, of zij achtten het ogenblik gekomen om de tendens, die in het
Zuiden wellicht niet voldoende resultaten had opgeleverd - de Vlaming is niet van
huis uit een beoefenaar van het sonnet, in de grond een zuidelijke, romaanse
dichtvorm, die een uiterst ontwikkeld gevoel voor formalistisch evenwicht eist - eens
te meer te onderstrepen. Hoe dit alles ook moet worden beschouwd, vanaf 1885
werd in De Distel, en juist omtrent het aanvaarden of verwerpen van de sonnetvorm
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en het sonnet, ‘de strijd van het nieuwe leven’ volgens G. Schmook intensief
voortgezet.
Om te besluiten moet worden erkend, dat de jonge P. van Langendonck - de
aangewezen voorvechter van dit ‘nieuwe leven’ - zich reeds op zijn minst vanaf
1883 met het schrijven van sonnetten had beziggehouden; gedichten als Waarheid
en Ideaal, I en II, Circè, Maskers, Ultïma Dona, het Leopardi-gedicht, zijn gedateerd
voor 1885 maar werden niet, althans in deze tijd, in het kunstgenootschap
voorgelezen. Dit gebeurde pas met Golgotha, op 14 februari 1885, waarop de lectuur
van nog andere sonnetten zou volgen. Intussen waren, zoals gezegd, in 1883
Eenzame Bloemen van H. Swarth verschenen; de allereerste reacties hierop waren
meer dan gunstig, o.m. die van J.-A. van Droogenbroeck in de N.D.K. van 1884,
met het doel de gelegenheid te baat te nemen om de problematiek van ‘vorm in de
kunst’ en ‘kunst in den vorm’ te belichten, zij het ook aan de hand van een bundel
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die nog de sporen droeg van wat de ‘zwarte tijd der jonkheid’ wordt genoemd.
Had P. van Langendonck zich nu van het gunstige ogenblik rekenschap gegeven?
Misschien wel, want sindsdien trad hij openlijk als de aangewezen promotor op, die
door zijn verdediging van een door gevoel en gedachte, door schepping en
schoonheid bezield formalisme, een formalisme dat tot waarheid, ook tot bevestiging
van de decadente Westeuropese artistieke persoonlijkheid zou voeren, naar
verschillende zijden uit de geest van de ‘jongste richting’ ingang zou doen vinden.
Toch zou de romantiek nog jaren lang haar schaduw over dit nieuwe geslacht werpen
- nl. over de huiselijke, burgerlijke, vaderlandse, ten slotte poëzieloze versbeoefening,
die uit de traditie stamde - over die van de jongeren, die aan de aanvallen van
remmende, conservatieve bedillers blootgesteld stonden en zelfs over die van de
allerjongsten, die als Van Langendonck bewust op absolute normen gericht, een
poëzie van de ‘volledige mensch’ wensten voort te brengen. Zulks niet alleen in de
besloten kring van De Distel, ook in de N.D.K., en in cenakels rond sommige
Brusselse onderwijsinstellingen, die alle als voorafbeeldingen te beschouwen zijn
98
van wat Van Nu en Straks in 1893 zou worden.
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Op enkele precieze feiten werd hierboven reeds gewezen, althans in zoverre die
99
betrekking hebben op Van Langendoncks bedrijvigheid in De Distel, ook in de
100
N.D.K. Als vaststaand mag, chronologisch gesproken, worden aanvaard, dat het
vanaf 9 mei 1885 is - als namelijk in De Distel voor het eerst sonnetten van H. Swarth
door Van Langendonck voorgelezen, en verder onder meer door O. Périer en J.-M.
Brans besproken worden - dat de doorbraak van het formalisme, met als doeleinden:
echtheid, waarheid, schoonheid, te bereiken langs de weg van de strenge vorm,
zich op duidelijke wijze begint af te tekenen. Achteraf zou dit formalisme hoe langer
hoe meer zijn theoretische eisen temperen en ook in andere dichtvormen dan het
sonnet, aan eenieders artistieke persoonlijkheid aangepast worden. Het waren ten
slotte idealen, zoals A. Vermeylen en zijn vrienden, in het spoor van de gangmaker
P. van Langendonck, die in Van Nu en Straks zouden voorhouden.

3. Socialisme of antisocialisme
Het is bekend dat het in De Nieuwe Gids niet zozeer ging om het volstrekte
individualisme, niet eens het prometheïsch-pantheïstische individualisme van W.
Kloos, maar eerder om de spanning, tussen enerzijds dit individualisme, anderzijds
de sociale, collectivistische, al dan niet marxistische ideologie, op het niveau zowel
van de literaire creatie als van de literaire kritiek. Aan die spanning is het juist te
wijten dat De Nieuwe Gids omstreeks 1894 al over zijn hoogtepunt heen was en
geen leiding meer vermocht te geven.
Van een dergelijke spanning individualisme-collectivisme is in de Zuidnederlandse
literatuur uit de jaren tachtig zeker niet zo veel terechtgekomen; dit neemt echter
niet weg, dat onmiddellijk na de oprichting te Brussel van de Belgische
Werkliedenpartij in 1885, vooral op het gebied van de verhaalkunst, sommige sociale,
zoniet socialistische, collectivistische grieven een zekere vorm beginnen aan te
nemen. Zoals te verwachten was, allereerst opnieuw in de N.D.K., die aan artistieke,
culturele en politieke invloeden uit diverse windstreken blootgesteld was.
De aanleiding hiertoe was in de N.D.K., niet zozeer als in Nederland een streven
naar socialistische, marxistische literatuur - eerder het omschrijven van eisen als
waarachtigheid en waarheid wanneer het in de literatuur sociale problemen betreft
- maar de recensie door M. Rooses van de roman van E. de Geest, Dwars door 't
101
Leven, uit 1887.
De criticus begint met erop te wijzen, dat E. de Geest (1847-1904) in 1880 al een
drama, De Werkstaking, had geschreven; dit sociale drama werkte hij om tot Dwars
door 't Leven, waarin trouwens overeenkomsten zijn te ontdekken met Nana (1880),
Pot-Bouille (1882) en Germinal (1885) van E. Zola. Het is echter niet zozeer de al
dan niet duidelijke navolging van Zola die Rooses De Geest wil verwijten, maar iets
ernstigers: namelijk dat De Geest de Franse meester niet méér en beter tot voorbeeld
heeft genomen, en wel ‘in wat de Fransche schrijver voor goede hoedanigheden
bezit’. Inderdaad, de roman van De Geest zondigt tegen iets wat goede, overtuigende
literatuur broodnodig heeft, d.i. de‘waarheid van den dag’, de‘eeuwige waarheid’.
Het laat Rooses onverschillig of de schrijver zijn voorstellingen - hij noemt ze, om
de aangehaalde reden, ‘scheef’ - ‘ten voordeele of ten nadeele van het socialism,
of van welke andere partij’ wenst te doen dienen. Wat hem hindert, als literair criticus
die een literair werk beoordeelt, is dat De Geest op vooringenomen, hatelijke wijze
allesbehalve prijzenswaardige gedragingen van ettelijke socialistische leiders in zijn
roman
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blijkt te onderstrepen. Hij bouwt op ‘verzinsels’; deze stellen niets of niemand voor
‘naar waarheid en waarschijnlijkheid’. Af te keuren is, volgens Rooses, minder de
voorstelling, de waarheid en de rechtvaardigheid ‘der zaak’, nl. de kritiek op een
socialisme dat er ten slofte geen is, omdat het er geen is zoals De Geest dit toch
blijkt te willen schilderen, dan wel de waarheid en de deugdelijkheid van de
‘middelen’, waarmee de schrijver heeft gemeend het te kunnen bestrijden.
In Socialisme in de Letterkunde (niet: Socialistische Letterkunde), een reactie van
M. Rooses op een antikritiek van E. de Geest, verschenen in de brochure Proeve
van hedendaagsche Boekbeoordeling met Tegenkritiek (1888), komt Rooses op
het probleem terug. Het is fout van De Geest, schrijft hij, alle socialistische
volksmenners als chantageplegers en demagogen, d.i. ‘gewetenlooze schurken’ af
te schilderen, al beweert hij dat hij in zijn werk een plaats heeft ingeruimd voor de
‘gezonde socialisten’, de ‘ware volksvrienden’. Het staat natuurlijk de schrijver vrij
uit zijn omgeving de figuren te kiezen, die hij maar wil; doch wie een opvatting, een
partij en haar politieke ideologie wenst te doen kennen, dient die ‘naar waarheid en
niet naar zijn fantazie, noch naar uitzonderingen’ af te beelden. Dit is, in Dwars door
't Leven van De Geest, zeker niet het geval geweest; daarom is het boek ook als
een ‘doodgeboren lettervrucht’ te beschouwen; het boek ‘werpt geen licht op het
sociale vraagstuk, zooals het op dit oogenblik wordt gesteld door hen, die het zoeken
op te lossen in wetenschappelijke schriften en door hen, die er persoonlijk in
betrokken zijn’. Met deze eis naar waarheid, althans waarachtigheid - daar komt hij
102
telkens op terug - is en blijft Rooses, als literair criticus, waar hij stond en meent
te moeten blijven staan, nl. bij die vorm van literaire kritiek die zich voorneemt de
wijze te bespreken waarop een bepaalde gezindheid ‘mag en moet bestreden’
worden. Aangezien het nu eenmaal om bestrijding gaat.
Het verdere verloop van deze polemiek is, althans aan de zijde van E. de Geest,
van alle principieel belang ontbloot. Hij kwam er telkens op terug dat hij niet één
vorm van socialisme tegen een andere had uitgespeeld, derhalve niet het verwijt
verdiende dat Rooses hem maakte, en dat zijn boek Dwars door 't Leven als een
‘affiniteit’, d.i. een eenheid van bestanddelen te beschouwen was, die in het werk
levendig en krachtig worden onderstreept. Wat er ook van zij, de vraag naar waarheid
en waarachtigheid, op zijn minst waarschijnlijkheid, of als men wil literaire integriteit
op het gebied van de sociale literatuur, werd op die manier gesteld. Zodat eens te
meer P. van Langendonck bij zijn bespreking van Segher Janssone (1888), de
historische roman van F. van Cuyck, waarvan hij de niet-historiciteit in het licht
wenste te stellen, tot een gelijkaardige slotsom als Rooses kon komen: ‘'t Ruikt hier
alles zeer veel, al te veel naar socialismus’. En hij bedoelde hiermee dat Segher
Janssone, een roman die in de 14e eeuw speelt, al te zeer steunt op drijfveren
‘welke onze hedendaagsche politiekers in werking brengen’, rekening houdt met
argumenten ‘onzer jenever-socialisten’, en kunstmiddelen gebruikt eigen aan
conventionele ‘Vlaamsche en socialistische tirades’. In een literair werk, ‘dat vooral
waarheid beoogt’, betaamt het niet dat men ‘de geschiedenis onder een daglicht
stelt dat het ware niet is’. Het betreft hier de eis van de historische objectiviteit.
In de jaren tachtig, een periode van literaire en ideologische herwaarding, kwamen
in de Zuidnederlandse literatuur nog andere controversen aan het licht, die echter
niet wezenlijk de kernproblemen raakten, waarmee deze tijd begaan was. Het
volstaat in dit verband aan de pennestrijd te herinneren die in De Distel tussen, aan
de ene kant A. Prayon-van Zuylen, aan de andere de Duitse pangermanist H.
Graevell en diens
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vriend P. van Langendonck, met betrekking tot de ware aard van het flamingantisme
103
wordt gevoerd, evenzo aan de polemiek in de N.D.K. tussen A. de Vos (pseud.
Wazenaar) en P. de Mont omtrent het al dan niet aanvaarden van het gezond
verstand in de literatuur; aan de discussie omtrent het begrip fin-de-siècle - een
voor die tijd reeds belangrijk begrip dat iets later in Van Nu en Straks grondiger zal
worden onderzocht - en waaraan J.-M. Brans, G. D'Hondt en O. Wattez, die hiervoor
104
gevoelig waren, zouden deelnemen.
Al deze verschijnselen in hun geheel wijzen erop dat nu spoedig een
accentverschuiving, zoniet een wijziging van de literaire mentaliteit zou plaatshebben,
of onmiddellijk voor 1893, eigenlijk reeds had plaatsgehad.
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XI, 1888-1889, blz. 470 en vlg.
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waarop hij het deed, handel ik’. - Zo keurt hij E. Zetternams eenzijdigheid tegenover her
kapitalisme, A. Snieders eenzijdigheid tegenover de vrijmetselarij af (blz. 155).
103 G. SCHMOOK, zie aant. 11, blz. 453, 488 en vlg.
104 Dit is zo, vooral vanaf het ogenblik waarop in 1883-1884 P. de Mont in het tijdschrift aan invloed
wint. Het fin-de-siècle kwam in het bijzonder ter sprake toen het tijdschrift op zijn einde liep en
de latere Van-Nu-en-Straksers, die hieraan meegewerkt hadden, het in 1892-1893 loslieten.
Vooral de rol van A. Vermeylen was hier in elk geval dubbelzinnig geworden, zoals dit ook het
geval bleek te zijn als lid van De Distel; aan beide zijden, in de N.D.K. en in De Distel,
vertegenwoordigden de oudere medewerkers en leden, de zgn. ‘Philisters’. - Vgl. J.
VANDERHOEVEN, Sociale tegenstellingen in het Vlaamse proza tussen 1830 en Van Nu en Straks,
lic. verh., Gent 1964.

D. Van Nu en Straks in zicht 1888-1893
Het essay De Vlaamsche Parnassus, waarmee P. van Langendonck niet alleen een
einde maakte aan de controverse over het bestaansrecht van de ‘jongste richting’,
nl. de Zuidnederlandse parnassiaanse richting, maar deze ook, vooral steunende
105
op de dichtkunst van P. de Mont, legitimeerde, dateert uit 1888.
Een tijd later was hij, nl. in de inleiding tot Vlaamsche Oogst (1904), de eerste
Van-Nu-en-Straks-bloemlezing, samengesteld door Ad. Herckenrath, van mening
dat de literaire toestand omstreeks 1890 ver van schitterend was geweest, ondanks
de parnassiaanse doorbraak: ‘Onze letterkunde verviel allengs en teerde uit in
nuchtere novellen en verwatering van Parnassiaanse verzen’. Iets verder: ‘Eene
dorre korst was over Vlaanderen's akker gegroeid: die korst moest gebroken worden’.
Dit zou de taak worden van Van Nu en Straks. Maar voordat het tijdschrift er was,
tot wie zouden de Van-Nu-en-Straksers in spe zich wenden? Dat was inderdaad
de vraag die in de gegeven omstandigheden niet te ontwijken viel.
De essayist P. van Langendonck wijst in zijn betoog op de krachten waarbij,
volgens hem, kon en mocht worden aangesloten. Zeer talrijk waren die trouwens
niet. Er was nog steeds P. de Mont die, jarenlang en alleen staande, ‘bij het
Vlaamsche publiek den zin voor poëzie en kunst van een bepaalden, al ware 't
slechts tijdelijken ondergang (had) gered’; dit ondanks zijn ‘veelschrijverij en aandrang
tot het beoefenen van alle genres’, ondanks een ‘zekere onbestendigheid, die hem
immer dreef naar den nieuwsten dichter en de nieuwste richting’, en allerlei
‘wisselende invloeden’, die hij onderging. De invloed nu, die van hem uitging, was
‘gewichtig, ja onmisbaar geweest’. De Mont had niet alleen de weerzin tegenover
de impressionistische kunst tegengewerkt, talrijke jongere talenten aangespoord,
de ogen geopend voor diverse kunstuitingen in het buitenland; hij had, in het
bijzonder, ‘zelf veel meer verfijnd kunstwerk gegeven dan men totnogtoe in
Vlaanderen (behalve van Guido Gezelle) te proeven kreeg’. Om deze reden alleen
al zou men De Mont blijven gedenken, die, verdienstelijk en moedig, de kunst had
106
hooggehouden, ‘in een der poverste tijdsperken onzer literatuur’. In dit tijdperk
bleek evenwel een tweede krachtlijn die van de doorwerking van het al dan niet
Westvlaamse particularistische driemanschap Guido Gezelle-Hugo Verriest-Albrecht
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Rodenbach te zijn, met het zgn. hernieuwd zingen van Gezelle in Tijdkrans uit 1893,
de essayistische bedrijvigheid van Verriest, verzameld in 1901 in Twintig Vlaamsche
Koppen, de steeds bestaande bewondering voor de persoonlijkheid van Rodenbach,
na het verschijnen van Gudrun in 1882. Hierbij kwamen nog de voor-
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beelden in eigen land van La Jeune Belgique sinds 1881, in Nederland van De
Nieuwe Gids sinds 1885, in het buitenland, voornamelijk in Frankrijk, van de
decadente en symbolistische ideologie, o.m. bekend geworden door de Echo de
Paris (1885), de Figaro littéraire (18 september 1886) onder de pen van J. Moréas,
het theoretische werk van Ch. Morice, La Littérature de tout à l'heure (1889), en de
enquête van J. Huret, Enquête sur l'évolution littéraire (1891). Tussen 1885 en 1891
was grof gezien, althans in Frankrijk, de stap gezet van het impassibel en formeel
parnassianisme naar het decadente en idealistische symbolisme; tot de Franse
literatuur behoorde de helft van de literaire conjunctuur in eigen land, en via directe
of indirecte contacten zouden op dit gebied verschijnselen als verwantschap,
beïnvloeding en ook rechtstreekse ontlening zich laten gelden.

1. Tussen oudere en jongere generatie
Zoals bekend had A. Vermeylen een groot aandeel bij het-tot-stand komen van Van
Nu en Straks als tijdschrift en beweging en het was te voorzien dat, toen hij een blik
terugwierp op de manier waarop het orgaan werkelijkheid was geworden - hij heeft
zich hierover uitgesproken in een interview met E. d'Oliveira in De Mannen van '80
aan het Woord (1907), ook in De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot Heden (1938),
voordien Van Gezelle tot Timmermans (1923) - hij met betrekking tot bedoelde
oprichting een genuanceerd beeld zou geven. Dit was te verwachten van de,
vergeleken met de oudere P. van Langendonck (1862), tien jaar jongere
medeoprichter van het tijdschrift, Vermeylen (1872). Immers, Van Langendonck
werd, samen met C. Buysse, door Vermeylen als een ‘oudere broer in literatuur’,
een ‘voorganger’ beschouwd, van wie het ‘messianisme’, het katholieke, christelijke
107
‘idealisme’, het decadente en tragische ‘modernisme’ zeker imponeerden, maar
ook relatief minder ‘trekkend’, ‘schokkend’ leken te zijn dan de inzichten van de
meer revolutionair aangelegde Vermeylen zelf. Als de ‘rijpste geest’ was Van
Langendonck volgens hem ‘zoowat de eenige onder ons die vaste ideeën over
literatuur had, de eenige die goede kritieken kon schrijven’. In het begin van de
beweging althans waren de opstellen van Van Langendonck ‘gezonder en
kernachtiger’ dan die van Vermeylen; nochtans meende Vermeylen dan toch dat,
omdat hij zijn lezers ‘een kleine aardbeving’ had weten te bezorgen, dezen meer
108
naar hem dan naar Van Langendonck, de ‘oudere broer’, luisterden.
De werkelijkheid, of de beveiliging van een zekere machtspositie ten opzichte
van Van Langendonck - hoe het verschijnsel ook mag worden beschouwd - het
genuanceerde beeld van het ontstaan van Van Nu en Straks, vooral de krachten
die hiertoe hebben bijgedragen, ziet er, volgens Vermeylen, als volgt uit.
Over de hoedanigheden en gebreken van de kunst van P. de Mont zijn Van
Langendonck en Vermeylen het eens: ‘Hij was een opwekker van geestdrift, maar
niet de opvoeder die een toekomst kneedt’. De restrictie is van belang. De ‘opwekker
van geestdrift’ en de ‘opvoeder die een toekomst kneedt’ konden praktisch moeilijk
in dezelfde persoon samenvallen, omdat De Mont, ‘de man die na 1880 de leiding
der poëtische beweging zou overnemen’, ongetwijfeld voor de jonge Vermeylen
109
een hinder bleek te zijn. Vermeylen heeft, nauwelijks verhuld, aan D'Oliveira
bekend gemaakt: ‘Pol de Mont voelde zich altijd zoo'n beetje het hoofd van de
renaissance in de Vlaamsche literatuur’. De slotsom is dan ook: ‘En wij (lees: de
Van-Nu-en-Straksers of toekomstige Van-Nu-en-Straksers) hielden daar niet van’.
Vandaar het veelzeggende: ‘zoo
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iets van een breuk’, na het uitblijven van een verzoek tot medewerking aan de
redactie van het nieuwe orgaan, een feit waarop Van Langendonck nooit gezinspeeld
heeft. Zijn verhouding tot De Mont was minder geëngageerd dan die van Vermeylen
110
tot De Mont, de ‘opwekker van geestdrift’.
Wat hun visie betreft op de verhouding van de jongeren tegenover het
driemanschap Gezelle-Verriest-Rodenbach, zijn de inzichten van Van Langendonck
en Vermeylen nog meer genuanceerd. Of liever, als er nuancering is, dan is die in
het bijzonder te vinden in de uitlatingen van Vermeylen, aangezien Van Langendonck
zijn bewondering voor de drie Westvlaamse taalparticularisten steeds onverdeeld
tot uiting heeft gebracht. Immers, in Vlaamsche Oogst van Ad. Herckenrath heet
het, in de bewoordingen van Van Langendonck: ‘de gezonde betoovering, die uitging
van een Gezelle, van een Verriest, van een Albrecht Rodenbach, lieten de jonge
schrijvers onverhinderd tot hun gemoed komen en zij voelden zich nu eens en voor
111
goed één met zichzelf en met hun volk’.
Uit het vorige blijkt reeds dat het inderdaad geen verwondering hoeft te wekken,
waarom Vermeylen boven de meer oppervlakkige, vlinderende kunst van De Mont
die van de Westvlaamse particularistische dichters stelt. Ook is uit tal van
getuigenissen van Vermeylen op te maken dat hij Gezelle en zijn leerling Verriest,
de eerste om zijn ‘schoone menschelijkheid’ en de tweede om het feit dat hij ‘de
wieken van dat jonge genie’, nl. A. Rodenbach, ontbond, grote bewondering
112
toedraagt. Al bewondert hij Gezelle om de ‘waarheid van zijn wezen en zijn woord’,
toch blijkt uit andere uitlatingen dat het, op meer praktisch literairhistorisch terrein
en wanneer het erop aankomt de jongere beweging bij iemand te doen aansluiten,
niet uitsluitend Gezelle is, op wie hij zich beroept, doch ook A. Rodenbach, ‘dat
jonge genie’.
Aan E. d'Oliveira verklaarde A. Vermeylen immers: ‘Den dichter dien wij erkenden
als onzen voorman was Rodenbach’; hij voegt eraan toe: ‘en later, na zijn herleving,
voelden wij ook de leiderschap van Guido Gezelle’. In 1898-1890 zou, als
voorafspiegeling van Van Nu en Straks, Jong Vlaanderen (1889-1890) verschijnen
met Vermeylen als mederedacteur; de titel, zo schrijft Vermeylen, ‘die wij hadden
overgenomen van het vroegere tijdschrift van Rodenbach. Het scheen ons toe dat
wij het werk van dien man moesten hernemen in ons bladje’. A. Rodenbach bleef
113
‘onze man’, zeker na De Mont, doch ook na en naast Gezelle. Dit blijkt overigens
uit de manier waarop de latere literatuurhistoricus Vermeylen in De Vlaamse Letteren
van Gezelle tot Heden (1938) zijn visie op beide dichters even subtiel als intelligent
weet te schakeren. Gezelle is en blijft voor hem de onbetwiste grootheid, Rodenbach
een geniale belofte die nog tot rijpheid had moeten groeien. Maar beschouwd in het
perspectief van de nog ontluikende beweging, is er een nauwelijks verhulde affiniteit,
een Wahlverwandtschaft, die boekdelen spreekt. De accenten liggen, voor
Vermeylen, waar ze dienen te liggen: Rodenbach ging regelrecht af op ‘het grote
in de literatuur uit de meest verschillende tijden en landen’, Aeschylus, Dante,
Goethe, Shakespeare, Wagner; hij ‘verlangde tevens naar de daad’, net als de jonge
Vermeylen. Hij was misschien minder artiest dan Gezelle, doch van Gezelle had hij
dan toch de ‘diepe oprechtheid’, het ‘gevoel voor het leven’ dat bij hem weer anders
was dan bij Gezelle. Gezelle kende de ‘liefde voor de duizendvoudige verschijnselen
der natuur’, Rodenbach de ‘liefde voor het leven zelf als groei- en scheppingskracht’,
en wel op een hartstochtelijker wij ze dan het bij Gezelle het geval was. Rodenbach
kende, evenals de jonge Goethe, het verlangen om het bestaan ‘in al zijn omvang’
te beleven, met steeds ‘waarheid, orde, evenwicht, harmonie’ voor de geest; als de
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jonge Goethe - dit telkens teruggrijpen naar Goethe is geen toeval bij Vermeylen,
bij wie De Wandelende
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Jood (1906) ingegeven zou worden door Der Ewige Jude en Faust - was hij begaafd
met een ‘zeer positief zien van de beelden’. Waar Gezelle de jongeren zou wijzen
op de hogere eisen van het ‘zuiver-artistieke’, zou Rodenbach hen voorlichten op
de weg van het ‘ruim-menselijk gevoel’. ‘Er is nog menig misverstand’, beweert
Vermeylen, om het verwijt tegen te gaan van een overdreven ophemeling van
Rodenbach ten nadele van Gezelle, terwijl hij hulde brengt aan de in 1880 overleden
Westvlaamse ‘ideale jongeling’ (lees: idealistische jonge dichter), aan wie de latere
Van-Nu-en-Straksers zich, gezien hun leeftijd en bedoelingen, verwant zouden
114
voelen.
Hoewel A. Vermeylen zelf heeft beweerd dat zijn vrienden meer invloed op hem
115
hebben uitgeoefend dan hij op hen, is de genesis van Van Nu en Straks nochtans
historisch met de aanvankelijke ontwikkeling van de latere gangmaker, zoniet
coördinator van de beweging, in nauw verband te brengen. Twee fasen tekenen
zich hierin af: zijn debuut, als leerling aan het Koninklijk Atheneum te Brussel
(1885-1890) en zijn studententijd aan de Vrije Universiteit te Brussel (1890-1894).
De oprichting van het orgaan, het verschijnen van het eerste nummer van de zgn.
Eerste Reeks (april 1893-oktober 1894), heeft in zijn studententijd plaatsgehad. Hij
was pas, in oktober 1894, afgestudeerd en gepromoveerd tot doctor in de
geschiedenis op een dissertatie over het Twaalfjarig bestand, en de omwenteling
die de Eerste Reeks van Van Nu en Straks tot gevolg zou hebben, had haar
uitwerking al gehad. Deze had, wellicht eerder op creatief dan op theoretisch gebied,
echter niet zo'n verstrekkende draagwijdte als de Nieuwe Reeks (1896-1901). Het
verst dat men in de levensloop van A. Vermeylen kan teruggaan om de sporen te
ontdekken van een behoefte aan bewuste literaire en culturele organisatie in of rond
een kring, een genootschap of een groepering, zoniet een tijdschrift, is 1887. Hij
was toen vijftien jaar oud en leerling aan het Brusselse Atheneum, toen nog
grotendeels een Franstalig onderwijsinstituut.
Voor die tijd was de jonge A. Vermeylen wegens zijn Brusselse en Franse, zijn
per slot van rekening niet-Nederlandse omgeving, ook in het lager onderwijs, buiten
het Nederlandse culturele leven gebleven, in zoverre dit al werkelijk bestond. Zijn
allereerste probeersels met een of andere literaire bedoeling schreef hij trouwens
in het Frans, o.m. Le Bataillon scolaire, in 1887 in La Critique, Gazette des élèves
116
de l'Athénée Royal de Bruxelles gepubliceerd. Maar ook in 1887 constateert men
zijn definitieve belangstelling voor wat hij in een brief aan zijn vriend L. de Raet
noemt, een ‘gansch nationale letterkunde’, die ‘uit het vlaamsche volk zelf zou
spruiten’. Deze belangstelling gaat gepaard met een zoeken naar samenwerking,
samenbundeling van disparate krachten, met het doel om tot een bewuste
Vlaams-nationale literatuur te komen. Allereerst was de jonge leerling, nog maar
pas de kinderschoenen ontgroeid, toegetreden tot de Brusselse ‘leerlingenkring’
Help U Zelf van het Atheneum; even later komt hij, in genoemde brief aan L. de
Raet, op het plan terug dat beiden al een paar maanden tevoren gekoesterd hebben
om op het Brusselse Atheneum eindelijk over te gaan tot de oprichting van een
‘letterkundig gezelschap’, en wel om zich toe te leggen op ‘de studie der algemeene
letterkunde, met inzicht op de vlaamsche kunst’, voorts te strijden voor een ‘Eigen
Kunst’. Immers, de Vlaamse dichtkunst maakt op het ogenblik een omwenteling
door: H. Conscience, de gezusters Loveling, P. de Mont met zijn Idyllen, vooral J.
van Beers, hebben de grondslag gelegd voor een dergelijke Vlaamse literatuur; na
hen zijn jongeren opgetreden, maar die blijken slechts voorgangers te zijn van één
‘groote beweging’: ‘Nu is onze tijd daar, nu is het aan ons te werken’. Men heeft in
dit verband werkelijk de indruk, in een notedop, de beginselverklaring van het latere
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Van Nu en Straks te lezen, die A. Vermeylen echter nog aan zijn vrienden L. de
Raet, J. Haller von Ziegesar, W. Thelen en E. de Veen moet voor-
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leggen. En hij wacht op antwoord, luidt het postscriptum van dit schrijven uit 1887.
Bedenk wel dat hij toen pas vijftien jaar oud was.
Twee jaar later, in 1889, als A. Vermeylen, nu als zeventienjarige leerling, nog
steeds op het Brussels Atheneum zit, zullen zich zijn geestelijke ontwikkeling, zijn
literaire aspiraties en zijn behoefte aan artistiek groepsverband - er wordt niet alleen
meer aan een groepsverband gedacht, maar ook aan een orgaan - duidelijker
aftekenen. Dit is het gevolg van een aantal feiten en gebeurtenissen: zijn ontdekking,
in 1889, van het Brussels kunstgenootschap De Distel, waarin hij enkele van zijn
latere medewerkers aan Van Nu en Straks zou ontmoeten; zijn eerste publikaties
in het Nederlands in Flandria, het weekblad van E. Hiel, te beginnen met De Herder,
118
Schets (vijfde jaarging, nr. 186, 24 maart 1889), de oprichting, samen met H.
Langerock en L. de Raet van Jong Vlaanderen (1889-1890), dat Jong Vlaanderen
(1881-1882) van P. de Mont en La Jeune Belgique (1881-1897) van M. Waller tot
model zal hebben, en door Vermeylen de ‘voorloper’ van Van Nu en Straks zou
119
worden genoemd. Hij werkte reeds vanaf 1889 actief mee aan Jong Vlaanderen,
te beginnen met de publikatie van Onze Ballade, Openingstuk voor dikke Trommel
120
in het eerste nummer van 29 september 1889 ; ten slotte - de belangrijkste factor
- zijn kennismaking op 7 april 1890, gevolgd door zijn briefwisseling, vanaf 13 mei
1890, met E. de Bom, waardoor hij buiten het literaire en culturele milieu van Brussel
trad en contact legde met het Antwerpse milieu. Wij komen hierop terug.
De biografen van A. Vermeylen zijn het er in het algemeen over eens dat het in
1889 in De Distel was dat hij, als Brusselaar, met zijn Brusselse literaire vrienden,
de ouderen P. van Langendonck (1862), A. Hegenscheidt (1866) en G. Schamelhout
(1869), de jongeren F1 Toussaint (1875) en H. Teirlinck (1879), kennis maakte. Aan
hen zou hij, èn voor de Eerste Reeks (1893-1894), èn voor de Nieuwe Reeks van
Van Nu en Straks (1896-1901), sterke steun hebben. Zijn belangrijkste rol, trouwens
ook die van zijn kunstvrienden, bestond erin het werk van de Noordnederlandse
jongeren van De Nieuwe Gids bekend te maken, hen tegenover de ‘ouwerwetsche
kerels’ van het genootschap te verdedigen, en over hun betekenis een heftige
polemiek uit te lokken. Zelf had Vermeylen De Nieuwe Gids dank zij zijn Brusselse
atheneumleraar J. Kleyntjens leren kennen. Gust Vermeylen, het Brusselse ‘ketje’,
declameerde in het gezelschap de Ballade der Regenschermen, die in de jaargang
1890-1891 van de N.D.K. was verschenen en heel wat stof deed opwaaien met
haar antifilistergeest. L. Opdebeek, een oog- en oorgetuige van de zaterdagse
vergaderingen van De Distel, wist van Vermeylen, na diens lectuur van Ik houd van
proza... door L. van Deyssel, te schrijven: ‘En wat uit hem kwam in het rythme van
zijn geestdrift, was liefde, was bloed en vleesch, was een schitterende regenboog
van violette stormwolk, de blijde boodschap, de lichtende belofte van zonnige
121
dagen’.
Eveneens zijn de biografen van A. Vermeylen het erover eens dat hij het samen
met zijn twee jaar oudere atheneumvriend L. de Raet, in het bijzonder aan zijn leraar
Nederlands J. Kleyntjens te danken had, dat hij niet alleen van het Frans naar het
Nederlands kon overstappen, maar ook zijn eerste Nederlandse bijdragen,
schilderachtige prozastukjes over Brusselse straattypen, de ‘wallebak’, het
‘citroentjeswijf’, het Brussels ‘ketje’, in 1889 in Flandria, de periodiek van E. Hiel,
kon plaatsen.
In 1892 zouden de jeugdige ruitentikkers van de ‘nieuwste richting’ echter De
Distel verlaten, samen met hun oudere mentor, P. van Langendonck, die aldus de
‘oudere richting’ voorgoed de rug toekeerde: ‘Wij wilden ons niet afzijdig houden
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van de geestelijke stroomingen der eeuw, en wij droomden voor Vlaanderen van
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de nieuwe kunst, die zich overal openbaarde’.
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2. Jong Vlaanderen 1889-1890, Ons Tooneel 1890-1891, Vrije Kunst
1890-1892
Inmiddels zouden zich nog drie opvallende gebeurtenissen voordoen, voordat Van
Nu en Straks in 1893 van wal kon steken:
1. de oprichting, in 1889, door A. Vermeylen, samen met zijn Brusselse
atheneum-vrienden H. Langerock en L. de Raet, van de kring en het blad Jong
Vlaanderen;
2. de kennismaking van A. Vermeylen, op 7 april 1890, met de Antwerpenaar E.
de Bom, met het gevolg dat hieruit in 1890 het toneelblad Ons Tooneel kon
ontstaan;
3. een reeks plannen met het oog op de oprichting van een periodiek, Vrije Kunst,
tussen 1890 en 1892, waarin de voorafbeelding moet worden gezien van wat,
in april 1893, Van Nu en Straks zou worden.
Het veertiendaagse leerlingenbland Jong Vlaanderen, dat op 29 september 1889
onder het motto ‘Een trachten naar het Schoone, Jonc ende Stout’, het licht zag,
moet ongetwijfeld beschouwd worden in de lijn, die werd aangegeven door A.
Vermeylen in zijn schrijven aan L. de Raet uit 1887: ‘En nu, vriend, voor Eigen Kunst
gestreden!’ Aldus het slot van de brief. Het begin van Onze Ballade, Openingstuk
voor dikke Trommel - de niet ondertekende prozaballade waarmee het eerste
nummer opent is volgens E. de Bom van Vermeylen - sluit hierbij aan: ‘Ohé hier zijn
we, jonc ende stout!... aan ons de strijd tegen Woord en Maat, de roemrijke strijd 123
voor het Schoone!... Wij bedienen de Vrije Kunst’ enz. Met dan verder het nodige
accent op onafhankelijkheid, weerspannigheid, de eerbied voor sommige oudere
meesters, de wil tot onversaagdheid, het behoren tot een zelfde Kerk, die der Kunst,
het belijden van een zelfde Geloof, dat der Schoonheid.
In zoverre de gegevens die wij hierover bezitten dit toelaten, kunnen wij stellig
beweren dat Jong Vlaanderen eerder een onderneming was van H. Langerock dan
van A. Vermeylen en L. de Raet. Toch is de medewerking van beide laatsten, met
het oog op een eventuele literaire en culturele ontwikkeling in de richting van Van
Nu en Straks, van bijzonder belang. Het aandeel van Vermeylen aan het blad - een
tijdschrift was het niet - is drievoudig geweest. Allereerst zijn er enkele gedichten
van hem: Vlaamsche Kermissen: I. Het Klinkdicht van den Vedelaar; II. Het Klinkdicht
der Worsteneters (1889, 1); Ritornelle voor Roza (1889, 9), waarin echo's van Van
Beers, De Mont en het parnassianisme tot een vorm van parodiërende antipoëzie
voeren; verder een reeks stukken, doorgaans in de door de schrijver in deze tijd
graag beoefende balladevorm in proza: Rosse Lokken (1889, 1); Het Sprookje van
het Kikkertje (1889, 2); Zang (1889, 3); Winter-Cyclus (1889, 5); Ballade van
Onze-Lieve-Vrouw van Lijdenschappen (1889, 7); Maanzieke Rondeelkens (1889,
8), eigenlijk prozagedichten waarin afwisselend uiting wordt gegeven aan
studentikoze, chargerende indrukken en gevoelens, die meer sarcastische hekeling
dan uitdrukking van zieleleven zijn; ten slotte schreef Vermeylen een reeks Snippers,
verspreid over de eerste negen nummers, waarin hij reeds blijk geeft van zijn
veelzijdige literaire, ook sociale en wijsgerige belangstelling. Zulks gaat van de
verdediging van Ruwe Liefde van R. Stijns (1890, 9) tot de ontdekking van de Parijse
Club de l'Art social van L. Cladel (1889, 5) en sommige anarchistisch
individualistische theorieën, die voortaan in zijn beschouwingen duidelijk vorm
beginnen aan te nemen.
Dat niet alleen de verhoudingen schrijver-schrijverschap, volk-kunst,
kunst-gods-dienst-wijsbegeerte, maar ook de exacte wetenschappen, o.m. de
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wetenschappelijke sociologie, Jong Vlaanderen belang inboezemden, blijkt uit de
medewerking van de jonge L. de Raet (1870-1914). En wel uit zijn debuut, De Arbeid
(1889, 1-6), een reeks van zes opstellen die blijk geven van een op zo'n jeugdige
leeftijd bezonnen geest
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en een bezadigde, zo exact mogelijke wetenschappelijke fundering en formulering
van sociologische wetten, waarbij vooral het verband wordt onderstreept tussen de
fysieke, psychologische, morele, intellectuele en esthetische aspecten die de arbeid
vertoont, èn voor de enkeling, èn voor de gemeenschap. Het is als een preluderen
op latere sociologische inzichten, die De Raet en ook zijn vriend Vermeylen tot de
eigenlijke Van-Nu-en-Straksers zullen maken, die spoedig aan het woord zouden
komen.
Het zou overdreven zijn te beweren dat de dertien nummers van Jong Vlaanderen
- eigenlijk negen die werkelijk in aanmerking komen; immers, vanaf het negende
nummer verdwijnen L. de Raet en A. Vermeylen uit de redactie - een beslissende
invloed zouden hebben kunnen uitoefenen op de verdere ontwikkeling van de
Zuidnederlandse literatuur. De bedoelde invloed is echter evenmin te onderschatten,
al was het alleen maar op de belangstellingssfeer en culturele vorming van de jonge
Vermeylen zelf.
Inderdaad, voor A. Vermeylen, de toekomstige organisator en gangmaker van
Van Nu en Straks, was Jong Vlaanderen een experiment als groepsleider, een
oefenschool voor het zoeken naar de geest van het groepsverband, het kernpunt,
waarvan enige uitstraling naar buiten zou kunnen uitgaan. Want dat er enige invloed
van Jong Vlaanderen uitging - ook dit zou Vermeylen voor zijn verdere
Van-Nu-en-Straks-plannen een hart onder de riem zijn - bewijzen bepaalde feiten.
Zo acht zich het weekblad van E. Hiel, Flandria, waaraan Vermeylen van 24 maart
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1889 tot 15 september 1889 met zijn zgn. ‘schoolopstellen’ had meegewerkt - dus
voordat Jong Vlaanderen was verschenen - erg benadeeld. Het begint dan ook van
zich af te bijten. Dit feit gaat niet onopgemerkt voorbij; R. Stijns staat aan de zijde
van de jonge ‘durvers’; hij steunt ze met de woorden: ‘Flandria valt u aan? Des te
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beter. Het bewijst uwe waarde’. Ook de impressionistisch-naturalistische taal en
stijl, o.m. die van H. Langerock (1869) in Suzanne de Linières (1890), een deel van
Vrouwen onzer Eeuw, waaruit fragmenten in Jong Vlaanderen waren verschenen,
waren erg opgevallen; F. van de Weghe looft in Nederlandsch Museum de
‘gekantwerkte stijl’ in het tijdschrift, de ‘Vlaamsche Jeune Belgique’, en brengt die
in verband met de ‘betoverende’, ‘soms gekunstelde trant’ van J.-M. Brans en
Wazenaar; hij omschrijft zeer duidelijk het probleem, nl. dat van de ontwikkeling van
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de nieuwe prozavorm, ‘gedreven tot het uiterste toe’.
En dit is niet alles. Ook in Nederland - dit verwachtte Vermeylen wellicht niet zo
onmiddellijk - had men inderdaad de ‘Vlaamsche Jeune Belgique’ zien opdagen,
zowel in de kringen van de ‘oude garde’, als in die van de ‘jongste school’ van De
Nieuwe Gids. In een studie in De oude Garde en de jongste School, onder de titel
Een Geval van letterkundige Influenza, besteedt J. ten Brink in 1891 aandacht aan
de ‘allerjongste Zuid-Nederlanders’ en Jong Vlaanderen, waarbij hij vaststelt, dat
‘de letterkundige influenza’ (lees: besmetting door het Franse seksueel-erotisch
naturalisme) maar in zeer lichte graad aanwezig is bij de redacteuren van Jong
Vlaanderen; hij verheugt zich in hun eerbied voor E. Hiel, P. de Mont, D. Sleeckx,
R. Stijns, ook Ten Kate - een ‘zeer veeg teeken!’ - maar hij prijst de ‘dichterlijke
gloed’ van A. Vermeylen, zijn talent in de beheerste navolging van sommige
naturalisten en symbolisten, J.-K. Huysmans, G. de Maupassant, E. Zola, en
onderstreept daarbij het modernisme, het jonge, gezonde modernisme van H.
Langerock, juist in Suzanne de Linières. Het is nu namelijk bekend uit een schrijven
van H. Langerock van 27 april 1890 aan E. de Bom - uit de tijd dat Suzanne de
Linières geschreven werd - dat dit modernisme erin bestond naturalisme en

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

symbolisme op te voeren tot wat hij noemt ‘een nieuw decadentenstelsel op de
wetenschap geschoeid’. De jonge student in de wis- en natuurkun-

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

58
de heeft het hier over het ‘kleurengehoor’, de bekende ‘audition colorée’ of het
‘fotisme’, verschijnsel van synesthetische aard, aangekondigd door Ch. Baudelaires
Correspondances (1857) en A. Rimbauds Les Voyelles (1871). Zoals op te merken
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valt, komen de avant-gardeverschijnselen van ver.
Afgezien hiervan vonden de redacteuren van Jong Vlaanderen de meest
verheugende steun bij W. Kloos, het idool, de leider van De Nieuwe Gids, die via
E. de Bom geïnformeerd had naar de adressen van A. Vermeylen en Kees Droes
- in die tijd een pseudoniem van Vermeylen - die hij bij deze gelegenheid uitnodigt
aan zijn tijdschrift mee te werken. Vermeylen verklaarde in dit verband later:
‘Daarvoor ben ik Kloos altijd dankbaar gebleven.’ Hij voegde eraan toe: ‘Die heeft
beseft dat daar iets nieuws aan het worden was, dat er uit dat onaanzienlijke krantje
(lees: Jong Vlaanderen) nog wel iets goeds kon voortkomen.’ Dit slaat op de tijd
tussen 29 september 1889 en 23 maart 1890, toen Jong Vlaanderen met nummer
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13 werd opgeheven.
Het is hier chronologisch de plaats om de kennismaking te bespreken van A.
Vermeylen met E. de Bom, zijn latere Antwerpse vriend en medewerker aan Van
Nu en Straks. Het is immers bekend dat De Bom, samen met de graficus H. van de
Velde, eveneens een Antwerpenaar, tussen 1890 en 1893 Vermeylen behulpzaam
zou zijn bij het uitwerken van diverse plannen met het oog op de oprichting van een
nieuw groepsverband en een orgaan hiervoor.
Op onverdeelde wijze P. de Mont, zijn allereerste ‘mentor’, bewonderend, met
wie hij in de Antwerpse afdeling van Het Taalverbond (1887-1905), de bekende
‘anti-academie’, had kennis gemaakt, debuteerde E. de Bom (1868-1953) in de loop
van 1886-1887 in bladen als Het Volksbelang, De Kleine Gazet, hoofdzakelijk met
sentimenteel proza. Vanaf 1888 begint hij onder het pseudoniem Mendel in de
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N.D.K. de aandacht op zich te vestigen. Van Het Taalverbond te Antwerpen werd
hij einde 1889, als opvolger van De Mont, secretaris. Voor zijn kennismaking met
Vermeylen legt hij in deze functie ‘eenige dagen’ voor 10 december 1889 (brief, na
een eerste onvoltooide brief van 9 december 1889, aan L. Rooses), te Antwerpen
contact met H. Langerock, redacteur van Jong Vlaanderen. Langerock was, samen
met J.-M. Brans, secretaris van de Brusselse afdeling van Het Taalverbond. Behalve
dat hier sprake is van een plan in verband met de uitgave van ‘een soort “Bulletijn”’
van Het Taalverbond - een voorstel van Langerock - heeft De Bom het hier ook over
zijn poging om met o.a. De Mont te komen tot de oprichting van ‘een tooneelblad’.
Het Nederlandse en internationale toneel had toen zijn volle belangstelling; dit zgn.
‘tooneelblad’, voorlopig uitgesteld, zou in 1890 Ons Tooneel worden. Intussen zou
De Bom voor het laatste nummer van Jong Vlaanderen (nr. 13, 23 maart 1890) het
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Sprookje van de kikkers en van den leeuwerik afstaan.
Op 7 april 1890 had te Brussel de algemene vergadering van Het Taalverbond
plaats. Het is op deze algemene vergadering dat A. Vermeylen, die nog steeds
leerling aan het Brusselse Atheneum was - hij zou op 12 mei 1890 achttien jaar oud
worden - en E. de Bom, toen klerk op het stadhuis te Antwerpen - tweeëntwintig
jaar oud - elkaar haast toevallig ontmoeten. Hierop volgde een drukke briefwisseling,
begonnen voor 11 mei 1890 met een eerste schrijven van De Bom, blijkbaar een
dankbrief voor de opdracht: ‘Voor den Vriend Em. K. de Bom’, die in het meinummer
1890 van de N.D.K. de Ballade der Regenschermen van Vermeylen begeleidde
(deze brief is niet teruggevonden). Op 12 mei 1890 wordt de briefwisseling voortgezet
door Vermeylen, die na de aanhef ‘Augustus Carolo Emanuelo Suo, Salve!’ bericht
dat hij zal meedoen aan de oprichting van het zgn. ‘tooneelblad’. Hij maakt reeds
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Duitse toneel waarvan voor het Vlaamse toneel heel wat te leren valt, hij belooft
studies over H. Ibsen, ‘dien ik grondig bestudeerd heb (een God voor mij!)’ en
bespreekt ook de algemene geest van het nieuwe blad: ‘Natuurlijk, alles anti-pedant,
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jong, ferm, licht, “chat-noiresque”. Heb ik de zaak goed opgevat?’
In een eerstvolgende brief, gedateerd 22 mei 1890, waarin hij aan De Bom zijn
plannen uiteenzet omtrent te schrijven verhalen, kritieken, studies over het
mysticisme in de 19e eeuw, Flaubert, Ibsen, vertalingen van Shelley, Swinburne,
Baudelaire, een boek Studiën, de romans De Onmachtigen, De Bekoring van St
Antonius, Van de Aarde en ander werk, zegt Vermeylen nogmaals zijn medewerking
toe. Op 20 juni 1890 belooft hij voor het eerste nummer in plaats van ‘Tooneelkundig
Keukenboek’ een ander soort bijdrage; op 2 juli 1890, ‘“Decadentenliefde!”, een akt
nogal “fin de siècle” en... philosophiek!’ Op 3 augustus 1890 is hij nog in het
ongewisse; op 23 augustus 1890 komt uit Florenville een nieuwe belofte; op 31
augustus, uit Barvaux, de toezending van Entr'acte, Ritornellen, met als motto:
‘Hoeveel domkoppen maken een “publiek” uit? (R. Wagner)’, verschenen in Ons
Tooneel, nr. 3, 28 september 1890.
Ons Tooneel verscheen als Antwerps weekblad onder redactie van E. de Bom,
A. Vermeylen en L. Krinkels, vanaf 14 september 1890. Het blad zou, tot 4 januari
1891, zeventien nummers tellen. Intussen was Vermeylen van het Brusselse
Atheneum naar de eerste kandidatuur geschiedenis van de Brusselse Vrije
Universiteit overgegaan, waar hij zijn oude atheneumvrienden, L. de Raet en de
gebroeders Georges en Jacques Dwelshauvers (pseud. Jacques Mesnil), zou
terugvinden.
Het weekblad Ons Tooneel, en de oprichting hiervan in die overgangstijd - ‘wat
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we niet te zwaar opnamen’, meent De Bom - heeft op het gebied dat het wilde
bestrijken, net als Jong Vlaanderen op het zijne, ongetwijfeld de aandacht gevestigd
op problemen, figuren en mogelijkheden, die in het bijzonder in de ontwikkeling van
de Vlaamse toneelgeschiedenis als renoverend konden worden beschouwd. Het
doel van de redacteuren, De Bom in Antwerpen, Vermeylen in Brussel (de as
Antwerpen-Brussel werd hier voorgoed gesmeed), was de herleving van het
toneelleven op krachtige wijze te steunen; dit in een geest van onafhankelijkheid,
vrijheid, vooral nu men allerwegen ‘de nieuwe tijd hoopvol tegemoet ziet’. Zij wendden
zich tot het toneel, omdat ze van oordeel waren dat op dit tot nu toe erg
verwaarloosde gebied voor de jongeren een taak was weggelegd, speciaal in
Vlaanderen. Hier bleek het toneel doorgaans de assepoester van de literatuur te
zijn, getuige de gewone eervolle vermelding in 1878 voor de opvoering van Gudrun
door A. Rodenbach bij de Nationale toneelwedstrijd, die nog in aller geheugen lag.
De wijze, waarop E. de Bom en A. Vermeylen te werk gingen om op dit terrein
de ogen te openen, lag in de lijn van hun jeugdige voortvarendheid. Van meet af
aan plaatsten zij tegenover de produkten van de traditionalisten werk van auteurs
als W. Ogier, de 17e-eeuwse volksschrijver met zijn pittige taal en stijl. Daarbij werd
er over de grenzen gekeken, doch niet alles uit het buitenland, o.m. Frankrijk, werd
zo maar klakkeloos aanvaard. Ook het verval van het Franse toneel werd aan de
kaak gesteld; ook daar was decadentie, maar duidelijk om andere redenen dan in
Vlaanderen. In Ons Tooneel is aanval, ondermijning van gevestigde waarden, om
niet te spreken van afbraak en vernietiging, de grondtoon, en wel tegen ‘'t
Droogstopp'len heir’. Bedoelde Droogstoppels bevinden zich evengoed onder de
schrijvers, vooral de schrijvers, als onder het toneelpubliek, dat niet in staat is het
waardevolle te scheiden van het minderwaardige en onbeduidende. Hoewel het
soms anders lijkt, toch krijgt de geest van het sceptische, cynische en neurotische
fin-de-siècle, de school van de Wan-
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hoop het te verduren: ‘Het afgezaagd reporterswoord “fin-de-siècle” (waarom niet
fin-de-race?)’, meent Vermeylen in een bespreking van L'École des veufs van G.
Ancey, ‘bestempelt dat verrottend tijdvak dat een kanker doorknaagt’. Er is volgens
hem integendeel behoefte aan gezondheid en die kan niet anders dan uit het volk,
het volksleven komen, zodat de redacteuren waarlijk in hun nopjes zijn als zij een
eerste kentering menen te kunnen aankondigen, nl. bij gelegenheid van de bekroning
van De Dood van Karel de Goede door H. Plancquaert (1889), een stuk dat
133
eveneens, blijkens zijn bespreking in de N.D.K., Van Langendonck had verheugd.
Een even grote vreugde zou Vermeylen enkele jaren later beleven bij gelegenheid
van het verschijnen van Starkadd van A. Hegenscheidt in de Nieuwe Reeks van
Van Nu en Straks (1897), na Gudrun (1882) de tweede belangrijke datum in de
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Vlaamse toneelvernieuwing aan het einde van de vorige eeuw. Wat er ook van
zij, Vermeylen was Ons Tooneel zeer genegen, volgens een schrijven aan De Bom,
gedateerd 26 september 1890, ijverde hij persoonlijk voor het blad in de kringen
van De Distel, echter tevergeefs: ‘ik had gemakkelijker een mummie van Gizeh
geabonneerd dan al die distelvretende philisters in 't algemeen’. Het einde van het
weekblad - nr. 17, het laatste nummer, is gedateerd 4 januari 1891 - zou trouwens
niet lang op zich laten wachten, ondanks de pogingen van De Bom om het tijdschrift
begin 1891 met ‘iets flitsends, philistervreterigs (hm!)’ voort te zetten. De reactie
van Vermeylen hierop (16 januari 1891) is weemoedig: ‘Staat het misschien
geschreven in de boeken van 't blinde schiksel dat al de bladen waar m'n naam op
staat, moeten verdwijnen?’ Inderdaad, na het verdwijnen van Jong Vlaanderen in
maart 1890, was dat van Ons Tooneel in januari 1891 voor beide vrienden een
diepe ontgoocheling.
Nadat in maart 1890 Jong Vlaanderen had opgehouden te bestaan en voordat
in januari 1891 Ons Tooneel zou ophouden te verschijnen, is er tussen E. de Bom
en A. Vermeylen, ook tussen hen en andere jongeren, dikwijls sprake van een
tijdschrift, (De) Vrije Kunst, dat door P. van Assche opgericht zou worden, en voor
de redactie waarvan met Vermeylen contact was opgenomen. Op 20 juni 1890
nodigt Vermeylen nu op zijn beurt De Bom uit om hieraan mee te werken; hij heeft
vertrouwen in de onderneming, zoals blijkt uit een tweede uitnodiging, gedateerd 2
juli 1890, om met P. van Assche en P. de Mont (met een vraagteken) deel uit te
maken van de redactie, dit onder de leus: ‘Hooghmoedighlic!’ Uit een schrijven van
9 juli 1890 blijkt De Bom, en ook trouwens C. Buysse, die hij op 20 of 22 april 1890
te Antwerpen heeft ontmoet, hiermee in principe akkoord te gaan. Vermeylen dringt
erop aan om De Mont niet als leider te aanvaarden, Van Assche te wantrouwen wat
zijn praktische zin betreft, te denken aan het beheer en de redactie en, in dit verband,
aan H. Langerock te denken. Hij wil in elk geval ‘iets goeds’ oprichten, onder het
motto: ‘...Volg de vrije banen waarop de vrije geest u leidt! (Poesjkin)’. Intussen had
Langerock zich, blijkens een brief van 16 juli 1890 aan De Bom, voorgoed van
Vermeylen gedistantieerd.
A. Vermeylen laat echter niet af E. de Bom voor ‘het wichtje’, ‘het Vrije Kunstje’
verder te bezielen en schrijft hem op 3 augustus 1890: het zou een ‘prachtuitgave’,
‘formaat van de “Jeune Belgique”’ moeten worden, met een inhoud als ‘een echt
“mirakel”’, ‘geen afkooksel van de “N. Gids” (lees: De Nieuwe Gids)’, buiten alle
‘stelsels en theoriën’ om. Het leidende beginsel zou zijn: ‘ons aan geene formule
verslaven!’ En Vermeylen stelt reeds de inhoud samen van het eerste nummer, een
dubbelnummer waarin ook De Bekoring van St Antonius zou worden opgenomen,
in vrije verzen en onder het motto:
Niet voor gelubden zing ik, maar voor mannen
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Uit een brief uit Barvaux van 2 september 1890 vernemen we dan in bedekte termen
dat ‘het wichtje’ (Vrije Kunst van P. van Assche) een broertje, ook ‘het wichtje’
genoemd (De Vrije Vlucht, en dat was opgericht door dezelfde P. van Assche),
waarvan vanaf 10 juli 1890 drie nummers verschenen, heeft gekregen. Van Assche
heeft zich gedistantieerd van Vrije Kunst: ‘Gevolgtrekking: voortaan niet meer met
Roomschen werken’; aan de oprichting van Vrije Kunst - zeer duidelijk een vroege
afspiegeling van Van Nu en Straks - dient echter vastgehouden te worden. Niet veel
later, op 11 september 1890, beklaagt Vermeylen er zich tegenover De Bom over
dat hij van Vrije Kunst niet veel terecht ziet komen: ‘Zullen we weeral (lees: na het
verdwijnen van Jong Vlaanderen en de moeilijkheden met Ons Tooneel) eens ons
stoute hoop in den zak moeten steken?’ Op 25 september 1890 maakt hij nog
steeds, ondanks de stichting van De Vrije Vlucht door P. van Assche, plannen met
het oog op de ‘herboring van “Vrije Kunst”’: ‘O! die illusies der Jeugd!!!’ Verder is in
deze correspondentie tussen beide vrienden geen sprake meer van Vrije Kunst, en
Vermeylen deelt mee dat hij voortaan hard studeert, de bijbel en het werk van
K.Ch.F. Krause, de pantheïstische natuurfilosoof, leest. Veel later wist De Bom over
deze tussentijd te schrijven: ‘Van de eerste ure af, dat ik Vermeylen heb gezien liep
ons gesprek over het Vlaamsche tijdschrift dat er komen moest. Het eerste (waarvoor
Piet van Assche aanvankelijk was opgekomen) heette Vrije Kunst, en Cyriel Buysse
en H. Bossiers zouden er ook aan meedoen. Van dit plan is niets gekomen.
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Vervolgens hadden wij, als intermezzo, Ons Tooneel’.
Na die drie experimenten op het gebied van oprichting en leiding van literaire en
artistieke tijdschriften zou de belangstelling van A. Vermeylen zich wijzigen, en
zouden zijn verkeer met vrienden, zijn deelneming aan sommige culturele, sociale
en politieke manifestaties hem in zijn overgangstijd tussen het Brusselse Atheneum
en de Brusselse Vrije Universiteit op zodanige wijze vormen dat wat hij tot dusver
aan geestelijke ervaring had opgedaan voortaan in de richting van het opstandige,
anarchistische modernisme zou evolueren. Hierbij steunde deze ontwikkeling op
sociaal-economische en filosofische grondslag, en voltrok zij zich in de geest van
het vrije onderzoek en de vrije wilsbeschikking. Hij en zijn vrienden zouden hiermee,
en wel uitgaande van denkbeelden van de anarchistische intelligentsia - feitelijk een
elite in Vlaanderen - aan de Brusselse Vrije Universiteit, nl. tussen 1890 en 1893,
althans één zijde, en wellicht de meest karakteristieke zijde, van Van Nu en Straks
actief voorbereiden.

3. Plannen voor Van Nu en Straks
1892-1893
Zoals gezegd vond A. Vermeylen op de universiteit in oktober 1890 zijn oudere
Brusselse makkers, L. de Raet, de gebroeders G. en J. Dwelshauvers (pseud.
Jacques Mesnil) terug. Buiten enkele anderen, L. Franck, E. Vandervelde, waren
het de gebroeders Dwelshauvers, en van beiden vooral Jacques Dwelshauvers (al
zijn boezemvriend op het Brusselse Atheneum), met wie hij geregeld omging. Zij
waren bijna uitsluitend Frans en Westeuropees georiënteerd, doch ze
sympathiseerden met wat er aan de orde was op het gebied van de culturele
ontvoogding in Vlaanderen.
In het bijzonder Jacques Dwelshauvers (1872-1940) was, politiek gesproken,
vooruitstrevend anarchistisch gericht en kleefde de sociaal-economische, filosofische
en politieke theorieën aan van E. Reclus, hoogleraar in de geografie aan de
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W. Morris, P.A. Kropotkin, P.-J. Proudhon, M. Stirner, R. Wagner e.a. Zijn invloed
op Vermeylen was bepalend, getuige ook de kunsthistorische en anarchistische
politieke bijdragen, die hij afstond aan het latere Van Nu en Straks, en die uit het
Frans in het Nederlands werden vertaald. Van zijn hand is eveneens, uit 1898, Een
Zomerdagsdroom, Verrewinkelsche Fantazie (Van Nu en Straks, Nieuwe Reeks,
III, biz. 311 en vlg.), waarin de hele sfeer van de latere groep, die van de Nieuwe
Reeks, volgens De Bom de ‘Verrewinkelse academie’, volgens F.V. Toussaint van
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Boelaere de ‘Verrewinkelse kern’, wordt opgeroepen. Daarbij komt nog het gezag
dat de jonge Vlaamse socio-economist L. de Raet op Vermeylen uitoefende. Aldus
kan men zich een begrip vormen, niet alleen van de wetenschappelijke universitaire
opleiding, maar ook van de filosofische denkwijze van de jonge leider van Van Nu
en Straks. Voor het filosofisch patroon zou het kritisch filosofisch idealisme, gevoed
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door H. Bergson, H. Ibsen, F. Nietzsche en Goethe, beslissend zijn.
Het is gedurende de eerste helft van A. Vermeylens geschiedenisstudie
(1890-1892), dat, in aansluiting op de oudere plannen in verband met Eigen Kunst
(1887) en Vrije Kunst (1890-1892), verdere plannen vorm aannemen om te komen
tot de oprichting van het nieuwe tijdschrift (‘Het’, zoals dit in de omgang werd
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genoemd) van de vrije, onafhankelijke Vlaamse jongeren.
Van groot belang voor de definitieve uitvoering daarvan (opmaak, lettertype,
bladspiegel, illustratiemateriaal enz., in de geest van de ‘dynamografische kunst’,
in die tijd de geest van de avant-garde, die tot de art nouveau, de modern style of
de Jugendstil zou voeren) is de kennismaking van Vermeylen met H. van de Velde
(1865-1957). Deze was evenals E. de Bom Antwerpenaar, en lid van de Antwerpse
modernistische kunstkring Als Ik Kan (1885). In de zomer van 1892 bracht hij een
bezoek aan Vermeylen in zijn ouderlijk huis, Pachécostraat 81, Brussel, en nodigde
hem in die zelfde zomer op het buitengoed van zijn zuster en schoonbroer,
Vogelenzang te Kalmthout, voor een tegenbezoek uit. Daar werd besloten dat Van
de Velde zou zorgen voor de typografie en illustratie van het tijdschrift in de geest
van bewuste avant-garde (b.v. naar het model van sommige Engelse tijdschriften
van de modern style, The Hobby Horse) en bekende illustratoren zou uitnodigen
om mee te werken, o.m.J. Ensor, W. Finch, V. van Gogh, G. Lemmen, X. Mellery,
Théo van Rysselberghe, J. Thorn-Prikker, J. Toorop. Hij zou de opmaak verzorgen
van de Eerste Reeks van Van Nu en Straks, de naam die nu ook voorgoed die van
Vrije Kunst zou vervangen, en naar thans wordt aangenomen, geïnspireerd werd
door titel en inhoud van La Littérature de tout à l'heure (1889) door Ch. Morice, een
standaardwerk van de progressieve symbolistische literatuur en kunst, dat gericht
is tegen ‘l'art pour l'art’ en enkele moderne principes verdedigt zoals de vrije uiting
van het individu, de onafhankelijke beoefening van de kunst en bestudering van de
sociale, de politieke en de humanistische ideeën, dit alles in een vrije gemeenschap.
In zijn Mémoires, gedeeltelijk in het Duits bezorgd door H. Curjel, onderde titel
Geschichte meines Lebens (1962), schreef Van de Velde naar aanleiding van deze
beslissing, in de zomer van 1892, te Kalmthout: ‘L'actualité de ces discussions ne
se manifestait-elle pas à un point que rien de ce qui est d'aujourd'hui dans le domaine
des choses de l'art et de l'esprit, ne pourrait ne pas avoir préalablement fait l'objet
d'un examen passionné de la part de ceux qui se sentent préoccupés du tout á
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l'heure!’
Op 13 december 1892 kwam bij J.-E. Buschmann te Antwerpen het prospectus
voor Van Nu en Straks van de pers - vier gedrukte bladzijden, opgesteld door A.
Vermeylen en licht gewijzigd door zijn vrienden. Het eerste nummer zou eind maart
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tie zou bestaan uit C. Buysse, E. de Bom, P. van Langendonck en A. Vermeylen.
Zij stelde zich ten doel, eerst het ‘tot nu toe ontbrekende tijdschrift der jongeren uit
Zuid-Nederland’ te verspreiden; verder uiting te geven aan ‘het willen en denken
der laatst-gekomenen - zonder aesthetische dogmata, zonder schoolstrekking - een
vrij voorhoede-orgaan gewijd aan de kunst van Nu, nieuwsgierig naar de kunst-nog-in
wording - die van Straks - hier en in 't buitenland’. De hoofdredactie zou praktisch
in handen komen van Vermeylen, wat de samenstelling van de inhoud betreft; het
tijdschrift zou onder leiding van Van de Velde een bibliofiele uitgave worden. Aldus
140
de bedoelingen.
Er kan moeilijk gezegd worden, dat Van Nu en Straks, wat de strekkingen van de
Zuidnederlandse en Europese letteren, kunsten en wetenschappen betreft, er op
een ongunstig ogenblik kwam. Zowel in Frans-België als in Vlaanderen stonden de
literatuur en de plastische kunsten toen alle in het teken van een impressionistische,
sensitivistische, symbolistische of neoromantische vernieuwing op al dan niet sociale,
religieuze of wijsgerige grondslag; alles, ook de sfeer van het decadente fin-de-siècle,
de kwijnende Belle Époque, de sociaal-anarchisrische tendensen en de progressieve
politieke krachten, wees erop dat de tijd rijp was om door middel van beeld, metafoor,
symbool, allegorie, derhalve synthese, de mens nader te brengen tot de mens, en
een vorm van modern humanisme en internationalisme te doen ontstaan. In
Vlaanderen zou Van Nu en Straks dus op tijd komen; hier volgde de in het
vooruitzicht gestelde groepering, en beweging, het voorbeeld van de krachtige
stuwing die in de Frans-Belgische culturele kringen uitging van o.m. La Jeune
Belgique (1881), L'Art Moderne (1881), La Revue Moderne (1881). La Société
Nouvelle (1884), La Basoche (1884). L'Élan Littéraire (1884), La Wallonie (1885),
de Salons des XX te Brussel, L'Art Indépendant te Antwerpen, haast alle schatplichtig
aan de Franse Mercure de France (1890). Wat Nederland betreft, zou het
gezaghebbende voorbeeld De Nieuwe Gids blijken te zijn, ondanks de spanningen
tussen op de spits gedreven individualistische en collectivistische tendensen in de
jaren 1885-1894 en in weerwil van de kritische houding van Vermeylen, die in de
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tijd van de plannen tot oprichting van Vrije Kunst tot uiting was gekomen.
Vooral in de eigen Zuidnederlandse literatuur en cultuur hadden zich, sinds De
Vlaamsche Parnassus (1888) van P. van Langendonck, enkele feiten voorgedaan
die als het ware alle in de richting van Van Nu en Straks convergeerden. Wij hebben
het nu niet meer in het bijzonder over de eerste voortekenen van de vernieuwing,
als Jong Vlaanderen, Ons Tooneel of Vrije Kunst, die hun uitwerking zouden hebben.
Er zijn er andere. In 1890 verschijnt van C. Buysse De Biezenstekker - weliswaar
in De Nieuwe Gids - waarmee het Vlaamse proza een wending in
realistisch-naturalistische richting neemt. In 1891 doet P. de Mont, met het
poëzietijdschrift Zingende Vogels, een schuchtere poging om voor de autonomie
van de moderne symbolistische poëzie op te komen. In 1893 - het jaar van de
verschijning van Van Nu en Straks - laat zich de oudere, doch hernieuwde G. Gezelle
opnieuw met zijn bundel Tijdkrans gelden, terwijl van C. Buysse ook Het Recht van
de Sterkste het licht ziet. Tegen deze achtergrond verschenen, in de eerste jaargang
1893-1894 van Van Nu en Straks, Rythmus (1893) door A. Hegenscheidt, Herleving
der Vlaamsche Poëzij (1893) door P. van Langendonck, last but not least, De Kunst
in de Vrije Gemeenschap (1893) door A. Vermeylen, die stuk voor stuk getuigen
van de wil tot fundering van het nieuwe literaire bewustzijn, het moderne kunstgevoel,
142
en de creatieve sociale daad.
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Het is in deze tijdgeest dat Van Nu en Straks, als tijdschrift, groep en beweging,
getrouw aan wat het prospectus van 13 december 1892 als richtlijnen had
uitgestippeld
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en onder de administratieve verantwoordelijkheid van A. Vermeylen alleen - ‘Bestuur:
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Pachécostraat, 81, Brussel’ - in nr. I van de jaargang 1893-1894 zijn ‘tweevoudig
doel’ zou omschrijven. De tekst is die van het prospectus; het ‘tweevoudig doel’ dat
van de beginselverklaring; dat van de bedoeling van het tijdschrift ‘een werk van
boekkunst’ te maken.
Vanaf de Nieuwe Reeks, eerste jaargang, 1896, zou het zgn. bestuur van de
Pachécostraat 81, Brussel (A. Vermeylen dus) overgaan naar de Beeldekensstraat
57, Antwerpen (Schamelhout). Vermeylen zou immers, na zijn promotie in 1894 tot
doctor in de geschiedenis, een tijd lang in Berlijn gaan studeren, en was in 1896
net terug. In nummer VIII-X van de jaargang 1893-1894 worden nog resterende
nummers van de Eerste Reeks aangeboden. Bij deze gelegenheid overziet de zgn.
redactie, dus een anonieme redactie, de doelstellingen en resultaten van de eerste
tien nummers van de Eerste Reeks. De tekst is niet voor niets op blz. 1 van nummer
VIII-X afgedrukt; hij is een onmisbaar document in verband met de fundering van
de onderneming, vóór en na 1894, en luidt als volgt:
Voor een paar jaren werd tusschen hen, die heden ‘Van Nu en Straks’
opstellen, de vraag opgeworpen of er niets te doen viel tot heropbeuring
der Vlaamsche letterkunde. Uit hun onderhandelingen ontstond dit
tijdschrift, dat, als stoffelijke uitvoering, eene op het vasteland gansch
nieuwe poging mocht heeten. In den vreemde ontmoette het waardering,
in Noord-Nederland aanmoediging, bij de Vlamingen even doelmatige
tegenkanting als genegenheid. Geene andere periodieke uitgave in
Vlaanderen ging minder onopgemerkt voorbij, en thans brengt de redactie,
met dit driedubbel nummer, de aangekondigde reeks van tien afleveringen
gelukkigerwijze ten einde.
Hierop volgt dan een tweede principieel manifest, zowel wat de geest van de Eerste
als die van de Nieuwe Reeks betreft:
Bij het stichten bestond er noch leiding, noch eenheid van richting: men
beoogde vooral scharing van individuën, levenskrachtig, vastberaden,
rein van inzichten genoeg om de onderneming te kunnen schragen.
Persoonlijk waren zij elkander haast onbekend, doch samenwerking bracht
van lieverlede toenadering te weeg, en meer eensgezindheid, zooniet
over wijsgeerige strekking, dan toch over een standpunt van algemeene
critiek; en zoo wordt in dit tijdschrift een gemeenschappelijk streven
mogelijk, dat wij gelooven noodwendig te zijn en waar, in verband en met
het ontwikkelingsmoment van het nog opgroeiende Vlaanderen, en met
den gang zelf van dezen wereld-tijd - streven dat voor de eerste maal in
‘Van Nu en Straks’ echt-gevoelde en bepaald-duidelijke uitdrukking
erlangde. De redactie ziet daarin het bewijs dat zij, vaststaande op eigen
bodem, in voeling kan blijven met Noord-Nederland, en, thans dat reeds
nieuwe krachten tot haar komen en hare hoop vergrooten, voortgaan in
haar trachten om de Vlaamsche letterkunst tot het peil der wereldliteratuur
te brengen.
Nu de baan werd gebroken, stellen de stichters zich voor eene nieuwe
reeks te laten verschijnen, in anderen vorm, meer geschikt voor het
behandelen van alle intellectueele vraagstukken. Dankend wie hen
ondersteunden, durven zij hopen dat publiek en medewerkers hen ook
in deze poging zullen ter zijde staan.
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Wat in dit als ‘Voorwoord’ voorgestelde tweede document door de zgn. redactie of
het zgn. bestuur, beide anoniem, dient te worden onderstreept - feitelijk geldt dit
‘Voorwoord’ tot de Nieuwe Reeks als ‘Nawoord’ na de Eerste Reeks - zijn de
volgende begrippen en zaken: ‘heropbeuring der Vlaamsche letterkunde’, ‘eene op
het vasteland gansch nieuwe poging’, ‘scharing van individuën’, ‘eensgezindheid,
zooniet over wijsgeerige strekking, dan toch over een standpunt van algemeene
critiek’, ‘een gemeenschappelijk streven’, ‘noodwendig... en waar, in verband... met
den gang zelf van de-
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zen wereld-tijd’. Bovendien hangt dit samen met, enerzijds de nodige ‘voeling’ met
Noord-Nederland, anderzijds het ‘peil’ van de wereldliteratuur, dit met het doel ‘alle
intellectueel e vraagstukken’ aan bod te laten komen.
Het blijkt een keerpunt te zijn, althans intentioneel, om de Zuidnederlandse
literatuur, ja zelfs de Zuidnederlandse cultuur en intellectuele gedragspatronen
tegelijk een eigen Vlaamse en een Europese grondslag te verlenen, en wel in de
‘wereld-tijd’ omstreeks de eeuwwisseling.

Eindnoten:
105 Voor wat betreft de bijzonderheden over het ontstaan van Van Nu en Straks, zie literatuuropgave
in de bibliografie.
106 A. HERCKENRATH, zie aant. 61, blz. XVII, XX en vlg.
107 A. VERMEYLEN, Verzameld werk, III, zie aant. 18, blz. 643 en vlg.
108 E. D'OLIVEIRA, zie aant. 39, blz, 166 en vlg., 168, 170.
109 A. VERMEYLEN, Verzameld werk, III, zie aant. 18, blz. 616 en 612.
110 E. D'OLIVEIRA, zie aant. 39, blz. 166 en vlg.
111 A. HERCKENRATH, zie aant. 61, blz. XVII, XX en vlg.
112 A. VERMEYLEN, Verzameld werk, III, zie aant. 18, blz. 601 en 603.
113 E. D'OLIVEIRA, zie aant. 39, blz. 166 en vlg.
114 A. VERMEYLEN, Verzameld merk, III, zie aant. 18, blz. 606 en vlg.
115 E. DE BOM, De jonge Vermeylen, in Gedenkboek A. Vermeylen, zie aant. 61, blz. 33; F.V.
TOUSSAINT VAN BOELAERE, Spiegel van Van Nu en Straks, zie aant. 69, blz. 25, 232 en vlg.
116 Vgl. de eerste Franse teksten van A. Vermeylen in R. ROEMANS, zie aant. 105, blz. 392 en vlg.;
sommige van deze teksten in A. VERMEYLEN, Verzameld werk, I, zie aant. 18, blz. 507 en vlg.
117 IDEM, Verzameld werk, I, zie aant. 18, blz. 9 en vlg. A. Vermeylen cursiveert.
118 IDEM, Verzameld werk, I, zie aant, 18 blz. 9; E. DE BOM, De jonge Vermeylen, in Gedenkboek
A. Vermeylen, zie aant. 61, blz. 26. - Voor de verdere lijst van deze eerste Nederlandse bijdragen
in R. ROEMANS, zie aant. 105, blz. 392 en vlg.; de teksten zelf: A. VERMEYLEN, Verzameld werk,
I, zie aant. 18, blz. 477 en vlg.
119 A. VERMEYLEN, zie aant. 39, blz. 44.
120 E. D'OLIVEIRA, zie aant. 39, blz. 167. G. SCHMOOK, Het ‘Ritmus’-credo van ‘Van Nu en Straks’
(1893) en zijn nawerking (1910-1914), in Versl. en Med. van de Kon. Ac. voor Ned. Taal- en
Letterkunde, Gent 1973, blz. 323 en vlg.
121 E. D'OLIVEIRA, zie aant. 39, blz. 168; L. OPDEBEEK, zie aant. 26, blz. 179, ik cursiveer; A.
VERMEYLEN, Verzameld werk, I, zie aant. 18, blz. 15 en vlg.
122 G. SCHAMELHOUT, De Van-Nu-en-Straksers, in De Stroom, I, 1918, blz. 175. - Geciteerd in: A.
VERMEYLEN, Verzameld werk, I, zie aant. 18, blz. 18, ik cursiveer.
123 De volledige tekst in: IDEM, Verzameld werk, I, zie aant. 18, blz. 488 en vlg.; zie ook ibidem, blz.
12 en vlg. A. Vermeylen cursiveert; L. SOURIE, ‘Van Nu en Straks’, Historiek en Betekenis, 1953,
blz. 33 en vlg.
In De mannen van '80 aan het woord door E. D'OLIVEIRA, zie aant. 39, blz. 167, deelt A, Vermeylen
mee, dat de naam ‘Jong Vlaanderen’ werd overgenomen van het tijdschrift Jong Vlaanderen
van A. Rodenbach. Het geldt hier feitelijk Jong Vlaanderen van P. de Mont, januari 1881-december
1882, dat de 4e jaargang van Rodenbachs en De Monts Het Pennoen, 1878-1880, zou vervangen,
althans in het begin. Bedoelde naamgeving is ongetwijfeld als een hulde bedoeld geweest aan
een van beide voorgangers, en misschien eerder aan De Mont dan wel Rodenbach - men zie
de toespeling op de ‘sehnsuchtige zanger van Loreley’, nl. De Mont, en niet H. Heine, in de tekst
- al beweert Vermeylen ook in zijn interview, dat het de oprichters toescheen dat zij ‘het werk
van dien man [lees: Rodenbach] moesten hernemen in [hun] bladje’. In Nieuw Vlaanderen, zie
aant. 43, blz. 197, ziet E. DE BOM hierin een aanleunen bij de naam van La Jeune Belgique
(1881); hij steunt hiervoor op het feit, dat ook La Jeune Belgique door M. Waller met een
inleidende ballade werd gelanceerd. L. SOURIE, ‘Van Nu en Straks’, zie aant. 123, blz. 137 en
vlg., heeft m.i. niet onaardig een verband gelegd tussen het ‘Jonc ende stout’ van Jong
Vlaanderen en het ‘Soyons-nous’, later het ‘Ne crains’ van La Jeune Belgique, zelf geïnspireerd
op het ‘Ad augusta’ van La Jeune France (1877) van A. Allenet. Er hebben hier heel zeker van
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taal toe taal, binnen iedere taal van tijdschrift tot tijdschrift, allerlei vormen van interferentie
plaatsgehad.
Zoals op blz. 56 en vlg. aangegeven, verscheen Jong Vlaanderen van 29 september 1889 tot
23 maart 1890, met in dit dertiende en laatste nummer, de bijdrage van een nieuweling, nl. E.
de Bom. E. DE BOM gaf hier zijn Sprookje van de kikkers en van den leeuwerik, een bijdrage
waarom de redacteur H. Langerock hem verzocht had. H. Langerock stond toen alleen aan de
leiding van Jong Vlaanderen, want vanaf 9 februari 1890 hadden L. de Raet en A. Vermeylen
de redactie, wegens persoonlijke onenigheden, verlaten. A. Vermeylens redacteurschap duurde
dus slechts vier maanden.
HUBERT LANGEROCK (pseud. Hein van Zuylen) (1869) was een flink medeleerling van L. de Raet
en A. Vermeylen op het Brusselse Atheneum. Hij was enkele jaren ouder dan zij, ‘en oneindig
veel slimmer’ (A. Vermeylen aan D'Oliveira). H. LANGEROCK publiceerde in Jong Vlaanderen
fragmenten van een roman, Vrouwen onzer eeuw. Suzanne de Linières, Mechelen 1890. Men
consultere over zijn impressionistisch proza, zijn figuur verwant aan die van A. Rimbaud, zijn
raadselachtige persoonlijkheid: J. TEN BRINK, De oude garde en de jongste school. Studiën over
de letterkundige geschiedenis van den dag, II, in De jongste school, Amsterdam 1891, blz. 41
en vlg.; E. DE BOM, Nieuw Vlaanderen, zie aant. 43, blz. 196 en vlg.; L. SOURIE, ‘Van Nu en
Straks’, zie aant. 123, blz. 37 en vlg.
Over de Brusselse Atheneum-jaren van deze jongeren, in het bijzonder in verband met Help U
Zelf, de ‘Bond der Vlaamsche leerlingen van het arrondissement Brussel’, opgericht in oktober
1885, nog het volgende. Een van de bezielers van de bond was J. Kleyntjens, leraar Nederlands
aan het Brusselse Atheneum; de leerlingen werden eveneens gesteund door J.-M. Brans, J.
Haller von Ziegesar, E. Hiel, F. Reinhard, R. Stijns, N. de Tière. Een van de stichters van de
bond was L. de Raet; hij was toen pas vijftien jaar oud, in 1888 werd hij voorzitter van de bond.
Als zodanig werd hij, in 1890, opgevolgd door A. Vermeylen, die zijn vriend pas voorgoed in de
bond en niet zozeer op het Brusselse Atheneum zal hebben leren kennen en waarderen. A.
Vermeylen was namelijk twee jaar jonger dan L. de Raet (resp. geboren in 1872 en 1870);
bovendien, de eerste was leerling van de Grieks-Latijnse, de tweede van de wetenschappelijke
afdeling. Het bijzondere prestige is dus wel van De Raet uitgegaan naar Vermeylen, wat deze
trouwens ook altijd heeft erkend. - Vgl. M. LAMBERTY, Lodewijk de Raet. Grondlegger van een
Vlaamse volkspolitiek, Antwerpen 1951, blz. 18 en vlg.; IDEM, Lodewijk de Raet. Een levensbeeld,
Hasselt 1961, blz. 37 en vlg.
Vgl. de lijst hiervan in: R. ROEMANS, zie aant. 105, blz. 392; de teksten zelf in A. VERMEYLEN,
Verzameld werk, I, zie aant. 18, blz. 477 en vlg.
L. SOURIE, ‘Van Nu en Straks’, zie aant. 123, blz. 36.
F. VAN DE WEGHE, Nederlandsch Museum, 3e reeks, IV, 2, 1890, blz. 380 en vlg.; J. KUYPERS,
zie aant. 39, blz. 19.
J. TEN BRINK, zie aant. 123, blz. 36 en vlg.
E. DE BOM, De jonge Vermeylen in Gedenkboek A. Vermeylen, zie aant. 61, blz. 28; E. D'OLIVEIRA,
zie aant. 39, blz. 167.
Uit een brief van E. de Bom aan L. Sourie, 1 augustus 1941. - Vgl. L. SOURIE, ‘Van Nu en Straks’,
zie aant. 123, blz. 40; zie ook aant. 5.
Het Sprookje van de kikkers en van den leeuwerik van E. DE BOM is ongetwijfeld te leggen naast
Het sprookje van het kikkertje van A. VERMEYLEN, iets vroeger, in nr. 2, 13 oktober 1889, van
Jong Vlaanderen, gepubliceerd. Het sprookje van Vermeylen is een nauwelijks verhulde
symbolische inkleding van zijn duidelijke bewondering voor de impressionistische taal en stijl,
nl. in het teken van de ‘Sehnsucht van het Licht’ - Immers, het kikkertje was met ‘eenen
zonnestraal in 't hoofd geboren’ - en gericht tegen de oude deftige, filisterachtige taal en stijl.
Uit het feit, dat het kikkertje ‘villanellen sneed, rondeelkens vijlde en ritornellen zong in de
kikkertjestaal’, moet men wel afleiden dat, achter het hele sprookje, nog een zekere bewondering
voor de kunst van P. de Mont te ontdekken valt.
In tegenstelling tot wat sommigen in verband met de datum van de kennismaking van A.
Vermeylen en E. de Bom hebben gemeend, o.m.E. de Bom, L. Sourie e.a., staat het nu wel vast
blijkens de voorhanden zijnde documenten, dat die op 7 april 1890 moet worden vastgelegd,
dus op de algemene vergadering van Het Taalverbond te Brussel.
E. DE BOM, De jonge Vermeylen, in Gedenkboek A. Vermeylen, zie aant. 61, blz. 26.
Zie aant. 5.- N.D.K., 1889-1890, blz. 308 en vlg., getiteld Een Vlaamsch treurspel in verzen,
waarin vooral wordt gewezen op verschillen tussen H. Plancquaert en A. Rodenbach in Gudrun;
vgl. ook: E. SWILLENS, Hector Plancquaert (1863-1953), lic. verh., Gent l966.
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE maakt op deze toestand een toespeling, als hij in Spiegel van
Van Nu en Straks, zie aant. 69, blz. 232 en vlg., schrijft: ‘De productietijd van Hegenscheidt was
kort van duur. Na Starkadd zweeg hij... Maar de invloed van Hegenscheidt op de richting Van
Nu en Straks is scherper geweest dan naar buiten is gebleken. Vermeylen heeft ergens verklaard
dat hij minder invloed op zijn vrienden heeft uigeoefend dan zij invloed op hem’; zie ook aant.
115.
R. ROEMANS, zie aant. 105, blz. 394 en vlg.
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136 F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, zie aant. 69, blz. 240.
137 Er werd m.i. tot nu toe te weinig systematisch onderzoek ingesteld naar A. Vermeylens Brusselse
universiteitsjaren (1890-1904), waarin trouwens het ontstaan, de oprichting en de Eerste Reeks
van Van Nu en Straks (1893-1894) te situeren vallen. Ik denk hier aan de werkelijk vormende
invloed van sommige professoren op de student in de geschiedenis, in het bijzonder ook van
zijn medestudenten op de universiteit, van zijn vrienden en kennissen buiten de universiteit, in
sommige al dan niet belangrijke kringen, bonden, verenigingen, genootschappen, zowel Fransals Nederlandstalige redacties van tijdschriften. De contacten met medestudenten, vrienden en
kennissen, op en buiten de Brusselse universiteit, hebben ongetwijfeld hun stempel gedrukt op
wat Vermeylen, ook als latere Van-Nu-en-Strakser, dacht en deed.
Belangrijk zijn de vriendschappen met L. de Raet en met de gebroeders G. en J. Dwelshauvers,
verder die met L. Franck, E. Vandervelde, F. Hirsch, P. Duchaine e.a. Beruchte incidenten, zoals
de sociaal-politieke affaire rond G. Dwelshauvers, in augustus 1890, en de affaire rond E. Reclus,
in december 1893, die hij als oog- en oorgetuige meemaakte, zal Vermeylen, zoals men hem
in die tijd heeft gekend, zeker met bijzondere aandacht hebben gevolgd.
Wat het incident rond G. Dwelshauvers (1866-1937) betreft, de Brusselse faculteit van letteren
en wijsbegeerte had haar imprimatur geweigerd voor de publikatie van zijn aggregaarsdissertatie
omdat de studie, althans voor een gedeelte, het positivistisch determinisme aankleefde; G.
Dwelshauvers was toen pas teruggekeerd uit Leipzig, waar hij bij W. Wundt had gestudeerd. In
1892 werd hij dan toch tot speciaal doctor in de wijsbegeerte gepromoveerd, nl. op Principes
de l'idéalisme scientifique, een onderwerp dat Vermeylen op bijzondere wijze zou boeien. G.
Dwelshauvers werd daarna in 1897 vrij spoedig als docent aangesteld; in 1904 werd hij tot
ordinarius in de psychologie, de moraalfilosofie en andere vakken benoemd. Zijn dissertatie
verscheen in 1892 te Leipzig en Parijs; verder publiceerde G. DWELSHAUVERS Méthodes de
l'idéalisme scientifique, Verviers 1891; Ibsen et le pessimisme, Brussel 1901; Iphigénie van
Goethe, in vertaling, Brussel 1903; Raison et intuition. Étude sur la philosophie de H. Bergson,
Brussel 1906; La philosophie de Nietzsche, Paris 1909; een reeks studies, voorts talrijke opstellen
over wijsbegeerte, sociale en politieke problemen, waarvan duidelijke sporen in de
wereldbeschouwing van de jonge Vermeylen zijn terug te vinden. - Vgl. A. WESTERLINCK, zie
aant. 105, passim.
Het tweede incident, de E. Reclus-affaire, deed niet minder stof opwaaien, A. Vermeylen was
hier, omdat het tegen het einde van zijn studie plaatshad, onmiddellijk bij betrokken. Het raakte
ditmaal de kern van zijn toenmalig geestesleven en zijn wereldbeschouwing, toen nl. Van Nu
en Straks al bijna het einde van zijn ontwikkeling in de Eerste Reeks had bereikt.
Zoals bekend was E. Reclus (1830-1905), hoogleraar aan de Brusselse Vrije Universiteit, evenals
P.-A. Kropotkin, S. Faure e.a., voorstander van het zgn. anarchistisch individualisme. In 1893,
het jaar van het verschijnen van Van Nu en Straks, werd de burgerlijke openbare mening erg
geschokt door sommige anarchistische terreuraanslagen, o.m. die van E. Vaillant in de Franse
kamer van volksvertegenwoordigers, waarbij een familielid van Reclus van medeplichtigheid
werd verdacht. Ook te Brussel aan de Vrije Universiteit, had men de apologie van de
anarchistische beweging op zich genomen, ontleend aan een vroegere publikatie van Reclus.
Om deze redenen verzocht de raad van beheer Reclus, hoogleraar in de aardrijkskunde, althans
voor het academiejaar 1893-1894, zijn colleges te verdagen, nl. tot begin maart 1894. Zulks gaf
aanleiding tot een hele reeks verwikkelingen waarbij, behalve de universiteit zelf, de pers, de
publieke opinie, talrijke studentenkringen gemoeid werden, met het gevolg dat er een crisis
tussen de studenten en de academische overheid ontstond, waaraan pas gedurende het
academiejaar 1894-1895 een einde werd gemaakt. Dergelijke sociaal-politieke en filosofische
verschijnselen konden moeilijk de op vernieuwing ingestelde jonge Vermeylen onberoerd laten.
- Vgl. voor beide incidenten: E.-F.-A. GOBLET D'ALVIELLA, 1884-1909. L'université de Bruxelles
pendant son troisième quart de siècle, Avec la collaboration d'un groupe de professeurs, Brussel
1909, blz. 17, 26 en vlg.; wat in het bijzonder G. Dwelshauvers en A. Vermeylen betreft, vgl.
Notices biographiques et bibliographiques, ibidem, blz. 192, 204; vgl. ook WIM VAN ROOY,
L'agitation étudiante et la fondation de l'Université Nouvelle en 1894, in Revue Belge d'Histoire
Contemporaine - Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, VII, 1976, 1-2, blz. 197-241.
De bijdrage is geschreven in het kader van het Van-Nu-en-Straksprogramma van het Centrum
voor de studie van het Vlaamse cultuurleven vanaf het begin van de achttiende eeuw, Antwerpen,
A.M.V.C., onder de auspiciën van het Fonds voor Kollektief fundamenteel onderzoek, Brussel.
Wetenschappelijke staf: R. Beckers, L. Jansseune, J.P. Lissens, W. van Rooy.
Een belangrijk punt is hier eveneens de deelname van A. Vermeylen aan het Brusselse
studentenleven, binnen en buiten de universiteit. De neerslag hiervan is te vinden in tal van
bondsbladen, studententijdschriften e.d., die op hun beurt eenmaal grondig zouden moeten
worden onderzocht. Althans tot ongeveer einde 1894, als de Eerste Reeks van Van Nu en Straks
voltooid is. Men hoeft hier slechts te denken aan de Cercle universitaire, waaruit, in 1887, de
Revue universitaire ontstond. Verder aan de Cercle des étudiants en philosophie, opgericht door
P. Duchaine, F. Hirsch en A. Vermeylen zelf ter gelegenheid van een derde incident, de M.
Philippson-affaire. Op de eerste vergadering, einde 1891, hield Vermeylen er een lezing over
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het pessimisme van G. Flaubert, met H. Ibsen toen een van zijn leermeesters. Deze ‘cercle’
hield het dertig jaar vol. Er waren nog: de Cercle des étudiants socialistes, die in 1891 het eerste
internationaal congres van de socialistische studenten organiseerde en waaruit L'étudiant
socialiste zou ontstaan, het Journal des étudiants de l'Université de Bruxelles (1889), de Almanach
des étudiants de l'Université libre de Bruxelles (1891), waarvan de gebroeders J. en G.
Dwelshauvers de leiding hadden, de Almanach des apaches pour de bon (1892) en de Vlaamsche
vooruitstrevende studentenkring, Geen Taal - Geen Vrijheid, waarvan Vermeylen actief lid was.
Het is aan en buiten de Brusselse universiteit, dat Vermeylen gevormd werd. - Vgl. de opgave
van zijn medewerking aan genoemde periodieken in R. ROEMANS, zie aant. 105, blz. 392 en
vlg.; over deze kringen en bladen in her algemeen: E.-F.-A. GOBLET D'ALVIELLA, zie aant. 137,
blz. 156 en vlg.
Op negenentwintigjarige leeftijd werd A. Vermeylen zelf aan de Brusselse Vrije Universiteit als
docent aangesteld (1 juni 1901; extra-ordinarius, 21 januari 1905). Hij doceerde er: geschiedenis
van de Nederlandse literatuur, kunstgeschiedenis en geschiedenis van het toneel in de kerk
(Brusselse Hogeschooluitbreiding). Als zodanig kwam hij ongetwijfeld in direct en indirect contact
met collega's van wie op hem eveneens invloed zal zijn uitgegaan, nl. de professoren E.-F.-A.
Goblet d'Alviella (godsdienstgeschiedenis), L. Leclère (geschiedenis van de wijsbegeerte, de
middeleeuwen en de nieuwste tijden), H. Lonchay (historische kritiek en bijhorende oefeningen),
M. Philippson (geschiedenis van de middeleeuwen en de nieuwere tijden), G. Tiberghien
(psychologie), L. Vanderkindere (geschiedenis van de nieuwste tijden) e.a. Hij promoveerde in
oktober 1894, precies toen het 10e en laatste nummer van de Eerste Reeks van Van Nu en
Straks het licht zag, tot doctor in de geschiedenis, op een in het Frans geschreven dissertatie
over het Twaalfjarig Bestand. - Vgl. hieromtrent: J. VENSTERMANS, August Vermeylen,
Ontmoetingen nr. 60, hoofdstuk Vermeylens levensbeschouwing, blz. 16 en vlg.; R. VERVLIET,
A. Vermeylen te Berlijn, zie aant. 105, blz. 896 en vlg.
E. DE BOM, De jonge Vermeylen, in Gedenkboek A. Vermeylen, zie aant. 61, blz. 33 en vlg.;
IDEM, Nieuw Vlaanderen, zie aant. 43, blz. 195 en vlg.
E. D'OLIVEIRA, zie aant. 39, blz. 168 en vlg.; A. VERMEYLEN, zie aant. 39, blz. 60 en vlg.; H.
TEIRLINCK, Henry van de Velde, Monographies de l'Art beige, Bruxelles 1959.
Het buitengoed van de zuster en de schoonbroer van H. van de Velde, het gezin L.A. Biart-Van
de Velde, in het stichringsjaar van Van Nu en Straks in 1892, als ‘Villa Vogelenzang’, of in de
volksmond als ‘Het Hofken van Biart’ bekend, werd in 1850, op de hoek van de Vogelenzang
en de Kapellensteenweg, door burgemeester C. Cas gebouwd; het landhuis heet thans ‘Het
Withof’, de naam die in 1942 door de toenmalige eigenares, mej. B. van Regemorter, aan het
landgoed gegeven werd. Een gedenksteen aangebracht in de zijgevel van de woning: ‘Hier
werd/ Van Nu/ en Straks/ in 1892 ontworpen’, herinnert aan de oprichting; in de tuin staan twee
‘coniferen’, toen geplant in herinnering aan de oprichting; de één heet Prosper (van Langendonck),
de andere August (Vermeylen). - Vgl. J. VORSSELMANS, Rond de stichting van ‘Van Nu en Straks’,
Calmpthoutania, Orgaan van de Oudheidkundige Kring van Kalmthout, v.z.w.d., 20e jg., 3, 1968,
blz. 106 en vlg., mij bereidwillig bezorgd door L. Jansseune, wetenschappelijk medewerkster
aan het C.S.V.C., A.M.V.C., Antwerpen.
De bewijsplaatsen, waar in het bijzonder gehandeld wordt over La littérature de tout à l'heure
(1889) door Ch. Morice, als mogelijke inspiratiebron voor naamgeving en algemene tendens
van Van Nu en Straks, zijn hoofdzakelijk de volgende: J. KUYPERS, zie aant. 39, blz. 26 en vlg.;
IDEM, Vanwaar de benaming van Van Nu en Straks?, in Nieuw Vlaams Tijdschrift, XV, 1961-1962,
3, blz. 365; E. DE BOM, Nieuw Vlaanderen zie aant. 43, blz. 200; IDEM, De jonge Vermeylen, in
Gedenkboek A. Vermeylen, zie aant. 61, blz. 34; P. DE SMAELE, Auguste Vermeylen, zie aant.
105, blz. 7; L. SOURIE, ‘Van Nu en Straks’, zie aant. 123, blz. 135; A. WESTERLINCK, zie aant.
105, blz. 42. A. Westerlinck is de eerste geweest om bij dit onderzoek een stap verder te zetten;
inderdaad, hij heeft sommige opvattingen van Ch. Morice en A. Vermeylen met elkaar weten te
vergelijken en, als gevolg hiervan, overeenstemmingen geconstateerd. Zelf heb ik bedoelde
confrontatie voortgezet: M. RUTTEN, Charles Morice en August Vermeylen, in Spiegel der Letteren,
V, 1961, 2, blz. 100 en vlg.; IDEM, Even terug tot Charles Morice en August Vermeylen, in Spiegel
der Letteren, VIII, 1964-1965, blz. 68 en vlg.; C. LEMAIRE, August Vermeylen en Henry van de
Velde. Voorgeschiedenis van het tijdschrift ‘Van Nu en Straks’, in Archief- en Bibliotheekwezen
in België, 36e jg., 1, blz. 84 en vlg.; A.M. HAMMACHER, zie aant. 105, blz. 113 en vlg.; G. SCHMOOK,
zie aant. 105, passim.
Vgl. de volledige tekst van het prospectus van 13 december 1892, in R. ROEMANS, zie aant. 105,
blz. 432. De ‘drukgeschiedenis en betekenis’ werden grondig uit de doeken gedaan door J.P.
LISSENS, in Het prospectus van de Eerste Reeks van het tijdschrift ‘Van Nu en Straks’.
Drukgeschiedenis en betekenis, overdruk uit Versl. en Med. van de Kon. Ac. voor Ned. Taalen Letterkunde, jg. 1977, afl. 1, blz. 109-144.
Het is wellicht waardevol te wijzen op de belangrijkste tijdschriften, die tussen de N.D.K. en Van
Nu en Straks, dus tussen 1878 en 1893, het licht hebben gezien, en waarvan de ontwikkeling
eenmaal chronologisch zou moeten worden onderzocht. Het zijn: De Vlaamsche Wacht
(1879-1895), Nieuw Nederlandsch Tijdschrift (1881-1883), De Ontwaking (1883-1884), De

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

Vooruitgang (1883-1886), Flandria (1885-1888), 't Daghet in den Oosten (1885-1914), Zingende
Vogels (1891, 1895-1896), Limburgsch Jaarboek (1892-1896), Dietsche Stemmen (1892-1896),
Vlaamsch en Vrij (1893-1894). Ter aanvulling valt te consulteren: De Nederlandsche letterkunde
in België. 1830-1930, Tentoonstelling ingericht met de medewerking der Vereeniging van
letterkundigen. Ministerie van Kunsten en Wetenschappen, Koninklijke Bibliotheek van België,
Brussel 1932. Er valt hier nochtans op te merken dat het van het Westeuropees, inz. Frans
idealistisch symbolisme uit was dat de vernieuwing zich in de Zuidnederlandse literatuur heeft
laten gelden. Een synthetisch beeld geeft hiervan Robert L. Delevoy in Journal du Symbolisme,
Genève 1977, 246 blz., geïll. Onder de titel Le Temps des Manifestes et l'Exigence produite,
1885-1892 blz. 69-94, geeft Delevoy hier een beeld van de Franstalige programma's op literair
gebied, vanaf Un Manifeste littéraire, Le Symbolisme, in Le Figaro littéraire, samedi 18 septembre
1886, voorts in L'Art Moderne (Bruxelles 1881-1914), La Décadence (Paris 1886), Le Décadent
(Paris 1886-1889), La Vogue (Paris 1886-1889), La Conque (Paris 1891-1892), La Plume (Paris
1891). In oktober-november 1886 verscheen te Parijs Le Symboliste, onder redactie van Gustave
Kahn, Jean Moréas, en Paul Adam. Jean Moréas was hiervan hoofdredacteur.
142 A. HEGENSCHEIDT, Rythmus, in Van Nu en Straks, I, 1893, VIII-X, blz. 12 en vlg.; P. VAN
LANGENDONCK, Herleving der Vlaamsche Poëzij, ibidem, I, 1893, VI-VII, blz. 26 en vlg., VIII-X,
blz. 43 en vlg.; A. VERMEYLEN, De kunst in de vrije gemeenschap, ibidem, I, 1893, VI-VII, blz.
52 en vlg.; VIII-X, blz. 2 en vlg.
143 Er werd m.i. tot nu toe niet voldoende gewezen op de betrekkelijke anonimiteit van de zgn.
‘redactie’ en het zgn. ‘bestuur’ van Van Nu en Straks.
Al noemde het prospectus van 13 december 1892, als ‘redactie’ de namen van C. Buysse, E.
de Bom, P. van Langendonck en A. Vermeylen, deze namen zouden, noch in de Eerste Reeks,
noch in de Nieuwe Reeks - wat C. Buysse betreft, was dit normaal - later terugkeren. Alleen
werd, voor de Eerste Reeks, het privé-adres van A. Vermeylen, Pachécostraat 81, Brussel, wat
het ‘bestuur’ betreft opgegeven; voor de Nieuwe Reeks, het privé-adres van dr. G. Schamelhout,
Beeldekensstraat 57, Antwerpen, eveneens wat het ‘bestuur’ betreft. Deze gegevens lijken het
volgende aan te tonen: 1. dat er in Van Nu en Straks een werkelijke geest van groepsverband
aanwezig was, sommige individuele strubbelingen niet te na gesproken; 2. dat dit groepsverband
kon functioneren omdat de persoonlijkheid van A. Vermeylen als bindmiddel fungeerde, zonder
dat daarom een uitgesproken ‘leiding’ of ‘eenheid van richting’ (het prospectus), dus een zgn.
hoofd- of eindredactie aanwezig was. Vgl. ook het ‘voorwoord’ van de zgn. ‘redactie’ in nr. VIII-X,
jg. 1893-1894, Eerste Reeks; 3. dat de persoonlijkheid van A. Vermeylen ten slotte oorspronkelijk
en intellectueel sterk genoeg was om, zoniet altijd expliciet, dan toch impliciet werkelijk leiding
te kunnen geven. Men consultere de beschouwingen hierover in sommige bijdragen van J.
Kuypers over A. Vermeylen en andere Van-Nu-en-Straksers; vgl. R. ROEMANS en H. VAN ASSCHE,
Analytische bibliografie van Julien Kuypers, ingeleid door Karel Jonckheere en Garmt Stuiveling,
Hasselt 1968, ‘Trefwoordenregister’, blz. 96, op: Biografische studies, Herinneringen, In
Memoriams, Literatuurgeschiedenis, resp. blz. 34, 44, 54, 32 en vlg.

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

78

II. Van Nu en Straks
1893-1901
door prof. dr. R. Vervliet
A. Externe geschiedenis van Van Nu en Straks
1. Het Prospectus en de Eerste Reeks
In zijn cultuurhistorische studie van de beweging van Tachtig heeft Gerben Colmjon,
tegen de tot dan toe gangbare mening in, gesteld en aangetoond dat de oprichting
1
van het tijdschrift De Nieuwe Gids ‘geen donderslag bij heldere hemel was’. Deze
stelling geldt evenzeer voor Van Nu en Straks. Zoals uit de schets van de
2
voorgeschiedenis van het tijdschrift blijkt, was het immers niet alleen de resultante
van een langzaam rijpingsproces bij de stichters door drie tijdschriften heen, doch
ook van een diepe voorafgaande evolutie. Uiteraard kan men zowel in de ruime
context van de West-europese literatuur van het fin-de-siècle als in de onmiddellijke
nabijheid van de Frans- Belgische literatuur talrijke tijdschriften als referentiepunten
aanstippen, doch ook in de Zuidnederlandse literatuur waren er reeds vanaf 1878
voortekenen van een moderne en kosmopolitisch ingestelde literatuur. Gezelle,
Verriest en Rodenbach werden terecht door de Van-Nu-en-Straksers zelf als
voorlopers erkend; Pol de Mont, hoewel uit de Van-Nu-en-Straksgroep geweerd,
had onmiskenbaar een pioniersrol gespeeld met het ‘uitbreken uit het provincialisme
3
en de collegeatmosfeer’ en met ‘het inzetten van een Europees jong-universalisme’;
zelfs Victor dela Montagne en Arnold Sauwen hadden, met hun nog vrij conventioneel
opgezette tijdschrift Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle ‘de jongste richting’ in de
Nederlandse letteren een kans gegeven.
Hoewel in dit laatste tijdschrift de kunst van de jongeren wel aanleiding tot kritiek
had gegeven, had de nieuwe literaire beweging zich toch tot ver in de jaren tachtig
ongestoord kunnen ontwikkelen naast de sterke traditionele stroming van een
nationaal-historische, nog romantische of idyllisch getemperde realistische kunst.
Waarschijnlijk werd de kracht van de nieuwe beweging aanvankelijk onderschat,
omdat men ze alleen geïsoleerd beschouwde als een literair modeverschijnsel van
jongeren die naar bevestiging streefden en die met het verlies van de wilde haren
wel vanzelf in de traditionele banen zouden komen. Deze laatste hoop berustte op
een verkeerde opvatting van de tegenstelling als een generatieconflict. De nieuwe
literaire beweging was echter slechts een onderdeel van een algemene
vernieuwingsbeweging in de kunst en in de maatschappij. Aan de groeiende
esthetische tegenstelling lag een fundamenteel verschillende levens- en
maatschappijvisie ten grondslag die de bestaande politieke antagonismen
(katholieken-liberalen, papen-geuzen) doorkruiste: de toenemende polarisering
tussen een conservatieve en autoritaire houding van katholieken en libe-

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

79
ralen tegenover een revolutionaire en democratische conceptie van radicale liberalen
en anarchisten, en later, socialisten en christen-democraten. Waar de vroegere
politieke polariteit wel aanleiding had gegeven tot partijdigheid bij beoordelingen en
prijskampen, maar niet tot een fundamenteel verschil in esthetische opvattingen,
oefende de evolutie naar een nieuwe maatschappelijke polarisering daar wel degelijk
invloed op uit. Dit verklaart dan ook waarom in de literaire controversen, die in de
Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle op het einde van de jaren tachtig oplaaiden,
katholieken tegenover katholieken en liberalen tegenover liberalen kwamen te staan.
Toen het antagonisme eenmaal was toegespitst en de traditionalisten een dieper
inzicht hadden gekregen in de algemeen revolutionaire aard van de nieuwe literaire
beweging met steeds maar groeiende aanhang, werd de mogelijkheid tot vrije
meningsuiting van de jongeren problematischer. In de gevestigde kunstkringen als
De Distel en tijdschriften als Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle en De Vlaamsche
School, zwaaiden immers de behoudsgezinden de scepter. De mogelijkheid tot
modernisering bleek daarin dan ook uitgesloten. Symptomatisch in dit opzicht is de
onenigheid die Vermeylen begin 1892 had met Paul Buschmann n.a.v. zijn artikel
4
over de tentoonstelling van Les XX te Brussel. Naar de smaak van Buschmann en
Max Rooses, die De Vlaamsche School toen leidden, was Vermeylens pleidooi voor
de nieuwe richtingen in de schilderkunst (impressionisme en symbolisme) al te vurig
en ongenuanceerd. Even symptomatisch was de poging van Jan-Matthys Brans op
2 oktober 1892 om Jan Boucherij, redacteur van De Vlaamsche Kunstbode, aan te
zetten tot artistieke verfraaiing van zijn tijdschrift om aldus de wind uit de zeilen te
5
nemen van de jongeren die een eigen tijdschrift wilden oprichten.
Hoewel het verschijnen van Van Nu en Straks dus helemaal in de lijn lag van de
in de jaren tachtig ontwikkelde modernistische antistroming en de ouderen door hun
agressief tegenoffensief beducht waren voor een putsch van de progressieve
jongeren, toch zijn de stichters van Van Nu en Straks erin geslaagd nog een
verrassingseffect te bereiken. Dat effect werd dan ook bedachtzaam en berekend
6
voorbereid, zoals blijkt uit de peripetieën rond het ontwerp van een prospectus.
7
Sedert hun samenkomst te Kalmthout op 2 augustus 1892 hadden August
8
Vermeylen en Henry van de Velde een concrete vorm gegeven aan het tijdschrift.
Met het prospectus wilden zij een voor die tijd grootse en ophefmakende
promotiecampagne in Zuid- en Noord-Nederland op touw zetten, zodat het
prospectus zowel de geest als de vorm van het tijdschrift diende weer te geven. Het
zou echter tot 13 december 1892 duren voor die campagne zou kunnen starten,
zodat de aanvankelijke streefdatum voor het verschijnen van het tijdschrift van 15
9
november 1892 verplaatst diende te worden naar 1 januari 1893. Op een vergadering
van 1 oktober 1892 te Antwerpen werd het prospectus gezamenlijk opgesteld door
Vermeylen, De Bom, Van Langendonck en Van de Velde en achteraf nogmaals
individueel gecorrigeerd door alle redactieleden, C. Buysse incluis. Dat het dan nog
meer dan twee maanden zou duren, is te wijten aan de hoge artistieke eisen die de
redactie, en in het bijzonder Henry van de Velde die instond voor de grafische
10
vormgeving van het prospectus en het tijdschrift, aan de Antwerpse drukkerij J.E.
Buschmann stelde. De eerste door de drukker Paul Buschmann sr. voorgelegde
11
proef schonk geen voldoening. Van de Velde ontwierp zelf een sober abstract
vignet, en stelde de volgende eisen: een ander lettertype (wat een Elsevier, 10 punt,
mager romein werd), terwijl het vignet en de titel (in vette, grotere letters) in rode
inkt dienden te worden gedrukt, op Hollands Van Gelderpapier (4 blz, waarvan twee
bedrukt en twee onbedrukt, formaat 223 µ 275 mm). Na nog drie drukproeven
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beschikte men uiteindelijk over een prospectus, gedrukt op 1000 exemplaren,
waar-
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mee de propaganda definitief kon starten. Inmiddels waren de ongeduldige
redacteuren reeds overgegaan tot een mondelinge campagne: op 12 november
hielden Van Langendonck te Brussel in De Distel en De Bom te Antwerpen in de
13
Cercle d'Études Sociales lezingen, terwijl Vermeylen van 13 tot 23 november in
Nederland rondreisde om contacten te leggen met diverse kunstenaars en een
overeenkomst te sluiten met Block, een boekhandelaar in Den Haag, voor de
verspreiding van het tijdschrift in Noord-Nederland.
Het prospectus bevatte voldoende explosieve stof om toch nog voor opschudding
te zorgen in het kleine literaire wereldje in Vlaanderen. Daar was vooreerst de
ongewone titel, die reeds een manifest als zodanig was: geïnspireerd op buitenlandse
modellen, in het bijzonder op het door de jongeren veel gelezen boek van Charles
14
Morice, La Littérature de tout á l'heure (1889) , duidelijk getuigend van een
avantgardistische strekking, omdat men met deze titel met het verleden tabula rasa
maakte. Het progressieve en kosmopolitische karakter werd trouwens in de tekst
van het prospectus nogmaals benadrukt en gepreciseerd: ‘een vrij voorhoede-orgaan
gewijd aan de kunst van Nu, nieuwsgierig naar de kunst-nog-in-wording - die van
Straks - hier en in 't buitenland’. Vervolgens was er de redactie: Vermeylen en De
Bom waren door hun luidruchtig en revolutionair debuut reeds genoegzaam bekend
als fervente aanhangers van de moderne buitenlandse stromingen. Naast deze
twee ‘Draufgänger’ figureerde echter ook de oudere en bedachtzame Prosper van
Langendonck, die reeds in Zuid-Nederland hoog aanzien genoot als bijzonder
origineel en authentiek dichter, essayist en criticus. En dan was er nog een rasechte
vertegenwoordiger van het naturalisme, Cyriel Buysse, wiens novelle De
Biezenstekker (1890) reeds in De Nieuwe Gids was gepubliceerd en die aldus ook
het Noordnederlands lezerspubliek kon aantrekken.
Bevreemdend was wel dat bij de samenstelling van de redactie voorlopers van
het modernisme als Van Langendonck en Buysse werden uitgenodigd, terwijl Pol
de Mont werd uitgesloten. Deze opvallende omissie wees wel op de nieuwe richting
die de stichters in de moderne literatuur wilden inslaan. Niet alleen om persoonlijke
redenen (‘incompatibilité d'humeur' tussen Vermeylen en De Mont en vrees voor
De Monts autoritair leiderschap) werd De Mont geweerd, maar ook omdat zijn
parnassianisme beperkt bleef tot een louter formalistische vernieuwing van de
15
literatuur.
Niet minder bevreemdend ten slotte was het uiterlijk van het tijdschrift dat, onder
de leiding van Henry van de Velde, een proeve wilde zijn van moderne, ambachtelijke
en artistieke boekdrukkunst in het spoor van de ideeën van John Ruskin, William
Morris, Walter Crane en The Arts and Crafts Movement, naar het voorbeeld van
tijdschriften als o.m. The Hobby Horse (1884), The Dial (1889), Le Mercure de
16
France (1889), La Revue Blanche (1889) en L'Art Moderne (1881). Het prospectus
bood een staalkaart van deze vernieuwde grafische vormgeving in art-nouveaustijl,
waarvan het bevreemdende effect treffend werd gekarakteriseerd door A. Cornette:
En daar werd een tijdschrift aangekondigd op een blad geel papier dat
er uitzag als de omslag van een pakje karavaan-thee, versierd met een
17
zonderling, rood, cabalistiek merk, grillig als een Tartaarsch zegel.
Als lid van progressieve kunstkringen, als L'Art Indépendant en L'Association pour
18
l'Art te Antwerpen en Le Cercle des XX te Brussel, had Van de Velde een groot
aantal kunstenaars ertoe kunnen bewegen hun medewerking te verlenen aan de
artistieke illustratie van het tijdschrift. Zo kon op het prospectus worden aangekondigd
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dat ‘buiten de tekst-ornamentatie, meestal in houtsnee en zincografie’, het tijdschrift
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vens oorspronkelijke buitentekstplaten zou bevatten van: Maurits Bauer, Henry de
Groux, A.J. Derkinderen, G.W. Dijsselhof, James Ensor, Willy Finch, Marg. Holeman,
R.N. Roland Holst, G. Lemmen, X. Mellery, C. Meunier, G. Minne, Thorn-Prikker,
Jan Toorop, Henry van de Velde, wijlen Vincent van Gogh, Théo van Rysselberghe
en Jan Veth.
Wat verder opvalt in dit prospectus, is dat de literair-esthetische opvattingen er
niet scherp omlijnd in uitgedrukt worden. Ze werden negatief geformuleerd: ‘zonder
esthetische dogmata, zonder schoolstrekking’. Kortom, een resolute breuk met de
traditionele literaire conventies en een open, vrij forum voor al wat nieuw is, en het
cachet van een krachtige persoonlijkheid draagt. In deze kordate negatie van elke
vorm van dogmatische gezagsuitoefening en van literaire institutionalisering en
anderzijds in de beklemtoning van de onbeperkte vrijheid van de individuele, artistieke
en filosofische expressie lag reeds impliciet de individualistisch-anarchistische
revolte vervat tegen het burgerlijke levenspatroon. Trouwens, in de verkorte versie
van het prospectus, die als beginselverklaring op de binnenzijde van het kaft van
het eerste nummer verscheen, werden de namen van de redactieleden, van Van
de Velde als leider van de grafische vormgeving en van de plastische kunstenaars
die hun medewerking hadden beloofd, weggelaten. Alleen het adres van het ‘bestuur’
(de redactie ten huize van August Vermeylen, die wel de algemeen erkende
geestelijke leider van het tijdschrift was) werd nog vermeld. Van enig formeel
leiderschap, of van een redactie met statuten en doctrine was geen sprake. Zowel
op financieel, literair als artistiek vlak werd het principe van de solidaire
verantwoordelijkheid aangenomen. De enige band die deze informele groep van
19
bovendien ideologisch onderling verschillende medewerkers samenhield, was
enerzijds de sterke apostolische ijver van Vermeylen, anderzijds de
gemeenschappelijke literaire en artistieke vernieuwingsdrang en de antiburgerlijke
instelling. De teamgeest werd bovendien versterkt door geregelde samenkomsten,
diners en uitstapjes. Met deze onconventionele groepsvorming sloot Van Nu en
Straks aan bij de mentaliteit van de talrijke literaire en artistieke
bohémienverenigingen die in het buitenland (vooral in Frankrijk) waren ontstaan als
(bewust ernstig of ludiek parodiërend) alternatief voor de burgerlijke
20
geïnstitutionaliseerde kunstkringen.
Bovendien hoefden het programma en de redactie niet meer omstandig te worden
voorgesteld, daar het eerste nummer helemaal was samengesteld uit eigen werk
van de redactieleden: Vermeylen opende met het gedicht Geluk en het prozastuk
Heimwee; van Prosper van Langendonck verschenen de vier Hoogmoed-sonnetten,
het langere gedicht Wrangheid en het sonnet ‘En verre tochten gaan en zullen
gaan...’; Buysse stond de realistische, sociale schets Moeder af; De Bom besloot
met de introspectieve prozaschets Blonde gedachten. De algemene ondertoon van
al deze bijdragen was er een van weemoedig pessimisme, gepaard aan
beklemmende introspectie en onvrede met de omgeving - de benepen alledaagse
kleinburgerlijkheid of de sociale misére - en van een onbestemd verlangen naar
hoger, naar een nieuwe en betere wereld. Kortom, met een zeer homogeen nummer,
op hoog niveau, bijzonder kenmerkend voor de eigentijdse sfeer van het fin-de-siécle,
deed het tijdschrift zijn intrede in de literaire wereld.
Niet alleen door de nieuwe stijl en toon was het een ophefmakende verschijning,
maar ook door de luxueuze uiterlijke presentatie op Van Gelderpapier op
kwartoformaat (270 × 220), en door het geabstraheerde, lineaire titelvignet in
art-nouveaustijl van Henry van de Velde, in steenrood afgedrukt. Zoals Vermeylen
later zou getuigen, hield dit titelontwerp reeds een programma op zichzelf in:
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En daar we in alles harmonie wensten, had Henry Van de Velde dien titel
in moeilijk te ontcijferen letters laten dansen dwars door een complex van
21
kronkelige lijnen, die ons programma zouden verzinnebeelden.
Immers, de kronkelende lijnen zijn gevat binnen een kader waarin zich ook de letters
‘van Nu’ bevinden, die zich uit het lijnenspel losmaken en het kader doorbreken,
daarbuiten staan de letters ‘en Straks’: uit de chaotische krachtlijnen van een tijd
vol tegenstellingen streeft de hedendaagse kunst naar een synthese die de nieuwe
kunst van de toekomst moet voorbereiden. De plastische uitbeelding van dit streven
door Van de Velde heeft Vermeylen uitgelegd in de inleidende zinnen van zijn opstel
Aanteekeningen over een hedendaagsche Richting (I, nr. 2, blz. 9), een tekst die
haast als commentaar bij het titelontwerp zou kunnen dienen. Hieruit blijkt zeer
duidelijk dat in deze periode zowel schrijvers als beeldende kunstenaars een zelfde
synthetische kunstvisie huldigen, zodat de wisselwerking bijzonder intens was.
In dezelfde abstracte, lineaire stijl ontwierp Van de Velde, ook voor het eerste
nummer, een ‘kopstuk’ bij het prozastuk Heimwee en een initiaal bij het verhaal
Moeder. Verder werden voor dit nummer vignetten gesneden door Théo van
Rysselberghe, Willy Finch en Georges Lemmen en, zoals aangekondigd, bevatte
het nummer tevens een buitentekstplaat van Xavier Mellery, Kind in interieur lezend
bij avondlamp.
Voor de redactie, en in het bijzonder voor Van de Velde, betekende de druk van
dit eerste nummer echter een nieuwe ontgoocheling. Nadat men Buschmann als
22
drukker had opgegeven, , nam Vermeylen contact op met de Brusselse drukker
Xavier Havermans, een welbekende figuur in het Vlaamse verenigingsleven te
23
Brussel (o.m. drukker voor Het Taalverbond en De Distel ) en met wiens zoon
Vermeylen bovendien bevriend was. Deze verandering verklaart tevens waarom
het eerste nummer pas eind maart 1893 kon verschijnen. Het resultaat beantwoordde
echter evenmin aan de gestelde eisen en Van de Velde was verbolgen over de al
24
te sterke reductie van de oorspronkelijke houtsneden in de fotografische reproduktie.
Er werd daarom besloten nogmaals van drukker te veranderen, niet alleen voor het
drukken van de volgende nummers, maar zelfs voor het herdrukken van het eerste
nummer.
De nieuwe druk door de Brusselse drukker Alex Berqueman verschilt aanmerkelijk
25
van de eerste editie, niet zozeer door de wijzigingen in de tekst, als wel door
verandering in de grafische vormgeving: het titelvignet werd voortaan in geel gedrukt
en het drukkersvignet van Havermans op de achterzijde van de kaft werd vervangen
door een vignet van Van de Velde; als buitentekstplaat werd een tekening van Jan
26
Toorop afgedrukt wiens symbolische, lineaire potloodtekening beter in
overeenstemming was met Van de Veldes stijl, dan het impressionistische en
intimistisch-huiselijke tafereel van Mellery; de opmaak was anders: er was meer wit
doordat het zetsel nauwer aansloot, terwijl de titels niet meer vet gedrukt aan de
rand van de bladspiegel stonden, doch middenin en in mager lettertype. Opmerkelijk
is wel dat men genoegen nam met een vrij conventioneel lettertype (een Elsevier
van Th. Beaudoire van de Fonderie Générale) en zelfs archaïstische lettertekens
27
als de lange ‘s’ en het &-teken gebruikte.
28
Niet zozeer door de typografie, als wel door de stijl van de buitentekstplaten, de
29
initialen, illustraties en vignetten, werd Van Nu en Straks een avant-gardetijdschrift
in de Europese art nouveau. Hoewel er op verschillende kunstenaars een beroep
werd gedaan, toch kan men merken dat in alle illustraties de figuratieve, florale
art-nouveaustijl week voor een meer geabstraheerde en symbolische stijl. Evenals
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The Hobby Horse en The Dial in Engeland, zo was Van Nu en Straks baanbrekend
voor de vernieuwing in de grafische stijl van de tijdschriften in West-Europa.
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Dat deze avantgardistische vernieuwing in abstracte art-nouveaustijl te danken was
aan de dynamische, ja haast messianistische bezieling van Henry van de Velde
blijkt verder uit zijn studie over Les XX (nr. 2, blz. 20-23), waarin hij in het spoor van
Walter Crane en Kropotkin citerend opkomt voor een herwaardering van de
kunstam-bachten en voor een synthetische kunstopvatting die moeten leiden tot de
realisatie van het ideaal van de gemeenschapskunst. Niet in het minst blijkt dat uit
zijn aandeel in de samenstelling van het speciale Van Goghnummer (nr. 3). Samen
met de andere ‘Vingtisten’ had Van de Velde een grote bewondering voor deze tot
dan toe nog miskende en verguisde ‘schilder-martelaar’ die in januari-februari 1890
door Les XX werd uitgenodigd om op hun jaarlijkse tentoonstelling te exposeren en
30
aan wie, in 1891, door hen een ‘hommage Vincent’ werd georganiseerd. Van de
Velde kwam zelfs zozeer onder de indruk van het oeuvre van Van Gogh dat hij, bij
een bezoek aan de weduwe van Theo van Gogh, die hij tijdens zijn huwelijksreis in
31
mei 1894 had leren kennen, besloot zelf het schilderen op te geven. In navolging
32
van de Mercure de France koesterden Van de Velde en Vermeylen de wens
eveneens een gedenkteken op te richten ter ere van Vincent van Gogh (nr. 3,
Inleiding, blz. 1). Reeds tijdens zijn propagandatocht, in november 1892, had
Vermeylen mevrouw Theo van Gogh in Bussum bezocht en toestemming gekregen
om een selectie van brieven van de schilder aan zijn broer te publiceren. De Van
Goghtentoonstelling te Amsterdam van 15 december 1892 tot 5 februari 1893 was
de stimulans tot de definitieve realisatie van het plan: naast drie buitentekstplaten
naar tekeningen van Van Gogh en een portret door Horace Mann Lievens (Levens),
werden dertien brieven uit de periode 1882-1888 uitgegeven, voorafgegaan door
33
een niet ondertekende algemene inleiding.
Bij de promotie van de avantgardistische art-nouveaustijl werd Van de Velde
gesteund door Vermeylen, een even geestdriftige bewonderaar en trouwe bezoeker
van de tentoonstellingen van Les XX. In het volgende nummer (4, blz. 7) wijdde hij
in de hem zo eigen kernachtige stijl apologetische woorden aan Georges Minne,
de nog te weinig bekende en gewaardeerde kunstenaar van wie een buitentekstplaat,
Bedroefde moeder, in het nummer werd opgenomen:
Vergeten in een dorpje van Vlaanderen leeft de kunstenaar die gebeeld
heeft de oneindige ellende van alles, in gestalten groot van steen
alleenstaand door eeuwen heen.
Met deze belangstelling voor de avant-garde in de plastische kunsten en de
medewerking van diverse belangrijke kunstenaars, kon het tijdschrift aldus ook
aantrekkings-kracht uitoefenen op kunstenaars en bibliofielen. Dat verklaart wellicht
34
de ruime belangstelling voor Van Nu en Straks, tot ver buiten de landsgrenzen.
Buiten het artistieke karakter van de uitgave was er ook nog een ander element
dat bijdroeg tot het succes van de Eerste Reeks en de verspreiding ervan tot in het
buitenland, nl. de belangrijke literaire inbreng van Noordnederlandse auteurs. Ook
in dit opzicht heeft Van Nu en Straks een historische pioniersrol vervuld: het was
de inzet tot de culturele integratie van Noord en Zuid. Hoewel Kloos reeds
belangstelling had getoond voor Vermeylens eerste bijdragen in Jong Vlaanderen
en Buysses novelle De Biezenstekker in De Nieuwe Gids had opgenomen, toch
keek men, in het bijzonder de Nieuwe-Gidsers, tot dan toe in Noord-Nederland met
35
een hooghartig misprijzen neer op de Vlaamse literatuur. Ook hier was het weer
Vermeylens sterke persoonlijkheid die zorgde voor de doorbraak, voor ‘een nieuwe
36
vermenging van Noord en Zuid op voet van gelijkheid’. Tijdens zijn eerste
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prospectietocht voor Van Nu en Straks in Noord-Nederland, in november 1892, had
Vermeylen immers ook Verwey in Noordwijk opgezocht en haast onmiddellijk diens
toezegging tot medewerking verkregen.
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Ongetwijfeld had Vermeylen toen handig ingespeeld op de breuk die in De Nieuwe
Gids was ontstaan na het conflict tussen Kloos en Verwey, die zich in april 1890 uit
de redactie had teruggetrokken. De breuk leidde tot een crisis in de redactie en tot
een openlijke polemiek, zodat vanaf oktober 1893 ook Van der Goes, Tak en Van
Eeden ontslag namen. Toen hij, in augustus 1893, voor de tweede keer naar
mogelijke Noordnederlandse medewerkers op zoek was, had Vermeylen ook Van
37
Eeden te Bussum bezocht en om medewerking gevraagd.
De contacten met Noord-Nederland bleken vruchtbaar te zijn, zodat de inbreng
van Noordnederlandse auteurs vrij groot was in de eerste jaargang. Na inzage te
hebben genomen van het eerste nummer stond Albert Verwey reeds voor het tweede
nummer twee dichterlijke Portretten af, Paul Verlaine en Antoon Derkinderen. Verder
38
zou hij nog twee volledige gedichtencyclussen. Kosmos en Spaansche reis , in de
eerste jaargang publiceren. Ook André Jolles, de latere medewerker aan De Kroniek
39
van P.L. Tak, leverde een belangrijke poëtische bijdrage aan het tijdschrift met het
lange gedicht Jehane en twee dramatische stukken in verzen, Reges tres en
Mandragora. Naast de publikatie van nog enkele gedichten van Henri Borel en J.D.
Bierens de Haan werd er over het nieuwe prozawerk van Frederik van Eeden,
Johannes Viator, een polemiek gevoerd tussen Jan Kalff, die zijn kritiek publiceerde
onder het pseudoniem J.F. Moraaz, en Van Eeden zelf.
Toen de Nederlanders die zich uit De Nieuwe Gids hadden teruggetrokken,
opnieuw beschikten over eigen organen, het Tweemaandelijksch Tijdschrift (1894,
onder leiding van Albert Verwey) en De Kroniek (1895, geleid door P.L. Tak), hield
de medewerking aan Van Nu en Straks op. Hun bijdrage aan de Eerste Reeks had
echter wel gezorgd voor een ruime belangstelling voor het tijdschrift in
Noord-Nederland en had tevens de geestelijke affiniteit belicht tussen Noord- en
Zuidnederlandse schrijvers die zich van Kloos' hyperindividualistisch estheticisme
distantieerden en streefden naar een nieuwe synthese tussen vormschoonheid en
gedachtenrijkdom, tussen individualistisch dichterschap en culturele emancipatie
van de gemeenschap. De intense, doch vrij korte samenwerking leidde tot
permanente contacten en vriendschapsbanden, zodat sindsdien ook
Noordnederlandse tijdschriften publikaderuimte beschikbaar stelden voor
Zuidnederlandse schrijvers.
In de eerste jaargang werd ook van enkele debuterende Zuidnederlandse dichters
werk gepubliceerd. Uit de Antwerpse vriendenkring van Emmanuel de Bom bleek
aanvankelijk Victor de Meyere met gevoelige, intimistische sfeergedichten in de
trant van Franse symbolisten als Francis Jammes, Albert Samain en Francis
Viélé-Griffin, een belofte in te houden. Hij was trouwens de eerste van de
Van-Nu-en-Straksers die zijn werk in boekvorm uitgaf: de bundel Verzen (1894),
verlucht met modieuze Jugendstiltekeningen van de Antwerpse kunstenaar en
medewerker aan Van Nu en Straks, Victor Hageman. De belofte van een groot
dichterschap kon De Meyere echter niet inlossen en meer en meer kwam hij in de
schaduw te staan van de andere medewerkers, vooral van Van de Woestijne wiens
talent hij had ontdekt, en die hij in Van Nu en Straks zou introduceren. De
Antwerpenaar Edmond van Offel, van wie een gedicht in het laatste nummer werd
opgenomen (Mei, blz. 10), bleef slechts een eendagsvlieg in Van Nu en Straks en
zou evenmin tot een groot dichter uitgroeien. Wel werd hij als tekenaar en ontwerper
van ex-libris een van de markantste vertegen-woordigers van de Jugendstil in
Vlaanderen. Een aanwinst daarentegen was Alfred Hegenscheidt uit de Brusselse
vriendenkring van Vermeylen. Onder invloed van Prosper van Langendonck kwam
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in De Distel dat zijn eerste gedichten door Prosper
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van Langendonck werden voorgedragen, terwijl de sonnettencyclus Muziek en
Leven er integraal door Vermeylen werd voorgelezen, voor die in het laatste nummer
40
van de Eerste Reeks verschenen. Onder impuls van Vermeylen schreef hij tevens
het essay Rythmus (1893), waarmee hij niet alleen getuigde van zijn grondige
wetenschappelijke filosofische, literaire en muzikale kennis, maar ook op treffende
wijze aansloot bij de denkbeelden die reeds tot uiting waren gekomen in Herleving
der Vlaamsche Poëzij (1893) van Van Langendonck en De Kunst in de Vrije
Gemeenschap (1893) van Vermeylen. Deze drie essays vormen de pijlers waarop
de esthetica van Van Nu en Straks berustte en ze kunnen daarom beschouwd
worden als de collectieve verwoording van het literaire manifest van het tijdschrift.
De omvangrijkste literaire bijdrage in de eerste jaargang kwam echter van de
redactieleden zelf, op Buysse na, die nog slechts een prozaverhaal inleverde, dat
als lantaarn aan de dissel van de Eerste Reeks verscheen. De belangrijkste dichter
was ongetwijfeld Prosper van Langendonck. Niet alleen leverde hij een omvangrijke,
doch ook kwalitatief hoogstaande poëtische bijdrage, getuigend van een
getormenteerd en authentiek dichterschap, verwant aan de sfeer van ‘poètes maudits’
als Baudelaire en Leopardi. Bovendien heeft hij het kosmopolitisch gerichte tijdschrift
voor ontworteling behoed door de aandacht te vestigen op geestelijke voorgangers
als Hugo Verriest, van wie hij in het laatste nummer van de Eerste Reeks een gedicht
41
liet overdrukken en inleidde.
Met enkele scherp polemische artikelen, lyrisch-introspectieve prozaschetsen en
glasheldere essays over het wezen van de eigentijdse kunst en literatuur was August
Vermeylen de geestelijke spil van het tijdschrift. Nauw aansluitend bij zijn
lyrisch-beschouwende prozaschetsen waren de psychologisch-analytische
prozastukken van Emmanuel de Bom, die toen sterk onder de invloed stond van
42
Vermeylens krachtige persoonlijkheid en eruditie. Gestimuleerd door het geestelijk
klimaat van Van Nu en Straks bereikte De Bom in zijn literair scheppend werk een
peil dat hij later nog slechts zelden zou kunnen evenaren. Door zijn intuïtie en
sensibiliteit heeft hij in zijn prozastukken zeer gevat de sfeer van het fin-de-siècle
43
weten te evoceren, van die ‘époque véhémente où germèrent mille espoirs’.
Om echter de regelmatige maandelijkse publikatie van een nummer van 32 blz.
te kunnen volhouden was de redactiekern te klein. Halverwege de jaargang kwam
er ademnood, zodat na nummer V de regelmaat werd verbroken en de jaargang
werd vervolledigd met een dubbelnummer en een driedubbelnummer. In de laatste
aflevering (oktober 1894) werd dan ook vanwege de redactie in een verklaring van
de hand van Vermeylen aangekondigd dat de uitgave in de bestaande vorm gestopt
zou worden: ‘Nu de baan werd gebroken, stellen de stichters zich voor eene nieuwe
reeks te laten verschijnen, in anderen vorm, meer geschikt voor het behandelen
van alle intelletueele vraagstukken’ (nr. VIII-X, blz. 1). Niet alleen kopijnood had tot
die beslissing geleid, doch tevens de maandelijks weerkerende moeilijkheid om
tijdig in het bezit te zijn van de illustraties van diverse kunstenaars en bovendien
het onrustwekkend aangroeiend deficit. Voor een dergelijk luxueus uitgegeven
avant-gardetijdschrift (voor de, voor die tijd, hoge abonnementsprijs van 30 fr. of fl
15,-) bleek in Vlaanderen de tijd nog niet rijp te zijn. Een andere en niet de minst
belangrijke reden ten slotte was het vertrek van Vermeylen naar Berlijn en Wenen
waar hij zich verder wilde gaan specialiseren in de vergelijkende literatuurstudie en
kunstgeschiedenis, met het oog op zijn dissertatie over leven en werk van jonker
44
Jan van der Noot. Niettemin werd er besloten dat de vriendschapsbanden strak
aangehaald zouden blijven en dat Hegen-scheidt de administratieve zaken verder
zou afwikkelen. Bij het opmaken van de ba-
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lans van een jaar werking vonden de redactieleden zelf dat er redenen tot
45
tevredenheid waren wat betreft de impact op het literaire leven, zodat de
onderneming voortgezet diende te worden. Trouwens, voor de Eerste Reeks bleef
belangstelling bestaan, zodat de nog resterende exemplaren, gebundeld in een
46
kartonnen ‘portfolio’ bedrukt met het titelvignet, te koop werden aangeboden.
Bovendien waren alle medewerkers bereid het avontuur van Van Nu en Straks voort
te zetten, en stortten zij - zoals bij de stichting was overeengekomen - hun financiële
bijdrage om het deficit te dekken. Alleen Buysse verbrak dat solidariteitsbeginsel,
omdat hij toen in familiale en financiële moeilijkheden verkeerde. Hij verdween ook
uit het Van-Nu-en-Strakscenakel en zou aan de Nieuwe Reeks niet verder
meewerken.

2. De Nieuwe Reeks
Eind 1894 daagde reeds het droombeeld van een Nieuwe Reeks van Van Nu en
Straks in Vermeylens brieven op:
...ons gekenmerkt Vlaamsch tijdschrift dat het tijdschr[ift] van Vlaanderen
moet zijn, en waarin alles wat maar op vooruitgang wijst (op welk gebied
ook van het verstandelijk leven), alles wat van nutte kan wezen voor de
ontwikkeling of omwenteling van den Vlaamschen geest en het Vlaamsch
maatschappelijk leven, zal opgenomen worden. Dat is een ‘programma’
waarover wij het allen eens kunnen zijn. Wij moeren alle niet-conservatieve
47
krachten van Vlaanderen mobiliseren.
Uit de briefwisseling blijkt dat de conceptie van de Nieuwe Reeks, zowel inhoudelijk
als uiterlijk, door Vermeylen werd bepaald. Het zou geen louter artistiek en literair
tijdschrift meer worden, doch een algemeen cultureel tijdschrift, tevens een
pluralistisch verzamelpunt van alle progressieve krachten in Vlaanderen. In verband
hiermee stippelde hij zelfs een uitgesproken revolutionaire koers uit:
Ik zie meer dan ooit dat het geweten van Vlaanderen moet opgeschud,
gebrutaliseerd worden, opdat het ineens in bewustzijn opgroeit; een
Sturm-en-Drang, een wreede critiek van al wat bestaat, dat de menschen
dwingt te denken, dat is zeker, zeer zeker en vast noodzakelijk (en
daarvoor kan alleen de anarchie gebruikt worden, met haar absoluut
criticisme en haar positief geloof), maar dat alles is onvruchtbaar indien
het groote werk er niet staat. Zou het nu niet onverwachts gaan komen,
misschien van een zijde waarnaar wij niet uitkeken? Hopen, en zelf zijn
48
werk voortzetten!
Om een ruimer publiek te kunnen bereiken en de vroegere organisatorische
moeilijk-heden te vermijden, stelde hij een sobere en goedkope vorm voor: op kleiner
formaat en zonder ornamentaties. Aan Van de Velde zou de opdracht worden
49
gegeven vooraf een aantal sierletters en vignetten klaar te maken. Aldus zou Van
Nu en Straks een Vlaamse tegenhanger worden van het eveneens sober uitgegeven
en sterk sociaal geëngageerde Frans-Belgische tijdschrift La Société Nouvelle Revue Internationale - Sociologie, Arts, Sciences, Lettres in 1884 door Fernand
Brouez gesticht).
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Op 21 met 1895 berichtte Vermeylen dat hij een prospectus had opgesteld, terwijl
ook Hegenscheidt inmiddels een ontwerp klaar bleek te hebben. Tijdens de
zomervakantie van Vermeylen te Brussel, in 1895, werd in gezamenlijk overleg een
definitieve tekst opgesteld. Onderhandelingen met drukkers (Paul Buschmann te
Antwerpen en Enschedé en Zonen te Haarlem) werden gevoerd, opdat het tijdschrift
tegen het einde van het jaar 1895 zou kunnen verschijnen. Uiteindelijk zou
Buschmann het prospectus en de hele Nieuwe Reeks drukken. De titel bleef
behouden, doch het zou voortaan
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een tweemaandelijks tijdschrift worden met afleveringen van 64 bladzijden,
50
octavoformaat (215 × 175), zonder buitentekstplaten, maar nog wel op Van
Gelderpapier en met houtsneeversieringen.
Er werd bevestigd dat Van Nu en Straks het literair avant-gardetijdschrift der
jongeren zou blijven, doch tevens zou een ruime plaats gegund worden ‘aan het
behandelen van intellectuele vraagstukken en het bevestigen van ons Vlaamsch
volkseigen’. De revolutionaire strekking werd ook aangeduid door expliciet de
medewerking te vragen van al wie ‘in Noord of Zuid zich onafhankelijk genoeg zou
voelen om alle waarheid te aanvaarden en uit te spreken, van waar zij ook kome
en welke gevolgen zij ook hebben kan’. Het bestuur (redactie) was gevestigd in de
Beeldekensstraat 57 te Antwerpen, d.w.z. ten huize van dr. Gustaaf Schamelhout,
een arts die in Brussel had gestudeerd, die er de Distellezingen bijwoonde en aldus
in de Van-Nu-en-Straksgroep terechtgekomen was, zodat hij, hoewel zelf niet literair
51
actief, toch vanaf het begin het wel en wee van het tijdschrift had meebeleefd. Hij
nam het beheer van Hegenscheidt over die, wegens ziekte, op 17 november 1895
naar Davos diende te vertrekken voor een rustkuur. Schamelhout was een minutieus
werker, gevestigd te Antwerpen (wat de onderhandelingen met de drukkerij
Buschmann vergemakkelijkte), en oefende bovendien een vrij beroep uit, waardoor
hij meer armslag had en minder kwetsbaar was dan de andere redactieleden. Met
de uitgestippelde revolutionair-anarchistische tendens meende men immers niet
helemaal ten onrechte dat de overheid het tijdschrift als staatsgevaarlijk zou kunnen
52
beschouwen. De distributie ten slotte werd toevertrouwd aan L.H. Smeding,
directeur van De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen.
Toen in januari 1896 het eerste nummer van de Nieuwe Reeks verscheen, bleek
het tijdschrift een grondige metamorfose te hebben ondergaan. Vooreerst was er
de opvallend soberder vormgeving. Het nieuwe kaftontwerp van Van de Velde
getuigde van een versobering in zijn eigen stijl: het titelblad (gedrukt met oranje inkt
op een grijze omslag) is zeer symmetrisch opgebouwd, met slechts twee
geabstraheerde florale siermotieven aan weerszijden waartussen de titel (in gewone
drukletters), een open ruimte voor de inhoudsopgave van elk nummer en de ondertitel
(Tweemaandelijksch Tijdschrift) zich bevinden; onderaan staat het adres van het
‘bestuur’. Dezelfde verstrakking kan men ook vaststellen in de initialen: zonder
omlijsting, ontworpen met een paar penseeltrekken, zodat het eerder
tekstornamenten dan letters schijnen te zijn, een indruk die nog wordt versterkt door
de vignetten en sierlijsten, die uit dezelfde elementen als de letters zijn samengesteld.
Zoals Roswitha Baurmann terecht opmerkt, wordt daardoor een hoge eenheid in
de illustratiekunst bereikt:
Die Verwandlung der Buchstaben, die in ihren Einzelheiten durch den
Dukrus des Pinselstrichs bestimmt sind, in Vignetten ist nur möglich, weil
für beide das gleiche Material und die gleiche Technik angewandt werden.
Er erreicht damit in dem Bande von ‘Van Nu en Straks’ die höchste
53
Einheitlichkeit im Buchschmuck.
Hoewel deze vernieuwing in de grafische kunst op veel onbegrip stuitte bij het
54
toenmalige Vlaamse lezerspubliek, en zelfs bij medewerkers aan het tijdschrift zelf,
toch heeft Van Nu Straks invloed uitgeoefend op andere tijdschriften die in deze
periode hun uitvoering moderniseerden. Vanaf de tweede jaargang werd de grafische
voorstelling nog verder versoberd: op het kaft werd de florale omlijsting weggelaten
en bleef er slechts een klein vignet over dat, evenals de titel, in rood werd afgedrukt.
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De sierletters aan het begin van elk artikel werden vervangen door een grote rode
drukletter (vanaf de derde jaargang echter opnieuw een in hout gesneden initiaal).
Aldus
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bleef er van het artistiek-artisanale niet zo heel veel meer over. Het provocatief
avantgardistische karakter week voor een sobere degelijkheid die wel rustig en
voornaam aandeed, doch geen bibliofielen meer zou lokken. Door deze versobering
richtte het tijdschrift zich anderzijds tot een ruimer publiek, wat trouwens ook blijkt
uit de aanzienlijke verlaging van de abonnementsprijs, tot 8 fr. of fl. 5,-.
Vanaf het eerste nummer van de Nieuwe Reeks werd het ook duidelijk dat het
tijdschrift een revolutionair-anarchistisch e richting insloeg. De eerste aflevering
beukte als een stormram op alle gevestigde tradities in: Vermeylen brak in zijn Kritiek
der Vlaamsche Beweging (1896) de actie van de ‘romantische taalflaminganten’ af
en pleitte voor een accentverschuiving naar een algemene maatschappelijke
55
emancipatiebeweging; Jacques Mesnil, een briljante geest die op Vermeylen een
grote invloed uitoefende als sterk theoretisch geschoold en diep overtuigd anarchist
uit de kring van de Franse geograaf en anarchist Elisée Reclus, schreef in De
Socialistische Partij en haar Drijfveren een al even sterke kritiek op de reformistische
strategie en de beperkte materialistische visie van de sociaal-democratie; Henry
van de Velde viel in zijn Variatiën en Gevolgtrekkingen de traditionele, academische
kunstopvatting aan en pleitte voor een herwaardering van de kunstambachten.
Alleen van De Bom verscheen een literaire bijdrage, de prozaschets Scheppingsdag,
terwijl een poëtische bijdrage, Door het zomeren, werd opgenomen van een jonge
debutant-dichter: Karel van de Woestijne. De oudere en zeer gewaardeerde Prosper
van Langendonck had zich immers uit ergernis over Vermeylens Kritiek, waarin hij
als lid van de Vlaamsche Volkspartij een persoonlijke belediging zag, uit Van Nu
56
en Straks teruggetrokken. Reeds na enkele maanden echter, toen Vermeylen
terug te Brussel was na zijn tweede verblijf te Berlijn, kon de onenigheid met de
57
gegriefde dichter worden uitgepraat en bijgelegd. Vanaf de tweede jaargang werkte
Van Langendonck opnieuw mee en in het eerste nummer van die jaargang (februari
1897, blz. 2-16) publiceerde hij niet minder dan veertien gedichten - fel bewogen,
diepmenselijke belijdenislyriek -, betekenisvol in- gezet met de smeekbede tot
verzoening:
O weest goed, gij die mijn vrienden zijt...

De verzoening werd in de hand gewerkt door een rectificatie van de redactie in een
woord vooraf tot de tweede jaargang:
Van Nu en Straks neemt geen bepaald leerstelsel tot richtsnoer, en, zooals
te voren, blijft het open voor de vrijste uiting van elke gedachte. De
medewerkers zijn enkel verantwoordelijk voor wat door hen zelven
onderteekend wordt (II, nr. 1, blz. 1).
De laatste restrictie was reeds als voetnoot toegevoegd aan het artikel van F. Domela
Nieuwenhuis over Een omkeer in de zedelijke begrippen in het tweede nummer van
de eerste jaargang, een studie waarmee Vermeylen zelf niet akkoord ging en waarop
hij wilde reageren. Reeds tijdens zijn studieverblijf te Berlijn waar hij persoonlijke
contacten had gehad met anarchisten als o.m. Bruno Wille, was hij tot relativering
gekomen van het al te dogmatische karakter van veel anarchisten en hun
leerstellingen. Met zijn Kritiek had hij een climax van negatief-destructief anarchisme
bereikt, waarop hij zijn jeugdperiode afsloot: het was tegelijkertijd een hoogte- en
eindpunt in zijn revolutionaire evolutie. In de loop van 1896 nog, zou hij op die
evolutie terugblikken in het introspectieve essay Eene Jeugd (1896), bedoeld als
repliek op het artikel van Domela Nieuwenhuis. Daarin distantieerde hij zich reeds
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impliciet van het anarchisme en van elke vorm van dogmatisch denken. Expliciet
zou hij zijn kritiek op het anarchisme verwoorden in Anarchie geen leer, tegelijkertijd
gepubliceerd in Ontwa-
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king. Het ‘anarchistisch gedachtengetimmerte’ waarop zijn Kritiek was gebaseerd,
zou hij ten slotte zelf helemaal slopen om alleen de positieve aspecten van zijn visie
op een heroriëntering van de Vlaamse Beweging over te houden en uit te werken
in Vlaamsche en Europeesche Beweging (IV, nr. 5-6, november 1900, blz. 299-310).
De vermindering van vaart van de revolutionair-anarchistische Beweging vanaf
de tweede jaargang werd echter niet alleen ingegeven uit zorg voor de interne
cohesie van de groep, doch ook uit bezorgdheid om de schrikwekkende daling van
59
het aantal abonnees. Uit een brief van Schamelhout aan Hegenscheidt blijkt immers
dat na het eerste nummer van de Nieuwe Reeks 150 abonnees in Noord-Nederland
en drie vierde van het aantal abonnees in Brussel waren weggevallen, zodat er in
totaal slechts 175 abonnees overbleven. Niet alleen de verminderde
aantrekkingskracht op bibliofielen en kunstenaars verklaart deze plotselinge
teruggang, doch ook en vooral de uitgesproken strijdvaardige anarchistische tendens.
Na de reeds vermelde artikelen van Vermeylen, Mesnil, Van de Velde en Domela
Nieuwenhuis verscheen immers nog een uitgebreide studie van Mesnil over De
anarchistische Beweging (gespreid over de nrs. 3,4 en 5-6) en de bittere
beschouwingen van Domela Nieuwenhuis over Het Internationaal Congres te Londen
in 1896 (nr. 5-6) waar zich de definitieve breuk voltrok tussen de revolutionaire,
60
antiparlementaire anarchisten en de reformistische sociaal-democraten.
Hoewel inderdaad vanaf de tweede jaargang opnieuw ‘aan zuiver letterkundige
werken een ruime plaats gegund (zou) worden’, zoals tevens werd aangekondigd
in het woord vooraf, toch bleef de anarchistische strekking nog tot in de vierde
jaargang aan bod komen, zij het minder uitgebreid en zonder heftig programmatisch
karakter. Het was vooral door Mesnil dat deze lijn werd doorgetrokken. Van Max
61
Nettlau, geschiedschrijver van het anarchisme en biograaf van Bakoenin, verscheen
een overzicht van Bakunin en de Meiomwenteling in Dresden (III, nr. 1-2). Christiaan
62
Cornelissen, de vroegere medewerker van Domela Nieuwenhuis,
anarchocommunist en theoreticus van het revolutionair syndicalisme, leverde een
bijdrage over De Kommunistische Beweging in Holland en haar tegenvoordige Krisis
(III, nr, 4). Van Mesnil, ten slotte, verscheen nog een bespreking van de Memoirs
of a Revolutionist van P. Kropotkin (IV, nr. 4) en een uitvoerige studie over Het vrij
huwelijk (IV, nr. 5-6 en V, nr. 1).
Een opvallend verschil met de Eerste Reeks is de grotere plaats die werd
ingeruimd voor het proza, d.w.z. voor studies, essays en kritieken. Door de diversiteit
van de onderwerpen en de medewerking van specialisten uit binnen- en buitenland,
kreeg het tijdschrift aldus een meer algemene culturele en internationale allure.
Hieruit blijkt eens te meer dat de Nieuwe Reeks vooral werd geconcipieerd naar het
model van een tijdschrift als La Société Nouvelle. In tegenstelling met wat men zou
kunnen verwachten, werd, op het ene artikel van Van de Velde na, geen aandacht
besteed aan het parallelle streven van progressieve plastische kunstenaars,
vertegenwoordigers van het symbolisme en de art nouveau. De artikelen gewijd
aan de plastische kunst zijn alle van de hand van Jacques Mesnil en zijn vooral
historische studies gewijd aan Rubens, Botticelli en het verschil tussen de Vlaamse
en Italiaanse renaissance. Kenmerkend is trouwens het academische karakter en
niveau van de studies. Ook dat betekende een vernieuwing in de Vlaamse
tijdschriftenliteratuur, doch daarmee richtte men zich toen wel tot een al te beperkt
lezerspubliek. De twee uitvoerige filosofische bijdragen van Jacques Mesnils broer,
63
Georges Dwelshauvers, lijken zelfs eerder op bewerkingen van aantekeningen
voor zijn colleges. Ook de literairhistorische studies zijn duidelijk van de hand van
academici: Vermeylens studie over de renaissance (III, nr. 5-6)
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was de tekst van het inleidende hoofdstuk van zijn dissertatie, het eveneens
uitgebreide opstel over renaissance en romantiek was van de hand van de Weense
64
schrijver-criticus Karl Federn met wie Vermeylen tijdens zijn studieverblijf te Wenen
bevriend was geraakt. Van de laatste werd ook nog een stuk over Walt Whitman
opgenomen (II, nr. 3-4). Met deze Amerikaanse dichter die opkwam voor een nieuwe
religie zonder dogma's en voor een gemeenschapskunst, bestond uiteraard een
‘Wahlverwandtschaft’; van hem werden ook twee gedichten gepubliceerd, in een
65
vertaling van Vermeylen. Van de Luikse hoogleraar Paul Hamelius verscheen in
het laatste nummer nog een uitvoerig opstel over De theorie van het romantische
blijspel. Op muzikaal gebied gaf Hegenscheidt een beschouwing over Fervaal van
de Franse Wagneriaanse componist Vincent d'Indy, schreef Emmanuel de Bom
twee studies over Peter Benoit en wijdde Georges Dwelshauvers een bespreking
66
aan de Fête romaine van Erasme Raway, een componist die tot de Brusselse
vriendenkring van Van Nu en Straks behoorde.
Bijzonder opmerkelijk in het betogende proza is de ruime belangstelling voor de
West-vlaamse school. Sedert Prosper van Langendonck de aandacht had gevestigd
op het werk van Hugo Verriest, was men met verscherpte aandacht het literaire
leven in West-Vlaanderen gaan volgen. Via Verriest en later Streuvels ontdekte
men in Gezelle en Rodenbach voorlopers van het eigen streven. Van Hugo Verriest
verscheen een studie over Rodenbach (II, nr. 3-4), terwijl uit Rodenbachs literaire
nalatenschap werk werd gepubliceerd. Vermeylen wees voor het eerst op de
originaliteit en grootheid van Gezelles dichterschap in een scherp polemisch artikel;
aangevallen werd daarbij het verslag van Theophiel Coopman voor de vijfjaarlijkse
prijs voor Vlaamse letterkunde (periode 1890-1894) waarin Gezelles dichterschap
werd miskend (I, nr. 2). Ook zou Vermeylen een in memoriam wijden aan de grote
Westvlaamse dichter (IV, nr. 1-2) van wie enkele ongepubliceerde gedichten werden
opgenomen (IV, nr. 3 en V, nr. 2-3).
Aan ‘het bevestigen van ons Vlaamsch volkseigen’, een punt uit het programma,
werd tevens de nodige aandacht besteed. Met zijn twee uitvoerige essays over de
Vlaamse Beweging en zijn scherpe repliek op Cyriel Buysses denigrerende uitlatingen
over de Vlaamse taal en cultuur (II, nr. 1) trad Vermeylen als geestelijk leider van
zijn generatie op de voorgrond. In de lijn van zijn baanbrekende visie op de Vlaamse
67
Beweging werd ook een artikel van de Gentse hoogleraar Julius Mac Leod
opgenomen (V, nr. 1). De ‘Vlaamse eigenheid’ van het tijdschrift zou Vermeylen
bovendien verdedigen tegen de aantijgingen van Frans Netscher (V, nr. 1) als zou
het ‘Vlaamse réveil’ ontstaan zijn onder invloed van De Nieuwe Gids, terwijl
integendeel Van Nu en Straks deel uitmaakt van een renaissance die reeds met
Gezelle werd ingezet en die zich sedertdien op verschillende plaatsen en op
verschillende gebieden voltrok. De heftigheid van Vermeylens reactie wijst wel in
zekere mate op ongenoegen t.o.v. de Noordnederlandse critici. Van verdere
samenwerking met het Noorden was er in de Nieuwe Reeks trouwens geen sprake
meer. Dat kan weliswaar worden toegeschreven aan het feit dat de vroegere
medewerkers opnieuw over eigen organen beschikten, maar toch ook aan een
tijdelijke vermindering van de goede verstandhouding. Na het afsluiten van de eerste
reeks bleken sommige Noordnederlandse medewerkers en abonnees hun financiële
verplichtingen niet na te komen, terwijl men zich binnen de Van-Nu-en-Straksgroep
ook had geërgerd over de negatieve kritiek van Noordnederlandse zijde op hun
68
werk.

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

Het afzien van literaire medewerking uit Noord-Nederland betekende echter een
gevoelige vermindering van kopij. Reeds vanaf de tweede jaargang manifesteerde
zich
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dan ook kopijnood: het tijdschrift verscheen opnieuw onregelmatig en de jaargang
werd vervolledigd met een vierdubbelnummer in december. Na de derde jaargang
verscheen er zelfs in 1899 geen enkele aflevering, een hiaat dat niet vooraf werd
aangekondigd en waarvoor achteraf in de vierde jaargang evenmin een
verontschuldiging verscheen. Acute kopijnood kan dan ook het grotere aandeel van
het betogende proza verklaren. Bepaalde studies, zoals o.m. de artikelen van Fritz
69
Sano en Schamelhout over geneeskunde, werden eerder opgenomen uit nood
dan uit een reële behoefte.
Het verlies van literaire medewerkers uit het Noorden noodzaakte de redactie op
talentenjacht te gaan onder de jongeren in eigen land. In de Nieuwe Reeks kwamen
daardoor een aantal auteurs aan het woord die de zgn. tweede generatie van Van
Nu en Straks vormden. Enkelen van deze jongeren werden vaste en zeer produktieve
medewerkers die bovendien uitgroeiden tot vooraanstaande schrijvers. De Gentse
dichter Karel van de Woestijne, geïntroduceerd door Victor de Meyere, werkte vanaf
het eerste nummer mee. Zijn oorspronkelijk talent werd onmiddellijk erkend en vanaf
de publikatie van zijn Vader-Huis-gedichten (IV, nr. 4) werd hij de onbetwiste
woordvoerder van het levensgevoelen van het fin-de-siècle. Dank zij de speurzin
en het diplomatieke talent van De Bom kon ook de Westvlaamse prozaschrijver
70
Stijn Streuvels als vast medewerker worden gewonnen. Hij was zeker een aanwinst,
want vanaf het vierde nummer (augustus 1896) plaatste hij niet minder dan twaalf
verhalen in het tijdschrift, waaronder de uitgebreide novelle De oogst (IV, nr. 1)
waarmee hij definitief zijn meesterschap als verteller bewees. In Van Nu en Straks
vond Streuvels een degelijke literaire leerschool en kon hij als ‘houwe getrouwe’
(zoals de vaste medewerkers in het eigen jargon werden genoemd) ook rekenen
op steun en aanmoediging. Het prospectus voor zijn verhalenbundel Lenteleven
werd door Van Nu en Straks verspreid en tegen de felle aanvallen van katholieke
critici reageerde Hegenscheidt met een uitvoerige bespreking en analyse van de
diepere betekenis van Streuvels‘ realistische beschrijvingskunst (IV, nr. 4). Door
Van Langendonck werden twee jongere dichters geïntroduceerd die reeds in
jongerentijdschriften hadden gedebuteerd: Fernand Toussaint die een reeks
vormgave sonnetten publiceerde, en Herman Teirlinck, die speelse,
impressionistische natuurlyriek schreef, maar weldra zou overschakelen naar de
prozaschets - hiervan verscheen nog een staaltje in de laatste jaargang. Eerder
occasioneel werden er ook gedichten opgenomen van Jef Mennekens (1877-1943),
een actief lid van het kunstgenootschap De Distel, Lodewijk Ontrop (1875-1941),
een Antwerps componist en muziekcriticus, Leonce du Ca(s)tillon (1869-1941), een
drukker-uitgever en journalist, vooral bekend om zijn actieve rol bij de stichting van
de Christelijke Volkspartij, René de Clercq (1877-1932), toen nog student in de
Germaanse filologie te Gent, en Adolf Herckenrath (1879-1958), de latere Gentse
drukker-uitgever en graficus - beide laatsten geïntroduceerd door Karel van de
71
Woestijne die met hen bevriend was.
De hoofdbrok van het literaire gedeelte werd echter door de oorspronkelijke
redactiekern zelf geleverd. Vanaf de tweede jaargang publiceerde Prosper van
Langendonck opnieuw geregeld gedichten, een rijpe, voldragen lyriek met als
hoogtepunt het langere Beatrice-gedicht waarmee de derde jaargang werd geopend.
Als essayist, criticus en vlijmscherp polemist bevestigde Vermeylen zijn geestelijk
leiderschap. Op enkele gedichten na kwam hij echter niet aan scheppend werk toe,
daar de voorbereiding van zijn dissertatie hem toen al te zeer in beslag nam. De
grote verrassingen werden echter bezorgd door De Bom en Hegenscheidt,
respectievelijk met Wrakken (III, nr. 2), geroemd als eerste psychologische
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stadsroman in de Zuidnederlandse literatuur, en Starkadd (II, nr. 3-4), een lyrisch
drama, geestdriftig geprezen door Vermeylen als
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synthese van de ethische en esthetische idealen van Van Nu en Straks (III, nr. 1-2).
De miskenning van het drama in het verslag van de jury voor de Driejaarlijkse
Staatsprijs voor Toneelletterkunde leidde rot een kettingreactie van felle polemische
72
aanvallen op het verouderde waardenpatroon van de academieleden. Het was
wellicht de laatste maal dat de gelederen zo hecht werden gesloten in het verweer
tegen het ‘filisterdom’. De vanuit deze cenakelgeest al te hoog oplaaiende geestdrift
werd echter getemperd door de meer genuanceerde bespreking van Verriest (IV,
1-2) en door de vrij negatieve receptie door Noordnederlandse recensenten als Joh.
W. Broedelet, J.N. van Hall, Willem KIoos en vooral door de koele en strenge analyse
van Verwey. Op de laatste kritiek schreef Hegenscheidt een uitvoerige repliek die
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echter door Verwey niet werd opgenomen in zijn Tweemaandelijksch Tijdschrift.
De reeds minder goede verstandhouding tussen Noord en Zuid kwam toen wel even
op een heel laag pitje te staan, doch uiteindelijk zouden de dialoog en de
samenwerking toch worden voortgezet.
Ondanks de grotere schare van medewerkers en de bredere waaier van publikaties
bleek de taak echter voor de redactie toch nog te zwaar te zijn. Toen de vijfde
jaargang slechts uit drie nummers kon worden samengesteld, werd besloten aan
de ‘teleurgang’ van het tijdschrift een einde te maken. Op de binnenzijde van het
kaft van het laatste driedubbele nummer (december 1901) werd het einde met een
uiterst bondige formule aangekondigd:
Met dit nummer houdt Van Nu en Straks op als tijdschrift te verschijnen.
Alle krachten, die hier werkzaam waren, hebben zich vereenigd tot het
jaarlijksch uitgeven van een Vlaamsch Jaarboek.
Dat jaarboek is echter nooit verschenen. De krachten daartoe waren trouwens niet
zo stevig meer verenigd als werd voorgesteld. Niet alleen kopijnood had geleid tot
het einde van het tijdschrift. De eens zo grote samenhorigheid, nog door Mesnil
verheerlijkt in de prozaschets Een Zomerdagsdroom (Verrewinkelsche Fantasie)
74
(III, nr. 1-2, mei 1898, blz. 121-124), was geleidelijk afgebrokkeld. Die interne
malaise was veroorzaakt door verschillende factoren. Binnen de redactie was een
zekere spanning ontstaan door de zelfstandigheidsdrang van sommige jongeren.
Allereerst waren het Victor de Meyere, die na de eerste jaargang geen kopij meer
leverde, en Karel van de Woestijne, die het plan hadden opgevat een jaarboek uit
te geven, waarvan echter slechts één bundel. Werk, in 1899 verscheen met als
bijdragen Lente van Stijn Streuvels, Gunlaug en Helga van Victor de Meyere en
Kronos van Van de Woestijne. In 1900 waren het Teirlinck, Toussaint en De Meyere
75
die de bundel Metter-Sonnewende uitgaven. Vervolgens leidde het gebrek aan
redactionele leiding tot onenigheid. De stuwende kracht was steeds uitgegaan van
Vermeylen, doch toen die naar zijn gevoelen overbelast werd met vertaalwerk en
daardoor niet tot scheppend werk kon komen, diende hij in oktober 1897 zijn ontslag
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in bij Schamelhout. Door de niet aflatende ijver van Schamelhout konden na het
hiaat van 1899 de brokken weer gelijmd worden en kon het tijdschrift verder
verschijnen. De samenhang van de groep was echter niet sterk genoeg om een
nieuwe schok te doorstaan. Die schok werd veroorzaakt door de novelle Wellust
van Jacques Mesnil, een verhaal dat om zijn al te vrijmoedige sensualiteit werd
geweigerd door Vermeylen, Hegenscheidt en Van Langendonck, terwijl De Bom,
die de novelle uit het Frans had vertaald, en Schamelhout de publikatie ervan
77
voorstonden. Voor Mesnil, die zich reeds had geërgerd over Vermeylens

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

distantiëring van het anarchisme en diens kerkelijk huwelijk, betekende dat non
imprimatur de definitieve breuk tussen de twee vrienden die tevens de twee gees-
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telijke gangmakers van de tweede reeks waren. Die onherstelbare breuk werkte als
een splijtzwam in de hele groep. Paradoxaal genoeg strandde aldus het tijdschrift
op een normatief moreel standpunt dat de redacteuren zelf steeds hadden verworpen
en nog maar kort tevoren hadden bestreden toen Streuvels er het slachtoffer van
werd. Het einde van het tijdschrift betekende echter nog niet het einde van de
Van-Nu-en Straksbeweging, de artistieke onderneming die in 1892 was ingezet als
een doorbraak van het modernisme en kosmopolitisme in de Zuidnederlandse
literatuur. Ondanks alle tegenkantingen had Van Nu en Straks met zijn 25 nummers
een proces op gang gebracht dat tien jaar later niet meer te stuiten was. Terecht
kon Teirlinck achteraf stellen dat Van Nu en Straks ‘een verschijnsel (is) geweest,
waarvan de kwantitatieve waarde buiten elke verhouding staat met zijn diepere
78
betekenis’. Trouwens, slechts enkele jaren later zou Teirlinck samen met Van de
Woestijne de lijn doortrekken met de stichting van Vlaanderen (1903-1907) waarin
alle Van-Nu-en-Straksers opnieuw werden verenigd. Men kan zelfs de lijn nog verder
doortrekken tot en met de oprichting van het Nieuw Vlaams Tijdschrift, geconcipieerd
door Vermeylen en opgericht door Teirlinck in 1946. De Van-Nu-en-Straksers hebben
aldus niet alleen de start gegeven tot de vernieuwing van de Zuidnederlandse
literatuur, doch tevens gedurende meer dan een halve eeuw de ontwikkeling van
het cultuurleven in Vlaanderen mede bepaald.

Eindnoten:
1 G. COLMJON, De beweging van Tachtig. Een cultuur-historische verkenning in de negentiende
eeuw, Utrecht-Antwerpen 1963, hfdst. XV, blz. 195-200.
2 Ik verwijs hier naar de schets van de voorgeschiedenis van Van Nu en Straks zoals die door M.
Rutten in deze uitgave is opgesteld. Voor de literatuur over de geschiedenis van Van Nu en
Straks verwijs ik eveneens naar de door M. Rutten opgestelde bibliografie onder aant. 105, hfdst.
I.
3 G. SCHMOOK, Tijdschriftenlevens, in De Vlaamse Gids, 35e jg., 1951, blz. 362 (bespreldng aldaar
van het tijdschrift Jong Vlaanderen, door Pol de Mont in 1882 opgericht).
4 A. VERMEYLEN, De XX te Brussel, in De Vlaamsche School, Nieuwe Reeks, 5e jg., 1892, blz.
73-75.
5 G. SCHMOOK, Prosper van Langendanck en zijn verhouding tot ‘De Distel’ (19. VIII. 1882-8.II.
1908), in Versl. en Med. van de Kon. VI. Academie voor Taal- en Letterkude, 1957, blz. 477-478
(de brief van Brans aan Bouchery werd hierbij in extenso gepubliceerd in bijlage VI, blz. 514-515).
6 Vgl. de gedetailleerde geschiedenis van het ontstaan van dit prospectus in: J.P. LISSENS, Het
prospectus van de eerste reeks van het tijdschrift ‘Van Nu en Straks’ - Drukgeschiedenis en
betekenis, in Versl. en Med. van de Kon. Academie voor Ned. Taal- en Letterkude, jg. 1977, afl.
1, blz. 109-144.
7 Vgl. M. RUTTEN, Voorgeschiedenis van Van Nu en Straks, zie aant. 139, hfdst. I. De datum van
samenkomst blijkt uit een brief van A. Vermeylen d.d. 31 juli 1892 aan E. de Bom
(A.M.V.C.-V4655/B61.077/20). Over deze samenkomst, en over een vorige samenkomst te
Brussel op de studeerkamer van Vermeylen, heeft H. VAN DE VELDE nog getuigd in zijn memoires
(Geschichte meines Lebens, München 1962, blz. 59 e.v., uitg. dr. H. Curjel). De oorspronkelijke
Franse tekst van deze autobiografie bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel.
Daaruit heeft C. Lemaire de passage over de Van-Nu-en-Straks-periode uitgegeven onder de
titel: August Vermeylen en Henry van de Velde; Voorge-schiedenis van het tijdschrift ‘Van Nu
en Straks’, in Archief- en Bibliotheekwezen in België, 36e jg., nr. 1, 1965, blz. 84-96. Daar deze
memoires door Van de Velde op hoge leeftijd werden geschreven, is de verstrekte informatie
over de chronologie der gebeurtenissen niet altijd correct.
8 Dit blijkt eveneens uit een brief van Vermeylen d.d. 11 augustus 1892 aan De Bom
(A.M.V.C.-V4655/B.61.077/208-209). Samen met Van de Velde had Vermeylen de volgende
vorm voor het tijdschrift vastgesteld: ‘10 nrs. van 32 bladzijden, op bizonder getint Hollandsch
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Van Gelder papier, omslag in twee kleuren, formaat 22 x 27, 40 regels van 50 letters (lijk in de
Gids), groot gedrukt, breede randen, versierde hoofdletters, titelblad, vignetten, culs-de-lampe
ofte...lampe-naarzen, een buiten-text-plaat enz. enz. enz.’
A. Vermeylen aan E. de Bom in brief d.d. 5 September 1892 (A.M.V.C. - V4655/B61.077/212-213).
Dat Henry van de Velde het definitieve prospectus ontwierp, blijkt duidelijk uit de brief van A.
Vermeylen aan E. de Bom d.d. 21 oktober 1892 (A.M.V.C. - V4655/B61.077/230). Uit de
briefwisseling van Vermeylen, De Bom, Alfred Hegenscheidt en Gustaaf Schamelhout (bewaard
in het A.M.V.C.) blijkt tevens dat Van de Velde de grafische vormgeving van Van Nu en Straks,
zowel van de eerste als van de tweede reeks, concipieerde en hiervoor ook verantwoordelijk
was. De studie van F. BAUDIN, La formation et l'évolution typographiques de Henry van de Velde
(1863-1957), in Quaerendo. A Journal of the Low Countries Devoted to Manuscripts and Printed
Books, 1e jg., 4, 1971, blz. 264-281, en 2e jg., 1, 1972, blz. 55-73, bewijst dat deze auteur geen
kennis heeft genomen van de tekst van het prospectus en evenmin de briefwisseling van de
Van-Nu-en-Straksers die in het A.M.V.C. wordt bewaard, heeft geconsulteerd. Zijn stelling als
zou de grafische vormgeving van de eerste reeks van Van Nu en Straks niet uitsluitend het werk
zijn van Van de Velde, doch van een groep van kunstenaars, bestaande uit Max Elskamp, Van
de Velde en Théo van Rijsselberghe, wordt immers door deze documenten tegengesproken.
De stelling van F. Baudin wordt bovendien nog weerlegd door de publikatie van J. JOOSTEN,
Henry van de Velde en Nederland. 1892-1902. Belgische Art Nouveau en Nederlandse Nieuwe
Kunst, in Cahiers Henry van de Velde, nr. 12-13, 1974, blz. 6-46, waarin de brieven van Van de
Velde aan Jan Toorop worden gepubliceerd en waaruit eveneens blijkt dat Henry van de Velde
de leiding had over de grafische vormgeving van Van Nu en Straks (zie i.h.b. de brieven van
sept. 1892, blz. 15, en van begin april 1893, blz. 18).
Gereproduceerd in de studie van J.P. LISSENS, Het prospectus van de eerste reeks van het
tijdschrift ‘Van Nu en Straks’, zie aant. 6 (blz. 141-142); ook de tekst van het definitieve prospectus
werd erin afgedrukt (blz. 144).
Uit een brief van Vermeylen d.d. 9 december 1892 aan De Bom (A.M.V.C. - V4655/B61.077/249)
blijkt dat de prospectussen op dat moment nog altijd niet gereed waren. Na een ultimatum door
Van Langendonck aan Buschmann gesteld, ontvangt Vermeylen de prospectussen op 14
december 1892.
Van Langendonck las in De Distel eigen gedichten voor, De Bom hield een lezing over Henrik
Ibsen. De bedoeling was dat zij daar tevens prospectussen zouden uitdelen.
Over de herkomst van de titel: vgl. M. RUTTEN, Voorgeschiedanis van Van Nu en Straks, aant.
139, hfdst. I. In verscheidene publikaties heeft G. SCHMOOK erop gewezen ‘dat de formule door
Charles Morice in 1889 gebruikt voor een stuk een slagwoord was in de Franse verjongingsjaren’
en dat dus ‘de termen “nu” en “straks”, “aujourd'hui” en “demain” en “tantôt” volop modewoordjes
zijn geweest’. Reeds in 1869 verzorgde E. Zola in Le Gaulois een rubriek: ‘Livres d'aujourd'hui
et de demain’; in 1884 verscheen Paul Verlaines bundel Jadis et naguère; in 1890 verscheen
te Parijs de Revue d'aujourd'hui van Rodolphe d'Arzens en Tola Dorivan, waarin sprake is van
‘l'héritier d'hier’ en ‘le père de demain’; in L'événement van 13 april 1891 verscheen een opstel
van Anatole Baju onder de titel La littérature de demain (symboliste ou physiologique); vgl. G.
SCHMOOK, Korte bijdrage tot de geschiedenis van ‘Van Nu en Straks’, in Jaarb. van de Kon. Vl.
Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent 1965, blz. 207-209; IDEM, Spotlights op
Vermeylen-details, in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 25e jg., 3, maart 1972, i.h.b. blz. 278-280; IDEM,
Arthur H. Cornette leest over ‘Van Nu en Straks’, in januari-februari 1914 te Brussel en te
Antwerpen. Oorspronkelijke tekst, van een inleiding en noten voorzien, in Versl. en Med. van
de Kon. Academie voor Taal- en Letterkunde, jg. 1972, afl. 2, i.h.b. blz. 213-214.
De formule weerspiegelt inderdaad de gespannen toekomstverwachtingen van een jongere
generatie die vaak zeer bewust de sfeer van het fin-de-siècle beleefde. Ook in de Zuidnederlandse
literatuur vinden we vóór Van Nu en Straks de formule terug, zij het nog niet in de pregnante
vorm van Vermeylen. Als reactie op een lezing van kanunnik Servaas Daems (gehouden aan
de tekenacademie St.-Lucas te Gent op 31 juli 1891 en gepubliceerd in Het Belfort, jg. 1891,
nrs. 9 en 10: Het inzicht in de Kunst) hield Gustaaf D'Hondt een vurig pleidooi voor de moderne
kunst in Het Nederlandsch Museum, IVe Reeks, 2e jg., 2, 1892, blz. 193-208: Nog over ‘inzicht’
en ‘kunst’. Tegenover Daems' reactionaire visie die opklinkt als ‘een stem uit de tijden van
slavernij en dwingelandij’ en als een protest tegen ‘alles wat de nieuwere leer der menschheid
aan ontvoogding en vooruitgang heeft voortgebracht’, stelt G. D'Hondt de progressieve visie
van de moderne kunstenaars gericht op het heden en de toekomst: ‘De XIXe eeuw loopt ten
einde en in het verschiet schemert reeds het roze eener nieuwe eeuw. En wij gaan vooruit,
rusteloos vooruit, en al onze aandacht dient gevestigd op het reuzige ontwikkelingsproces der
hedendaagsche jongere kunst, - de kunst van de toekomst!’
W. VAN ROOY, De Bom-Vermeylen: hun relatie tot Pol de Mont vóór de oprichting van ‘Van Nu
en Straks’, in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 30e jg., 5, mei-juni 1977, blz. 378-394; in bijlage wordt
hier een nooit eerder verschenen artikel van De Bom gepubliceerd, gedateerd 18-19 mei 1947,
waarin De Bom retrospectief de geschiedenis van de verwijdering, de breuk en de uiteindelijke
verzoening van De Mont met de Van-Nu-en-Straksers reconstrueert.
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16 Voor een gedetailleerd overzicht van de art nouveau-stijl in typografie en verluchting van zowel
de buitenlandse als de Zuidnederlandse literaire periodieken, kan ik verwijzen naar mijn
dissertatie: R. VERVLIET, De literaire manifesten van het fin de siècle in de Zuidnederlandse
periodieken. 1878-1914. Een theoretische bijdrage en praktisch model voor de periodisering in
de literaire historiografie, Gent 1982, i.h.b., I, hfdst. III, blz. 107-159.
17 Vgl. G. SCHMOOK, Arthur H. Cornette leest over ‘Van Nu en Straks’, in januari-februari 1914 te
Brussel en te Antwerpen, zie aant: 14, blz. 259.
18 Over Henry van de Velde kan men de reeds geciteerde autobiografie raadplegen (zie aant. 7)
en de uitvoerige studie van A.M. HAMMACHER, De wereld van Henry van de Velde, Uitgave
Mercatorfonds, 's-Gravenhage 1967; een beknopte schets met bibliografie over Van de Velde
in Leven met een schrijver. Biografie van Alfred Hegenscheidt volgens de memoires van
Madeleine Hegenscheidt-Heyman en met editie van onuitgegeven documenten. Eindredactie
van de biografie en teksteditie van de documenten, met inleiding, aantekeningen, bijdragen en
bibliografie door Raymond Vervliet, Antwerpen 1977, aant. 40, blz. 291-292; een beknopte schets
van de geschiedenis van Le Cercle des XX, eveneens in Leven met een schrijver, aant. 38, blz.
289-290; een uitvoerige balans van de activiteiten van Les XX en van La Libre Esthétique in jg.
1893, 1903 en 1913 van het tijdschrift L'Art Moderne en in het voortreffelijk gedocumenteerde
werk van M.O. MAUS, Trente Années de lutte pour l'art 1884-1914, Bruxelles 1926 (over Van de
Velde, blz. 84-85). Dit laatste werk is tevens belangrijk om een indruk te krijgen van het
internationale, avantgardistische kunstklimaat te Brussel in de jaren '80 en '90. Samen met
Georges Lemmen en Auguste Rodin werd Van de Velde in 1889 lid van Les XX.
19 Vermeylen en Van de Velde waren in de tijd van de oprichting van het tijdschrift reeds
voorstanders van de revolutionaire idealen van het anarchisme; De Bom, die te Antwerpen had
gedebuteerd in de kring van de Vlaamse progressieve liberalen, was onder invloed van Vermeylen
toen ook al gewonnen voor het revolutionaire anarchisme; Buysse stamde eveneens uit een
progressief liberaal milieu, doch zou nooit sympathiseren met de anarchistische idealen; Van
Langendonck ten slotte was een katholiek gelovige en christen-democraat die behoorde tot de
kring van stichters en propagandisten van De Vlaamsche Volkspartij (opgericht te Brussel in
1892 als een democratisch-Vlaamse staatkundige partij die bestond tot in 1906). Met deze
pluralistische samenstelling van de groep druiste Van Nu en Straks ook in tegen de bestaande
politieke kliekjesgeest in het literaire leven in Vlaanderen. Ook later bij de oprichting van nieuwe
tijdschriften heeft Vermeylen het pluralistische ideaal nagestreefd van een verzameling van alle
progressieve krachten over de partij- en geloofsgrenzen heen. In een schitterende lezing over
Ruusbroec te Brussel in 1917 heeft hij zijn ideaal gebald verwoord: ‘Wat ons scheidt of verbindt,
het is niet zozeer een leer, het is niet zozeer wat wij geloven, maar de wijze waarop wij het
geloven. En al de mensen die hun best doen om een ideaal te verwezenlijken, zeggen we: alle
mensen van goeden wil, herkennen elkaar en behoren' tot eenzelfde orde.’ A. VERMEYLEN,
Verzameld Werk, II, zie aant. 183, blz. 467-477.
20 De geest van het literaire bohémienleven tijdens het fin-de-siècle werd beschreven in C. GRANA,
Bohemian versus Bourgeois. French Society and the French Man of Letters in the Nineteenth
Century, New York-Londen 1964, en H. KREUZER, Die Boheme. Beiträge zu ihrer Beschreibung,
Stuttgart 1968; ook in mijn diss. (zie aant. 16), dl. 1, blz. 56-67.
In het licht van deze context is de weglating van de naam Van de Velde in de verkorte versie
van het prospectus in het tijdschrift niet zo bevreemdend als F. BAUDIN dat blijft voorstellen in
een nieuw artikel Henry van de Velde. Directeur Artistique de Van Nu en Straks, in Quaerendo,
9e jg., nr. 2, 1979, blz. 128-134, bedoeld als een repliek op de studie van J.P. LISSENS (zie aant.
6). Zeker heeft Baudin gelijk wanneer hij stelt dat Van de Velde zijn ideaal van grafische
vormgeving in het tijdschrift niet helemaal heeft kunnen realiseren, daar hij verplicht was met
de drukkers tot een compromis te komen, d.w.z. de typografie voor een groot deel toch te moeten
overlaten aan ‘'t werkruiglijk industriëele’. Ook is het zeker dat Edmond Deman, Théo van
Rijsselberghe en Max Elskamp met hun typografische vernieuwing Van de Velde voorafgegaan
zijn. De grafische vormgeving of artistieke directie zo men wil van Van Nu en Straks berustte
echter uitsluitend bij Van de Velde, en niet bij een groep van kunstenaars, wat duidelijk blijkt uit
de briefwisseling van de Van-Nu-en-Straksers.
21 A. VERMEYLEN, De Vlaamse letteren van Gezelle tot heden, in Verzameld Werk, zie aant. 183,
III, blz. 640.
22 Niet alleen bleek de samenwerking tussen Buschmann en Van de Velde niet te vlotten, maar
bovendien meende Vermeylen dat Buschmann hun een overdreven dure rekening voor de
prospectussen had voorgeschoteld (vgl. J.P. LISSENS, Het prospectus van de eerste reeks van
‘Van Nu en Straks’, zie aant. 6, blz. 129-131).
23 R. VERVLIET, bio-bibliografische notitie in Encyclopedia van de Vlaamse Beweging, dl. I,
Tielt-Utrecht 1973, blz. 643-644.
24 In een brief aan Toorop (begin april 1893) noemde Van de Velde de drukker Havermans ‘une
brute et un dévaliseur’: J. JOOSTEN, Henry van de Velde en Nederland, zie aant. 10, blz. 18.
25 De verschillen tussen de edities werden ontleed door G. SCHMOOK, ‘Van Nu en Straks’-curiosa,
in Spiegel der Letteren, 2e jg., nr. 3, 1958, blz. 136-139.
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26 Deze buitentekstplaat van Toorop verscheen in Van Nu en Straks zonder titel. Het gaat hier om
de potloodtekening ‘Medusa-kop verschijnt boven een landschap met torehs en Sphinx’,
beschreven door B. POLAK, Het fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst - De symbolistische
beweging 1890-1900; 's-Gravenhage 1955, blz. 359, catalogue raisonné nr. 58.
27 F. BAUDIN, La formation et l'évolution typographiques de Henry van de Velde, in Quaerendo, zie
aant. 10, blz. 278.
28 In Van Nu en Straks verschenen buitentekstplaten met grafisch werk van de volgende
kunstenaars: Marg. Holeman (nr. 2), Vincent van Gogh (nr. 3), George Minne (nr. 4), Charles
Ricketts (nr. 5), Jan Veth (nr. 6-7), Lucien Pissarro en James Ensor (nr. 8-10).
29 Sierletters, illustraties en vignetten werden gesneden door Henry van de Velde, Richard Baseleer,
Georges Lemmen, Jan Toorop, Johan Thorn-Prikker, R.N. Roland-Holst, Théo van Rijsselberghe,
George Morren, G.W. Dijsselhof, Victor Hageman en Willy Finch.
30 M.O. MAUS, Trente Années de lutte pour l'art 1884-1914, zie aant. 18, blz. 117-120.
31 C. LEMAIRE, Henry van de Velde en de voorgeschtedenis van ‘Van Nu en Straks’, Brussel 1965,
blz. 10, voetnoot 1 (overdruk uit Archief- en Bibliotheekwezen in België, zie aant. 7); ook in A.M.
HAMMACHER, De wereld van Henry van de Velde, zie aant. 18, blz. 71-72.
32 In de eerste aflevering van jaargang 1890 van de Mercure de France verscheen reeds een
lovende studie van G. Albert Aurier, die overgenomen werd in het Brusselse tijdschrift L'Art
Moderne ter gelegenheid van het Salon des XX in jan.-febr. 1890 waarop Van Gogh exposeerde.
Na zijn zelfmoord (2 juli 1890) wijdde het Franse tijdschrift een in memoriam aan de schilder en
begon in april 1893 (nr. 40) aan de uitgave van de brieven uit de periode 1887-1890 aan zijn
vriend Emile Bernard (die hierin ook een algemene inleiding schreef) en vanaf augustus 1893
(nr. 44) de brieven aan zijn inmiddels gestorven broer Theo, geschreven vanuit Arles in de jaren
1887-1891.
33 Bij L. SOURIE, ‘Van Nu en Straks’ - Historiek en betekenis, z.p. 1953, blz. 176, wordt de inleiding
aan Vermeylen toegeschreven. Doch in zijn memoires, Geschichte meines Lebens (uitg. H.
Curjel, zie aant. 7, blz. 91 en 479) spreekt VAN DE VELDE over een presentatie van de
‘schilder-martelaar’ door hemzelf. De tekst zou dan waarschijnlijk door Vermeylen in het
Nederlands zijn vertaald. Daar het manuscript van deze tekst nog niet werd teruggevonden, blijft
het auteurschap een open vraag. Op stilistische gronden zou ik geneigd zijn het auteurschap
toe te schrijven aan Van de Velde. Over het Van Gogh-nummer, zie ook E. WILLEKENS en M.E.
TRALBAUT, Vermeylen op de bres voor Van Gogh, in De Tafelronde, 2 jg., 8-9, 1955, blz. 75-79.
34 In De Vlaamse letteren van Gezelle tot heden, in Verzameld Werk, zie aant. 183, III, blz. 641,
getuigde VERMEYLEN in dit verband: ‘Het artistiek karakter van Van Nu en Straks bezorgde het
trouwens veel inschrijvers, in Frankrijk, Engeland, Denemarken, in Amerika tot in Perzië toe, te
Sjiraz, het droomland der rozen en der nachtegalen, - en als we de adressen schreven zagen
we in gedachte, met een zoete voldoening, onze verzen en ons proza per kernel reizen door de
woestijn, naar de allen dichters heilige stede van Hafiz en Firdoesi’.
35 A. VERWEY, Noord en Zuid in de jaren '90, in Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd
(1925-1935), uitg. M. Nijland-Verwey, Zwolle 1956, blz. 242-252; MEA VERWEY, Vermeylen en
Verwey, in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 4e jg., nr. 3, september 1949, blz. 311-328; M. HANOT, De
literaire betrekkingen tussen Albert Verwey en Vlaanderen, in Hand. v.d. Zuidned. Mij. voor Taalen Letterkunde en Geschiedenis, XII, 1958, blz. 111-137; G.H.'s-GRAVESANDE, De betrekkingen
van Vlaamse schrijvers tot ‘De Nieuwe Gids’, in De Vlaamse Gids, 38e jg., nr. 5, mei 1954, blz.
314-320; E. DE BOM, Willem Kloos over de Vlaamsche Letteren, in Versl. en Med. van de Kan.
Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent 1935, blz. 473-484.
36 A. VERWEY, Noord en Zuid in de jaren '90, zie aant. 35, blz. 243.
37 MEA VERWEY, Vermeylen en Verwey, zie aant. 35, blz. 311-315; F. VAN EEDEN, Dagboek
1878-1923, uitg. H.W. van Tricht, dl. 1, Culemborg 1971, blz. 249-250.
38 Deze twee gedichtencyclussen verschenen gebundeld als overdruk uit Van Nu en Straks: vgl.
MEA VERWEY, Vermeylen en Verwey, zie aant. 35, blz. 315: ‘De reeks “Kosmas”, evenals de
“Spaansche reis” van Verwey, in 1893 ontstaan, verscheen het eerst gebundeld als overdruk
van de bijdrage in de eerste jaargang van “Van Nu en Straks” op Hollandsch papier en met
houtsneevignetten, het eerste van Roland Holst, het tweede van Dijsselhof. Deze twee zijn de
mooist uitgegeven bundeltjes, die van Verwey's dichtwerk voor 1915 verschenen zijn’. Daarna
heeft Verwey ze opgenomen in zijn bundel Aarde (1896).
39 W. THYS, De Kroniek van P.L. Tak, brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren negentig van
de vorige eeuw, Gent 1955 (Kon. VI. Academie, Reeks VI, nr. 73); IDEM, Uit het leven van André
Jolles, in De Nieuwe Taalgids, jg. 1954, blz. 129-137 en 199-208; G.W. PRICK, Lodewijk van
Deyssel en André Jolles, ibidem, blz. 271-280.
40 Twee gedichten van Hegenscheidt werden door Van Langendonck in De Distel voorgelezen op
19 november 1892. De sonnettencyclus Muziek en Leven werd er door Vermeylen voorgelezen
op 19 mei 1894. Vgl. Leven met een schrijver. Biografie van Alfred Hegenscheidt, zie aant. 18,
blz. 10-13, 25-27, 342-344.
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41 Gedichten van H. VERRIEST in Van Nu en Straks, I, VIII-X: inleiding van Prosper van Langendonck,
blz. 45; H. VERRIEST, Avondstilte, blz. 46-47 (overdruk uit De Vlaamsche Vlagge, 3e jg., 1877,
blz. 71).
42 Vanaf 12 mei 1890 voerden De Bom en Vermeylen een intense correspondentie, terwijl zij elkaar
ook geregeld opzochten. Die briefwisseling wordt bewaard in het A.M.V.C. te Antwerpen. In het
kader van een project van het Centrum voor de Studie van het Vlaamse Cultuurleven vanaf het
begin van de 18e eeuw, v.z.w. (gevestigd in het A.M.V.C. te Antwerpen), gesubsidieerd door
het Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek, werd de Van Nu en Straks-correspondentie
reeds geïnventariseerd, terwijl thans een team de editie van de geannoteerde briefwisseling
voorbereidt, zie: aant. 2, Woord Vooraf
43 M.O. MAUS in de inleiding tot de catalogus van La Libre Esthétique, 1914; citaat naar M.O. MAUS,
Trente Années de lutte pour l'art. 1884-1914, zie aant. 18, blz. 21.
44 Vanuit Berlijn (22 oktober 1894-1 april 1895 en 17 oktober 1895-31 januari 1896) en Wenen (12
april 1895-eind juli 1895) voerde Vermeylen een intense correspondentie met De Bom en
Hegenscheidt, en ook met Van Langendonck, G. Schamelhout en J. Dwelshauvers. De brieven
aan De Bom en Schamelhout werden gedeeltelijk gepubliceerd in R. VERVLIET, Also sprach Dr.
Vermeylen. Brieven van August Vermeylen uit Berlijn en Wenen (1894-'96), in Nieuw Vlaams
Tijdschrift, 25e jg., 9, november 1972, blz. 896-931; de brieven aan Hegenscheidt werden
gedeeltelijk gepubliceerd in Leven met een schrijver. Biografie van Alfred Hegenscheidt, zie
aant. 18, i.h.b. blz. 29-86.
45 Dit blijkt o.m. uit een brief van Vermeylen aan Hegenscheidt d.d. 11 november 1894, gepubliceerd
in Leven met een schrijver, zie aant. 18, blz. 30.
46 Op de binnenzijde van de omslag van de Nieuwe Reeks werd aangekondigd: ‘Van de eerste
reeks is nog een enkel volledig exemplaar te verkrijgen tegen 30 fr. of fl. 15’. Vgl. G. SCHMOOK,
Van Nu en Straks inde bibliofilie, in Spiegel der Letteren, 4e jg., 2, 1960, blz. 125.
47 Brief van Vermeylen uit Berlijn aan E. de Bom d.d. 31 december 1894 (bewaard in het A.M.V.C;
afgedrukt in R. VERVLIET, Also sprach Dr. Vermeylen, zie aant. 44, blz. 909).
48 Brief van Vermeylen uit Berlijn aan E. de Bom d.d. 26 januari 1895 (bewaard in het A.M.V.C;
afgedrukt in R. VERVLIET, Also sprach Dr. Vermeylen, zie aant. 44, blz. 911.
49 Vgl. brieven van Vermeylen aan A. Hegenscheidt d.d. 7 januari 1895 en 21 april 1895 (bewaard
in het A.M.V.C.; afgedrukt in Leven met een schrijver. Biografie van Alfred Hegenscheidt, zie
aant. 18, blz. 42 en 59).
50 In het tweede nummer werd toch aangekondigd dat het derde nummer een oorspronkelijke
houtsnede van Jan Toorop zou bevatten en dat in de volgende nummers telkens een houtsnede
of lithografie zou worden opgenomen. Alleen in het vierde nummer van de 1e jg. verscheen een
houtsnede van Lucien Pissarro (‘uit Esther, hoofdstuk 2, vers 17’).
51 Over Schamelhout: R. VERVLIET, bio-bibliografische notitie in Encyclopedia van de Vlaamse
Beweging, II, Tielt-Utrecht 1975, blz. 1387-1388; J. LEBEER, bio-bibliografische nocitie in Nationaal
Biografisch Woordenboek, II, Brussel 1966, kol. 779-782.
52 G. SCHAMELHOUT, Uit de jaren 1892-1901, in Gedenkboek A. Vermeylen, Brugge 1932, blz.
111-116, i.h.b. blz. 113. Uit brieven van Victor de Meyere, die toen op de griffie van het
gerechtshof te Antwerpen werkte, blijkt inderdaad dat het tijdschrift in gerechtelijke kringen met
argwaan werd gevolgd en dat hij als medewerker er heel wat tegenkanting ondervond.
Op aanraden van Hegenscheidt heeft Vermeylen zijn eerste versie van De Kritiek der Vlaamsche
Beweging (geschreven in September 1895 tijdens zijn vakantieverblijf te Brussel) aan de advocaat
Emile Royer ter inzage aangeboden om na te gaan of er geen scrafbare passages in voorkwamen.
Passages met kritiek op het parlementarisme heeft hij geschrapt en het hele artikel herschreven
tijdens zijn tweede verblijf te Berlijn (Vgl. brief van Vermeylen aan G. Schamelhout d.d. 14
September 1895 en aan E. de Bom d.d. 13 november 1895, in R. VERVLIET, Also sprach Dr.
Vermeylen, zie aant. 44, blz. 921 en 923).
53 R. BAURMANN, Schrift, in Jugendstil. Der Weg ins 20. Jahrhundert (Hrsg. H. Seling),
Heidelberg-München 1959, blz. 186 ( + reprodukties uit Van Nu en Straks, blz. 126-132).
54 Stijn Streuvels liep helemaal niet hoog weg met de illustraties en sierletters, zoals blijkt uit zijn
brieven aan Emmanuel de Bom: vgl. L. JANSSEUNE en R. VERVLIET, Stijn Streuvels en Van Nu
en Straks, in Dietsche Warande en Belfort, 116e jg., nr. 8, oktober - november 1971, blz. 598-648,
i.h.b. blz. 609 (brief d.d. 31 juli 1896) en blz. 624 (brief d.d. 13 mei 1898).
55 JACQUES MESNIL (pseudoniem van JACQUES DWELSHAUVERS, Brussel 9 juli 1872 Montmaur-en-Diois (Drôme, Frankrijk) 14 november 1940).
Zoon van de stadssecretaris te Brussel. Hij studeerde wetenschappen aan de Université Libre
de Bruxelles en geneeskunde aan de universiteiten te Bologna en te Florence. Daarna wijdde
hij zich echter aan de studie van de plastische kunsten en werd een specialist van het
Quattrocento. Schreef o.m. een lijvige studie over Botticelli (Paris, 1938, 269 blz. + 112 ill.). Hij
was een militant anarchist en verdediger van het vrije huwelijk (leefde samen met Clara Koettlitz
en was aldus zwager van dr. Gustaaf Schamelhout). Publiceerde artikelen in Van Nu en Straks
en Ontwaking. Daar hij slechts een passieve kennis van het Nederlands had, werden die artikelen
uit het Frans vertaald door zijn vrienden Vermeylen, Hegenscheidt, De Bom en Schamelhout.

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

56

57

58
59
60

61
62

63

64

65

66
67

68

69

Hij was bevriend met Elisée Reclus en later (toen hij in Frankrijk woonde) met Romain Rolland.
Lit.: bio-bibliografische notitie van J. Lavalleye in Biographie Nationale, Tome 34, Suppl. VI
(Fasc. 2), Brussel 1968, kol. 596-604.
In een brief aan G. Schamelhout d.d. 28 november 1895 zegde hij zijn medewerking op.
Gepubliceerd door G. SCHMOOK, Prosper van Langendonck en zijn verhouding tot ‘De Distel’,
(19.VIII.1882-8.II.1908), in Versl. en Med. Kon. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent
1957, blz. 483-486.
In een brief d.d. 12 maart 1896 schreef Vermeylen aan Hegenscheidt: ‘Alle Zaterdagen ga ik
met Prosper [van Langendonck] uit (die al het belachelijke van zijn eerste houding na mijn artikel,
schijnt gevat te hebben); nu verstaan we elkaar beter dan ooit het geval was’. In dezelfde brief
komt ook reeds zijn distantiëring van het anarchisrne tot uiting: ‘Ik begin ook te voelen dat ik
onder de anarchisten verloren loop. Die menschen hebben toch eene geheel andere denkwijze,
een andere logiek dan wij. Deze week heb ik dien indruk weer ontvangen in een discussie met
Reclus (...) Nu bijna alles wat zich anarchist noemt is ‘sectair’: zij nemen een idee afzonderlijk,
en drijven die tot de uiterste gevolgen, zonder naar rechts noch links te kijken. Die menschen
die te logiek zijn schijnen ons illogiek, omdat wij vooral de logiek van de kunst (en) van het leven
willen volgen. Ik heb nu een afkeer van alles wat sectair is'. Deze brief staat in extenso afgedrukt
in Leven met een schrijver. Biografie van Alfred Hegenscheidt, zie aant. 18, blz. 89-92.
A. VERMEYLEN, in Ontwaking, 1e jg., nr. 8, augustus 1896, blz. 57-59; in Verzameld Werk, IV,
zie aant. 183, 1955, blz. 9-14.
De brief van Schamelhout aan Hegenscheidt d.d. 18 februari 1896 is in extenso afgedrukt in
Leven met een schrijver. Biografie van Alfred Hegenscheidt, zie aant. 18, blz. 86-88.
Over Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) zie de bio-bibliografische notitie in Leven
met een schrijver. Biografie van Alfred Hegenscheidt, zie aant. 18, aant. 101, blz. 310; over de
gebeurtenissen op het congres te Londen: A. DE JONG (ed.), Van christen tot anarchist en ander
werk van F. Domela Nieuwenhuis, Utrecht-Antwerpen 1971, blz. 75-77.
Over Max Nettlau (1865-1944) zie A. LEHNING, Max Nettlau, in Bulletin of the International Institute
of Social History, 1950.
Over Christiaan Cornelissen (1864-1943), zie de bio-bibliografische schets van A. LEHNING in
Mededelingenblad van de Sociaal-Historische Studiekring, nr. 6, 1955; fragmenten uit de
autobiografie van Chr. Cornelissen, ibidem, nr. 10, 1957.
Over Georges Dwelshauvers (1866-1937), zie bio-bibliografische notitie van W. MALGAUD in
Biographie Nationale, Tome 33, Suppl. V, Fasc. 1, 1965, kol. 274-282; Leven met een schrijver.
Biografie van Alfred Hegenscheidt, zie aant. 18, i.h.b. blz. 310-311, aant. 102; W. VAN ROOY,
L'agitation étudiante et la fondation de l'Université Nouvelle en 1894, in Belgisch Tijdschrift voor
Nieuwste Geschiedenis, 7e jg., nr. 1-2, 1976, blz. 197-241.
Karl Federn (1868-1943), dr. jur., was journalist, essayist, romancier, biograaf (o.m. van Dante,
Mazarin, Richelieu, Heinrich von Kleist), vertaler (van werk van Emerson, Dante, Whitman,
Croce, Carpenter, Cooper, Balzac en Stendhal) en uitgever van het werk van Heinrich von Kleist
in 6 dln. Het artikel over Whitman verscheen in de bundel: Essays zur amerikanischen Literatur,
Halle 1899, blz. 90-123. Zie over K. Federn: het artikel van EMIL LUCKA in Neues Wiener Tagblatt,
nr. 32, 1938; Deutsches Literatur-Lexikon-Biographisch-Bibliographisches Handbuch (Hrsg. von
Wilhelm Kosch und Bruno Berger), IV, 3e dr., Bern-München 1972, blz. 829-831.
Paul Hameluis (1868-1922) was dr. in de Germaanse filologie aan de Rijksuniversiteit te Luik,
waar hij vanaf 1904 Engelse taal- en letterkunde doceerde en waar hij in 1910 tot hoogleraar
werd benoemd. Hij maakte in 1894 ophef met de publikatie van zijn Histoire politique et littéraire
du mouvement flamand au XIXe siècle.
Erasme Raway (1850-1918), dr. in de theologie, componist. Vgl. Leven met een schrijver,
Biografie van Alfred Hegenscheidt, zie aant. 18, blz. 311-312, aant, 103.
Julius Mac Leod (1857-1919) was bioloog, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit en voorstander
van een geleidelijke vernederlandsing van de R.U.G.
Zie P. VAN OYE, Mac Leod, in Liber Memorialis 1913-1960 - Rijksuniversiteit Gent, dl. IV, 1960,
blz. 16-24.
Vgl. brieven van Vermeylen aan Hegenscheidt d.d. 7 januari 1895, van De Bom aan Hegenscheidt
d.d. 3 februari 1895 en van Vermeylen aan Hegenscheidt d.d. 6 februari 1895: Leven met een
schrijver. Biografie van Alfred Hegenscheidt, zie aant. 18, blz. 40-46.
Dr. FRITZ SANO schreef in samenwerking met A. VERMEYLEN, Biologie en Geneesheeren der
Maatschappij, in Van Nu en Straks, Nieuwe Reeks, 1e jg., 1896, nr. 3, blz. 176-184, gepubliceerd
onder het pseudoniem Frans Heuvels. Vermeylen had Sano tijdens zijn studieverblijf te Berlijn
ontmoet (vgl. R. VERVLIET, Also sprach Dr. Vermeylen, zie aant. 44, i.h.b. blz. 925). Over Fritz
Benedictus J. Th. Sano (1871-1946), dr. in de geneeskunde, psychiater, zie: H. DECKX, In
memoriam Dr. Fritz Sano, in Jaarboek Kon. Vl. Ac. v. Geneeskunde van België, X (1948), blz.
62-74 en artikel van J. LEBEER in Nationaal Biografisch Woordenboek, II (1966), kol. 775-778.
Voor Van Nu en Straks, Nieuwe Reeks, schreef Sano nog: Vlaamsche geneeskundige Literatuur
vóór de XIXde eeuw (in samenwerking met G. SCHAMELHOUT), 3e jg., nr. 3 (augustus 1898), blz.
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158-186, en: Inleiding tot de Lessen voor Ziekenverpleging aan de burgerlijke Gasthuizen te
Antwerpen, 5e jg., nr. 4-6 (december 1901), blz. 301-307.
Over de toetreding van Stijn Streuvels tot Van Nu en Straks en de geschiedenis van zijn
medewerking, zie L. JANSSEUNE en R. VERVLIET, Stijn Streuvels en Van Nu en Straks, in Dietsche
Warande en Belfort, jg. 116, nr. 8, oktober-november 1971, blz. 598-648 (gebaseerd op de
briefwisseling russen Streuvels en De Bom tussen juli 1896 en juli 1901). Dat tegelijkertijd ook
Lode Baekelmans Streuvels trachtte te winnen voor medewerking aan een tijdschrift van
Antwerpse jongeren, blijkt uit: G. SCHMOOK, De regenboog van ‘Leie’ tot ‘Schelde’, in Versl. en
Med. van de Kon. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent 1971, afl. 3, blz. 339-355.
Een beschrijving van de inhoud van Van Nu en Straks vindt men in J. KUYPERS, Op ruime banen!
De opbloei van onze nieuwe letteren en het Vlaamsche tijdschrift ‘Van Nu en Straks’ 1893-1901,
Brussel 1921; A. VERMEYLEN, De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot heden, in Verzameld Werk,
III, zie aanr. 183, blz. 573-753; in de colleges aan de R.U.G. over Van Nu en Straks van Karel
van de Woestijne (1920-1929), gereconstrueerd door J. EECKHOUT in Litteraire Profielen, VIII,
Antwerpen 1939, blz. 78-142; L. SOURIE, Inleiding tot de geschiedenis van ‘Van Nu en Straks’,
Kortrijk 1942, en IDEM, ‘Van Nu en Straks’- Historiek en betekenis, z.p. 1953 (met inhoudsopgave
die echter niet altijd volledig en correct is); de historische schets als inleiding tot een anthologie
van Van Nu en Straks werd opgesteld door F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Spiegel van Van Nu
en Straks, Brussel 1944; A.-M. MUSSCHOOT en A. VAN ELSLANDER, ‘Van Nu en Straks’, 1893-1901.
Een vrij voorhoede-orgaan gewijd aan de kunst van NU, nieuwsgierig naar de kunstnog-in-wording
- die van STRAKS - Bloemlezing, 's-Gravenhage 1982. Naast een inleidende historische schets
bevat deze bloemlezing ook nog een volledige inhoudsopgave. Ik dank hierbij A.M. Musschoot
en A. van Elslander die zo vriendelijk waren mij het typoscript ter inzage te geven.
A. VERMEYLEN reageerde in de Letterkundige Kroniek in Van Nu en Straks, 3e jg., nr. 3, blz.
192-196; ibidem, 3e jg., nr. 4 verschenen reacties van P. VAN LANGENDONCK, Dr. Willem de
Vreese, blz. 232-245, en JEF HALLER, Verslag van den Driejaarlijkschen Prijskamp van
Nederlandsche Tooneelletterkunde, blz. 246-252.
Verways kritiek verscheen in het Tweemaandelijksch Tijdschrift, 5e jg., nr. 4, juli 1899, blz. 49-65
(later ook opgenomen in Stille Toernooien, Amsterdam 1901, blz. 252-281); Hegenscheidts niet
opgenomen repliek werd afgedrukt in Leven met een schrijver. Biografie van Alfred Hegenscheidt,
zie aant. 18, blz. 125-135.
Tijdens de zomermaanden van 1896 kwamen de Van-Nu-en-Straksers vaak samen in het toen
nog landelijke dorpje Verrewinkel (op de grens van Ukkel en Linkebeek), waar Hegenscheidt
en Vermeylen hun intrek hadden genomen in de pachthoeve Sint-Elooi. De uitgebreide
vriendenkring die er samenkwam werd door Vermeylen ironisch ‘Akademie van Verrewinkel’
gedoopt. Vermeylen schreef er zijn gedichten Dagen van Onmacht en het prozastuk Eene Jeugd,
Hegenscheidt schreef er de eerste twee bedrijven van Starkadd. De idyllische en amicale sfeer
werd door Mesnil opgeroepen in zijn prozaschets, oorspronkelijk in het Frans geschreven en in
privé-uitgave op 30 exemplaren afgedrukt, Prose et vers pour Clara. De prozatekst werd in het
Nederlands vertaald door Emmanuel de Bom, het gedichtje door Alfred Hegenscheidt.
Op de spanning binnen de redactie ontstaan naar aanleiding van deze publikaties, werd gewezen
door Karel van de Woestijne (vgl. J. EECKHOUT, Litteraire profielen VIII, zie aant. 71, blz. 118).
Dit blijkt uit een brief van Vermeylen aan Hegenscheidt d.d. 21 oktober 1897, afgedrukt in Leven
met een schrijver. Biografie van Alfred Hegenscheidt, zie sant. 18, blz. 155-156.
De reeds vertaalde en gedrukte novelle Wellust werd dan toch in privé-uitgave verspreid (de
oorspronkelijke paginering bleef behouden: blz. 249-281).
Over de discussies binnen de redactie en de breuk tussen Mesnil en Vermeylen zijn we (voorlopig
eenzijdig) ingelicht door de brieven van Mesnil aan Hegenscheidt: Leven met een schrijver.
Biografie van Alfred Hegenscheidt, zie aant. 18, blz. 171-186.
H. TEIRLINCK in de inleidende beschouwingen tot G.H.'s-GRAVESANDE, De geschiedenis van het
tijdschrift Vlaanderen, Brussel-Antwerpen-Den Haag 1962, blz. 13.

B. Sociale, filosofische en esthetische krachtlijnen van Van Nu en
Straks
De geschiedenis van het tijdschrift Van Nu en Straks voltrekt zich ‘op het breukvlak
79
van twee eeuwen’, zodat het kan worden gekarakteriseerd als een typische
exponent van de geest van het Westeuropese fin-de-siècle. Zowel Vermeylen als
Teirlinck hebben achteraf gewezen op het internationale klimaat bij de stichting van
het tijdschrift:
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Het was een uit Vlaamse engheid losgeveerde doorbraak naar een
tijdgeest die overal reeds rondom Vlaanderen het geestesleven bezig
was te bezielen. Het was geen actie uit eigen Vlaamse bewogenheid
geboren. Het was een drang naar ontvankelijkheid voor een
80
vernieuwingsbeweging van binten af.
Die doorbraak uit de Vlaamse provincialistische sfeer naar een hoger en
internationaal geestelijk leven was slechts mogelijk doordat Van Nu en Straks
aanvankelijk een Brussels verschijnsel was:
Wat ons dreef, was het verlangen, dat ons Vlaams wereldje niet
achterblijven zou bij het intenser kunst- en gedachtenleven waarvan de
81
hoofdstad nu het voornaamste brandpunt was.
Door het Franstalige en centralistische beleid van de Belgische regering werd
inderdaad het dynamisme van de economische en technische vooruitgang
geconcentreerd in de hoofdstad. Daar leefde een rijke, Franstalige burgerij die het
zich kon veroorloven haar zonen en dochters een uiterst verzorgde vorming te
verlenen, zodat zich in Brussel een artistiek gevoelig en voor
avant-gardeverschijnselen receptief publiek ontwikkelde. Vanuit die kringen kwam
de belangstelling en steun voor de nieuwe kunstvormen, terwijl talrijke kunstenaars
zelf uit een dergelijk burgerlijk milieu stamden.
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Hier gold dus ‘das Gesetz der Söhne’, zodat de artistieke vernieuwing van de
aanvang af werd gekenmerkt door een innerlijke contradictie: enerzijds was het een
revolte onder der de leuze ‘de Kunst in Alles, de Kunst voor Allen’, gericht tegen de
sociale wantoestanden, het platvloerse materialisme en de esthetische ontluistering
van de geïndustrialiseerde maatschappij opgebouwd door de vaders, doch anderzijds
bleef dit idealistisch, revolutionair elan beperkt tot een sterk individualistisch
estheticisme waardoor de nieuwe kunst een exclusief karakter verkreeg. Daardoor
werd wel het eerste, doch niet het tweede deel van de artistieke leuze gerealiseerd.
De luxueuze en dure Eerste Reeks van Van Nu en Straks is illustratief in dat opzicht.
In heel die ‘woelige roering’ van het literaire, artistieke en muzikale leven in het
Franstalige Brusselse milieu ging August Vermeylen enthousiast op. Daarnaast
kwam hem het Vlaamse cultuurleven zoals hij dat had leren kennen in Help U Zelf,
de leerlingenkring van het Brusselse Atheneum, en in het kunstgenootschap De
Distel, slechts voor als een klein, bekrompen wereldje, ‘bleek, zonder passie, zonder
groot verlangen’. Samen met zijn boezemvriend en studiemakker Jacques
Dwelshauvers volgde hij op de voet de vernieuwende evolutie in het Franstalige
artistieke leven in de hoofdstad. Daarbij werd immers ‘het benepen kleinburgerlijke
te lijf gegaan en overrompeld, alle conventie stukgeslagen en in de rommelhoek
gevaagd’, zodat men ‘vrijer ademde in de atmosfeer van die strijd voor de
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schoonheid’. Inderdaad lag er in de toenmalige cultus van de Wagnermuziek
(waarvan uitvoeringen werden gegeven in de Muntschouwburg) en ook in de meer
populaire Dupontconcerten een element van revolutionaire maatschappelijke
bewustwording. Een zelfde revolte tegen doctrinarisme en een gelijkaardige
antiburgerlijke reflex bezielden de vernieuwingsdrang van de plastische kunstenaars.
Impressionisme, symbolisme en art nouveau konden te Brussel doorbreken door
de tentoonstellingen van Les XX vanaf 1883, voortgezet in 1893 door La Libre
Esthétique. Veel van deze kunstenaars, en in het bijzonder de protagonisten van
de art nouveau (onder wie Henry van de Velde) waren in de ban gekomen van de
revolutionaire theorieën van William Morris en Walter Crane over een nieuwe
gemeenschapskunst.
De stimulans tot radicale vernieuwing in de kunst ging echter vooral uit van de
Franstalige schrijvers. In navolging van de sociale omwentelingsdrang die zich in
de tijdschriften van de Franse symbolisten manifesteerde, laaide ook in de nieuwe
Frans-Belgische tijdschriften het vuur van de literaire en sociale revolte op. Met de
stichting in 1881 van het weekblad L'Art Moderne door Octave Maus (met als
redactieleden Victor Arnould, Edmond Picard en Eugène Robert) werd een sociale
kunstopvatting in de lijn van William Morris gepropageerd. De synthetische kunstvisie,
die een wisselwerking tussen de verschillende kunsten impliceerde, kwam tot uiting
in de ondertitel: ‘Revue critique des Arts et de la Littérature’. Het in hetzelfde jaar
door Alfred Bauwens en Max Waller (Maurice Warlomont) opgerichte tijdschrift La
Jeune Belgique was een literair maandblad, bedoeld als bundeling van het werk
van de jonge, modernistische schrijvers. Hoewel hun literaire revolte in het teken
stond van de strijd om de absolute artistieke vrijheid en van een individualistische
kunst-om-de-kunst, toch verdedigden zij evenzeer het naturalisme en propageerden
zij de vernieuwingen van het symbolisme. De belangrijkste stimulans voor een
synthetische en sociaal geëngageerde kunst ging echter uit van het maandschrift
La Société Nouvelle - Revue Internationale - Sociologie, Arts, Science, Lettres, door
Fernand Brouez in 1884 gesticht. De algemene vernieuwingsdrang en het sterk
sociale engagement zoals die reeds opklinken in de beginselverklaring, vertonen
een opvallende overeenkomst met het streven van Van Nu en Straks:
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Nous voulons faire une oeuvre absolument honnête, une oeuvre
humanitaire au-dessus de toute idée de parti, où se rencontreront tous
ceux qui savent que la société souffre et qui veulent un avenir meilleur.
Een gelijkaardige profetische toon en messianistische bezieling op kunstgebied treft
men aan bij de stichters van Van Nu en Straks. Ook zij concipieerden hun tijdschrift
als een verzamelpunt van progressieve artistieke krachten boven elk partijverband,
boven elk religieus of ideologisch dogmatisme uit. Boven alles wilden zij de moderne
kunstrichtingen verspreiden en met hun kunst de bestaande antagonismen opheffen
in een nieuwe synthese waarop de toekomstige samenleving zou kunnen worden
opgebouwd.
Van Nu en Straks is aldus eerder geïnspireerd op de Brusselse Franstalige
tijdschriften, dan op het vernieuwende orgaan van de Noordnederlandse Tachtigers,
De Nieuwe Gids. Hoewel de stichters het werk van de Tachtigers kenden en
bewonderden, toch ervoeren zij het estheticisme en l'art pour l'art als te
individualistisch. In hun profetische visie op het kunstenaarschap, gevoed door de
lectuur van o.m. Morris, Crane, Wagner, Carlyle, Emerson, Whitman en Charles
Morice, streefden zij immers naar een nieuw evenwicht van individualisme en
revolutionaire gemeenschapszin. Zoals De Bom het in De Daad uitdrukte, wilden
zij niet als kunstenaars naast het leven maar in het leven staan. Dit profetische
enthousiasme was het cement van de pluralistisch samengestelde groep. De
messianistische verwachting vinden we zowel in de geschriften van Vermeylen, De
Bom, Van de Velde, Hegenscheidt en Mesnil als in de Herleving der Vlaamsche
Poëzij van de oudere en christelijk-gelovige Van Langendonck: ook deze acht de
komst van de Dichter nakend, die 'al de schijnbaar verwikkelde draden (zal)
samenvatten tot de grote synthesis, die het leven zal zijn der toekomst’. ‘Synthesis’
is dan ook het slagwoord van deze generatie die heel sterk de gespletenheid van
de tijd aanvoelde:
De tijd dien wij meêleven is schrikkelijk en schoon: raadselachtig
ingewikkelde, bonte, aanlokkende absurditeit, paroxysme, val en oprijzing
van rassen en maatschappijen, alles weer omgewoeld, alle begrip opnieuw
83
getoetst en betwist... 'k voel heel dat leven door mijn geest kloppen.
Waar Van Langendonck het eenheidscheppende en zingevende beginsel situeerde
in ‘het Christendom in zijn zuiveren vorm’, zochten de anderen het in een nieuwe
levensen wereldvisie wars van alle religieuze en ideologische banden. Op de
christelijk-gelovige Van Langendonck en de realistisch-pragmatische Buysse na,
dweepten de redacteuren dan ook met de revolutionaire theorieën van het
anarchisme. Die anarchistische visie bleef echter zo abstract en idealistisch, gesteund
op een vrij vage, intuïtieve levensfilosofie, dat ze de andersdenkende medewerkers
niet afschrikte en hen zelfs punten van overeenkomst bood. De anarchistische
omwentelingsdrift werd vooral aangestoken door Vermeylen die algemeen werd
erkend als de spil van het tijdschrift. Vermeylen op zijn beurt werd toen in zijn denken
sterk beïnvloed door zijn vriend Jacques Dwelshauvers die als medewerker aan La
Société Nouvelle en intimus van Elisée Reclus in het anarchisme uitstekend
onderlegd was. Naast de geschriften van Reclus greep men naar de werken van
Russische opstandelingen als Kropotkin, Bakoenin en Tolstoj, naar het werk van
de Franse anarchisten Proudhon, Jean Grave en Sébasden Faure; men kwam in
de ban van Wagners ‘Menschheitsrevolution’ zoals hij die tot uitdrukking had gebracht
in Die Kunst und die Revolution en Das Kunstwerk der Zukunft, terwijl de nihilistische
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‘Verneinungs’ - drift is toe te schrijven aan de invloed van Max Stirners Der Einzige
und sein Eigentum en de wijsgerige essays van Nietzsche.
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De verheerlijking van het autonome individu, de kerngedachte van het
individualistische anarchisme, die leidde tot een geëxalteerde visie op het profetische
en heroïsche dichterschap, vindt men in de hele Van-Nu-en-Straksgroep. Die ‘culte
du moi’ was trouwens op het einde van de 19e eeuw een algemene tendens in het
Westeuropese kunst- en geestesleven als reactie tegen het steeds meer
centraliserende en steeds bureaucratischer wordende staatsapparaat, tegen de
aliënatie van de gemechaniseerde arbeid, tegen de uitholling van de eerste
moeizaam verworven democratische beginselen door de imperialistische politiek
van het kapitalisme, tegen het materialistisch determinisme en tegen de
geïnstitutionaliseerde machtsconcentratie van het christendom. Het was in wezen
een radicale reactie tegen de gevoelens van onzekerheid en angst die uit de scherpe
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tegenstellingen van de tijd voortvloeiden. De strijd om de geestelijke ontvoogding
van het individu dat door ongehinderde innerlijke groei zijn persoonlijkheid zou
kunnen bevestigen tegen de onpersoonlijke bureaucratische staat in, leidde echter
niet tot een hautain ivoren-toren-individualisme. Met vele anarchisten deelden de
Van-Nu-en-Straksers het geloof dat het individu zich slechts ten volle kan ontwikkelen
in een vrije gemeenschap en dat de eenheid van enkeling en gemeenschap aldus
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organisch zal groeien. Die opvatting van de spontane, natuurlijke reorganisatie
van de maatschappelijke structuur deed hen elke politieke actie verwerpen. Het
volstond volgens hen ‘alleen de diepe stroming (te) volgen, zich op haar (te) laten
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drijven, daarin ligt heel onze wijsheid’.
De door de Van-Nu-en-Straksers nagestreefde eenheid van persoon en
gemeenschap steunde op een intuïtieve levenshouding. De filosofische kern van
hun levensvisie kan als volgt omschreven worden: leven is deelhebben aan de
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ontwikkeling van het eeuwige en alles omvattende organisme der Natuur. Alleen
de mens die trouw zichzelf blijft, die steeds groeit en leeft in volmaakte harmonie
met zijn innerlijke levenswet, heeft volmaakt deel aan de algemene ‘Ritmus des
levens’ en voelt zich aldus één met het zijnsmysterie. In de essays van Venneylen
(De Kunst in de vrije Gemeenschap), Hegenscheidt (Rythmus) en Mesnil
(Stroomingen in de Diepte) kan men een religieuze verheerlijking aantreffen van de
eeuwige ‘Ritmus’ der natuur als opperste goddelijke eenheid. Het gevolg van deze
monistische opvatting die God beschouwt als de immanente zijnswet van 't Leven
zelf, is een verwerping van het transcendente en persoonlijke godsbegrip van het
christendom. De vergoddelijking van de natuur leidt tot een antropocentrisch
humanisme. Immers, door de vergoddelijking van het Al is de mens goddelijk vrij
en dus verheven boven de macht van staat en kerk, de aliënerende bovenbouw
geconstrueerd door de burgelijk-kapitalistische beschaving en het christendom. De
antikapitalistische en antichristelijke stellingname houdt daarbij een pleidooi in voor
een vrije zinnelijke genieting zonder zondebesef, d.i. het natuurlijke geluk. Deze
vitalistisch-hedonistische gedachte komt niet alleen tot uitdrukking in de meer
wijsgerig gefundeerde essays, doch wordt ook vertolkt in het scheppend proza, o.m.
in de De Boms prozaschetsen De Daad en De Beeldhouwer, in Hegenscheidts
Starkadd, in Mesnils artikel Rubens te Antwerpen en in Vermeylens gedicht Een
Morgen, later in zijn verhaal De Wandelende Jood.
Dit pantheïstisch-monistische denken en de vitalistische, adamische levensvisie
zijn zeker ontstaan onder invloed van de individualistische anarchisten en van linkse
neo-Hegelianen als Feuerbach, Bruno Bauer en Stirner. Doch de terugkeer tot de
natuur was tevens een markante tendens in de literatuur van het Europese
fin-de-siècle. Met dit monistische panvitalisme verwant zijn werken van schrijvers
waarmee vele Van-Nu-en-Straksers grondig vertrouwd waren: nl. die van Wagner
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en Carlyle en van de Amerikaanse schrijvers Emerson en Whitman. Waarom
Vermeylen gedichten van
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Whitman vertaalde en een essay van zijn Oostenrijkse vriend Karl Federn over de
Amerikaanse dichter in Van Nu en Straks opnam, wordt dan ook in deze context
duidelijk. Bovendien was ook in de theoretische geschriften van het Franse
symbolisme een dergelijke monistische natuurreligie levend. De wijsgerige essays
van Charles Morice b.v. kunnen daarbij ook inspirerend gewerkt hebben. De
hedonistisch-vitalistische verheerlijking van het leven manifesteerde zich niet alleen
in de Franse letteren, doch ook bij bekende en vereerde Frans-Belgische schrijvers
als Emile Verhaeren en Camille Lemonnier.
Een belangrijke grondslag voor hun levensopvatting vonden de
Van-Nu-en-Straksers ten slotte in de renaissance. De heroplevende belangstelling
88
voor deze periode was trouwens ook voor het fin-de-siécle kenmerkend. In een
tijd van toenemende bureaucratisering en massificatie, van specialisering en van
mechanisering van de arbeid, greep men terug naar het renaissancistische ideaal
van de ‘homo universalis’. Deze voorliefde berustte dus op een ‘Wahlverwandtschaft’
tussen de renaissancegeest en het eigen synthetische levensideaal. Dit ‘synthetisme’
manifesteerde zich op het einde van de 19e eeuw in een streven naar integratie
van de verschillende kunsten volgens het Wagneriaanse concept van het
‘Gesamtkunstwerk’. In de kunst en filosofie van de renaissance ontdekte men de
eerste ontvoogding van het individu dat zich bewust wordt van zijn autonomie en
daardoor elke afhankelijkheid van een transcendente Godheid en van religieuze en
morele wetten verwerpt. Kortom, in deze cultuurperiode zag men de prefiguratie
van het eigen antropocentrische humanisme waarin individualisme, vrijheidsdrang
en natuurreligie waren vervat. Wanneer Vermeylen in het inleidende hoofdstuk van
zijn dissertatie over Leven en Werken van Jonker Jan van der Noot de wezenstrek
van de renaissance formuleert, zou dat even goed de gebalde karakterisering kunnen
zijn van het streven van Van Nu en Straks:
En tóch, bewust of onbewust wilden zij er uit, wilden zij harmonisch ‘den
gehelen mens’ ontwikkelen, de oude vijandschap russen lichaam en ziel
eindelijk ontgaan, om meer en meer de menselijke natuur tot haar recht
te laten komen, met al haar rijke mogelijkheden, haar bijzondere neigingen,
heel haar zondeloze vermetelheid. Er is minder benauwde vrees in de
zielen; men vertrouwt meer op eigen kracht; men kijkt om zich heen met
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vrijeren blik naar de luchtige schoonheid van 't leven.
De voorliefde voor de renaissance manifesteerde zich in Van Nu en Straks pas
vanaf de Nieuwe Reeks. Aanvankelijk nog in de ban van het spiritualisme van de
Franse symbolisten, wees Vermeylen in zijn Aanteekeningen over een
hedendaagsche Richting (1893) de renaissance nog af om haar gebrek aan
belangstelling voor het levensmysterie. Vanaf 1896 is echter de toenemende
interesse voor deze cultuurperiode bijzonder opvallend en worden er uitgebreide
essays aan gewijd door Vermeylen, Mesnil en Karl Federn, terwijl ook De Bom in
de prozaschets De Beeldhouwer het klassieke ideaal van de renaissancistische
mens bezingt, die zijn kracht niet aan een bovennatuurlijke macht ontleent, doch
ze alleen uit zichzelf put, gehoorzamend aan zijn innerlijke, natuurlijke wetmatigheid.
Dit klassieke ideaal van harmonisch evenwicht van geest en lichaam, dat Vermeylen
via de colleges van Erich Schmidt te Berlijn ook bij Goethe zou ontdekken, deed
hem van het anarchisme vervreemden. Humanisme en socialisme zouden voortaan
de pijlers van zijn levens- en wereldbeschouwing worden, terwijl de lijn van het
anarchisme alleen door Mesnil consequent zou worden doorgetrokken. De Tweede
Reeks heeft trouwens een minder sterk programmatisch en wijsgerig bespiegelend
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karakter. De geestelijke band tussen de oprichters was minder hecht, terwijl bij de
nieuwe en jongere medewerkers eerder de esthetische proble-
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matiek centraal stond. Door de verwijdering en uiteindelijk de breuk tussen de twee
belangrijkste denkers, Vermeylen en Mesnil, ontbraken de nodige impulsen om aan
de uitgebreide groep medewerkers en dus ook aan de Tweede Reeks geestelijke
eenheid te verlenen.
Toch was er geen diepe kloof tussen de Eerste en de Tweede Reeks, omdat de
nieuwe medewerkers zich in ruime mate aansloten bij de esthetische opvattingen
van hun voorgangers. Vanuit hun intuïtieve, organisch-dynamische levensfilosofie
huldigden zij een antipositivistische en synthetisch gerichte artistieke visie. De
eenheid of synthese die zij als kunstenaars nastreefden, was fundamenteel
irrationeel: het kunstwerk werd beschouwd als een ‘organisme’, ontstaan vanuit de
intuïtieve doorleving van de werkelijkheid door de kunstenaar die de wereld herschept
in de sfeer van zijn eigen innerlijkheid en aldus de eenheid van de kunstscheppende
mens met de hem omringende natuur en gemeenschap suggestief tot uiting brengt.
Hoewel zij de louter formalistische schoonheidscultus van het parnassianisme als
te oppervlakkig afwezen en naar geestelijke verdieping in de literatuur streefden,
toch vervielen zij niet in het andere uiterste - de ideeënkunst. De subjectieve stof
van het kunstwerk, de levensvisie of het grondgevoel diende uitgebeeld te worden
in een adequate vorm, de natuurnoodzakelijke en harmonische verbeelding van het
innerlijk doorleefde. Deze symbiose van vorm en inhoud leidde tot een
synthetisch-intuïtionistische kunstopvatting die in hun kritische beschouwingen
duidelijk tot uiting kwam. Grondgevoel, atmosfeer, ritme, muzikaliteit en harmonie
waren de sleutelbegrippen in hun kritisch vocabularium. Hun irrationele opvatting
van het kunstwerk als een organische totaliteit leidde soms wel tot tegenstellingen
met de meer nuchtere, analytische visie van Noordnederlandse critici. De onenigheid
tussen Hegenscheidt en Verwey is in dit opzicht revelerend. Anderzijds valt de
affiniteit op met de art-nouveaukunstenaars (vooral treffend in de Eerste Reeks) en
met de muziek, vooral van Wagner en zijn volgelingen. Georges Dwelshauvers
sprak in Een Wijsgeerig Keerpunt over de eigentijdse kunstenaarsgeneratie als ‘een
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geslacht van musici’ en verwees daarbij naar het Franse symbolisme en naar de
filosofische werken van Schopenhauer, Nietzsche en Wagner. Hoewel de
Van-Nu-en-Straksers zich van het begin af aan distantieerden van het dilettantisme
en mysticisme van sommige symbolisten, toch vertonen hun esthetische opvattingen
nauwe verwantschap met die van de voornaamste woordvoerders van deze stroming.
Uit het levensgevoel en artistiek klimaat zoals die uit Van Nu en Straks spreken,
kan men de intensiteit aanvoelen van de geestelijke vernieuwingen tijdens het
fin-de-siècle. In zijn complexiteit en diversiteit was dit inderdaad een zo bijzonder
dynamisch en vruchtbaar tijdvak, dat men-zoals de cultuursocioloog Bouman heeft
aangetoond - ‘stroomopwaarts in de tijd, tot de Renaissance moet teruggaan om
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een voor de Westerse cultuur even belangrijke periode te vinden’.
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C. De Van-Nu-en-Straksers
1. De oudere generatie

Cyriel Buysse (1859-1932)
Hoewel Buysse door bemiddeling van talentenjager Emmanuel de Bom van meet
af aan werd betrokken bij de plannen voor de stichting van een nieuw avant-gardetijd-

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

99
schrift, is hij in feite slechts in naam redacteur van Van Nu en Straks geweest.
Zowel De Bom als Vermeylen stelden echter bijzonder prijs op zijn aanwezigheid
in de redactie, juist omdat zij voor hun tijdschrift een nonconformistische koers
hadden uitgestippeld. Beiden waren zij immers diep onder de indruk gekomen van
de ophefmakende publikatie van zijn naturalistische novelle De Biezenstekker in
het juninummer 1890 van De Nieuwe Gids. Het was inderdaad een waar kunststuk
voor een debuterende prozaschrijver om als eerste Vlaming werk geplaatst te krijgen
in het toen toonaangevende Noordnederlandse orgaan. Ondanks de ietwat
denigrerende waarschuwing in een voetnoot voor ‘het Vlaamsche taaleigen’, wat
kenmerkend was voor de superieure houding van de redactie van De Nieuwe Gids
92
tegenover de Zuidnederlandse literatuur, toch werd dit rauwe verhaal om zijn
intrinsiek literaire kwaliteiten over het algemeen gunstig onthaald door de
Nederlandse kritiek. Juist door de studies en schetsen van de Nieuwe-Gidsers was
men in het Noorden immers reeds enigszins vertrouwd geraakt met het naturalisme.
In het Zuiden daarentegen stuitte deze uit ‘het wufte, decadente Frankrijk’
overgewaaide stroming nog heel vaak op verzet. Uit de schaarse reacties blijkt dat
Buysse met zijn schildering van de onderste lagen van de plattelandsbevolking uit
de beruchte Zijstraat van zijn geboortedorp Nevele en met de hierin impliciet vervatte
93
sociale aanklacht, erin geslaagd was ‘d'épater les bourgeois’. Deze antiburgerlijke
uitdaging waarbij de tot dan toe in de literatuur gerespecteerde taboes bruusk werden
verbroken, de natuurgetrouwe en levensechte uitbeelding van de miserabele
toestanden op het Vlaamse platteland en de consequente toepassing van de
experimentele methode van het Franse naturalisme vielen daarentegen wel in de
smaak van de Van-Nu-en-Straksers De Bom en Vermeylen, omdat Buysse hiermee
een goed deel van hun doelstellingen had gerealiseerd: strijd tegen de schijnheilige
wereld van het ‘filisterdom’, rechtzetting van de weeïg idyllische en romantische
dorpsliteratuur, en streven naar een moderne literatuur die inhaakt op de buitenlandse
literaire stromingen.
Met dit koel, onbewogen weergegeven relaas van de mishandeling van een
buitenechtelijk kind door een ontaarde moeder die daardoor opnieuw de gunst tracht
te winnen van haar man, een woeste bruut die haar tot tweemaal toe haast vermoordt
om haar misstap, heeft Buysse inderdaad de voetstappen gedrukt van Franstalige
naturalisten en heeft hij het integrale naturalisme in de Nederlandse literatuur
94
geïntroduceerd. Hoewel het thema van de door haar man verstoten vrouw nog
reminiscenties oproept aan Reimond Stijns' novelle Broodnijd, toch heeft Buysse
hiermee een zo sterke dramatische spanning weten te bereiken die culmineert in
de slotepisode, dat Stijns' voorbeeld blijkbaar slechts de vonk was die zijn
scheppingskracht ontstak. In de verhaal-stof treffen we trouwens motieven en figuren
aan die eerder kenmerkend zijn voor de Franstalige naturalistische literatuur. Zo
komt het motief van de mishandeling en dood van de bastaard reeds voor in Camille
Lemonniers Happe-Chair (1886), terwijl dit motief ook telkens weer opduikt in de
95
verhalen en novellen van Guy de Maupassant. De karakterisering van Cloet als
een primitieve, baldadige bruut ligt dan weer helemaal in de lijn van Georges
Eekhouds ‘hommes de la glèbe’ in zijn Kermesses (1884) en Nouvelles Kermesses
96
(1887). Doch bovenal blijken de conceptie en structuur van de novelle sterk bepaald
te zijn door Emile Zola's literatuurtheorie zoals die geformuleerd was in Le Roman
expérimental (1887) en door zijn levens- en wereldvisie, die hij gestalte had gegeven
97
in de romans L'Assommoir en La Terre. Niet alleen kan men parallellismen
aanwijzen in de handelingsaspecten, de tekening van de personages en het
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functioneel gebruik van een kernachtige volkstaal in de dialogen (hoewel nog niet
in dialect gesteld zoals in de latere versie in de bundel Te Lande), maar
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vooral komt de invloed van Zola tot uiting in de neutrale, onbewogen observatie en
registratie van schrijnende en afschuwwekkende taferelen vanuit een strikt
volgehouden auctorieel vertelperspectief en in de opbouw en rechtlijnige afwikkeling
van het verhaal naar een onvermijdelijke eindsituatie volgens de deterministische
98
krachten van afstamming, milieu en moment. Door toepassing van deze
naturalistische methode bereikt Buysse in deze novelle, die opgebouwd is rond een
achttal scènes of episodes, een opmerkelijk sterke concentratie van het
99
handelingsverloop, wat het dramatische effect van het verhaal verhoogt. Deze
strenge beheersing van de economie van het verhaal en ook de directe, flitsende
karakteriseringen van situaties en personages contrasteren dan weer met de vaak
breed episch uitgesponnen taferelen in het werk van Zola. Verhaaltechnisch lijkt
Buysse daarom eerder in de leer te zijn gegaan bij de grootmeester van de Franse
naturalistische novelle, Guy de Maupassant, wiens werk hij in die tijd blijkbaar reeds
aandachtig had gelezen. In zijn verdere werken zal hij zich trouwens verwijderen
van de al te rigide, normatieve theoretische stellingen van Zola's naturalisme om
zich meer en meer aan te sluiten bij de geest en verhaaltechniek van De
100
Maupassant.
Zoals dat bij de meeste debutanten het geval is, heeft Buysse in zijn eerste
naturalistische novelle heel wat invloeden verwerkt. Niettemin blijkt uit dit werkje
toch reeds de authenticiteit van zijn schrijverschap, daar deze novelle niet zo maar
een pastiche is geworden van een epigoon van de Franse naturalisten. Met zijn
natuurgetrouwe schildering en scherpe diagnose van de grauwe levensrealiteit op
het Oostvlaamse platteland heeft hij niet alleen een eigen verhaalwereld opgebouwd,
doch tevens blijkt uit de levensechtheid ervan hoe de auteur deze wereld van
binnenuit heeft geobserveerd. Ondanks de schijnbaar uiterlijke onbewogenheid
door het afstandelijke vertelperspectief voelt men toch achter de woorden de
verontwaardiging trillen van een geëngageerd auteur die hiermee op impliciete wijze
een sociale aanklacht tot uiting heeft gebracht. De trefzekere karakteriseringen en
de zowel compositorische als stilistische bondigheid en soberheid verraden
bovendien een reeds geoefende schrijvershand.
Vóór De Biezenstekker had Buysse inderdaad reeds een aantal schetsen, verhalen
en novellen gepubliceerd waarmee hij bij een nog beperkte lezerskring een weliswaar
bescheiden, doch stimulerend succes had geboekt. Hoewel die eerste geschriften
nog niet de wending naar het naturalisme laten vermoeden, toch bevatten ze reeds
tal van elementen die constanten zullen blijken te zijn in het latere werk: de
realistische uitbeelding van het Oostvlaamse platteland tussen Leie en Schelde, de
scherpe observatie en rake typering van mensen en hun gedragspatronen, de
sociale bewogenheid bij de schildering van het leven op het land en in het dorp en
de overwegend scenisch uitbeeldende verhaaltrant waardoor deze verhaalkunst
steeds sterk dramatisch geladen is. Hierbij kan tevens opgemerkt worden dat dit
alles toch wel een ideale voedingsbodem vormde voor de naturalistische principes.
Reeds in 1885 trad Buysse a.h.w. clandestien de literatuur in met een aantal
anoniem opgestelde, in zijn handschrift gehectografeerde en door hemzelf te Nevele
verspreide pamfletten waarin hij in de vorm van parodieën de zittingen van de
Nevelse katholieke gemeenteraad hekelde. Hoewel deze Verslagen over den
101
Gemeenteraad van Nevele geschreven zijn zonder enige literaire pretentie, toch
openbaren ze Buysses scherpe observatiegeest, zijn zin voor humor en vooral zijn
sociale bekommernis om de kleine man die onderdrukt wordt door de absolute
macht en willekeur van een adellijke burgemeester en enkele dorpsnotabelen. Met
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de steun van zijn tante, de schrijfster Virginie Loveling, debuteerde hij officieel met
twee korte novellen: Het
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Erfdeel van Onkel Baptiste als feuilleton in Het Volksbelang (5 september-10 oktober
1885) en Broeder en Zuster in Het Nederlandsch Museum (1886). Ondanks het nog
stuntelige taalgebruik en de traditionele behandeling van bekende thema's in de
idyllisch-realistische, postromantische Consciencetrant komen Buysses aangeboren
vertellersgaven toch duidelijk tot uiting. Dit literair talent, herkend en gestimuleerd
door zijn tante, werd echter niet gewaardeerd door de vader, een industrieel, die
zijn zoon had voorbestemd tot opvolger in het familiebedrijf. Niet alleen om zijn
zakelijke opleiding te voltooien, doch ook om de literaire ‘liefhebberij’ te doen staken
en om een eventueel dorpsschandaal ten gevolge van een ‘écart amoureux’ te
vermijden, werd Buysse naar Amerika gestuurd. Dat eerste verblijf van vier maanden
102
- het zou tussen 1891 en 1893 nog door drie andere worden gevolgd - heeft
ongetwijfeld Buysses geestelijke horizon verruimd, wellicht zijn kijk op de sociale
wantoestanden rondom hem nog verscherpt en bovendien de impuls tot schrijven
vergroot. Niet alleen verschenen onmiddellijk daarna enkele reportages en schetsen
103
geïnspireerd door het verblijf in Amerika, maar reeds enkele maanden later
publiceerde hij een nieuwe novelle die tevens afzonderlijk verscheen: Guustje en
Zieneken. Schetsen uit het Boerenleven (1887). De nog schuchtere,
idyllisch-realistische beschrijving in deze novelle en in nog enkele daarop volgende
104
landelijke schetsen zou hij echter weldra opgeven, want in De pokken en Twee
Beesten uit 1889 wordt al het ruwe, vaak haast verdierlijkte leven van de Vlaamse
landelijke bevolking geschetst. De evolutie die Buysse in deze vroegste periode van
zijn schrijverschap doormaakte van idyllische, vaak zelfs sentimentele romantiek
naar een realistische weergave van de grauwe kanten van het plattelandsleven,
verklaart zijn ontvankelijkheid voor het naturalisme. Het conflict met zijn vader,
verscherpte zowel zijn antiburgerlijke reflex als zijn schrijfdrift, temeer daar hij
genoodzaakt zou zijn van zijn pen te leven. Zijn sociale engagement, zijn sympathie
als schrijver voor de laagste, onderdrukte klasse tegen de belangen van de burgerij
in waaruit hijzelf was voortgekomen, berustte dus niet op een bewuste, rationele,
ideologische motivering of keuze, doch eerder op persoonlijke en sentimentele
gronden. Aldus kan men dan ook beter de schijnbare paradox begrijpen dat het
105
hele oeuvre van deze eerste consequente naturalist in de Zuidnederlandse letteren
gekenmerkt wordt door een romantisch-realistische bipolariteit. De twee polen
waartussen zijn schrijverschap evolueert, vormden de essentiële componenten van
zijn ware natuur: de stoere, bonkige realist met de weke, gevoelige inborst.
Na het onverwachte succes en de doorbraak in Noord-Nederland met De
Biezenstekker zou Buysse op de ingeslagen naturalistische weg voorlopig verder
gaan. Reeds op 28 juni 1890 berichtte hij zijn vriend De Bom dat hij bezig was met
‘een Oost-Vlaanderschen naturalistischen roman’ waarmee hij zich tot doel stelde
‘een heel gedeelte van ons Vlaamsche volk dat tot dus toe nagenoeg onbekend
106
bleef in mijne werken te doen optreden’. Deze roman was Het Recht van de
Sterkste, die reeds begin 1891 was voltooid, maar pas in het najaar van 1893 zou
verschijnen. Hoewel Kloos de roman niet geschikt achtte om in zijn geheel te worden
opgenomen in De Nieuwe Gids, uiteraard omdat hij teveel plaats in het tijdschrift
zou innemen, maar ook uit vrees ‘dat hij als tijdschriftartikel te veel sexueele dingen
107
behandelt’, toch heeft hij geijverd voor de publikatie ervan. Door zijn tussenkomst
is de roman uitgegeven door W. Versluys, de uitgever van De Nieuwe Gids, terwijl
in het tijdschrift zelf het elfde en het begin van het twaalfde hoofdstuk werden
opgenomen onder de titel Trouwpartij en aangekondigd als een fragment ‘uit een
roman die eerlang zal verschijnen’. Dat Kloos en trouwens Buysse zelf enigszins
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aarzelden om het werk direct te publiceren, kan toegeschreven worden aan het feit
dat zij er zich beiden wel bewust van waren dat

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

102
het, met nog meer nadruk en vrijmoedigheid in naturalistische zin geconcipieerd
dan De Biezenstekker, scherpe reacties zou kunnen uitlokken. Buysses aankondiging
108
dat zijn roman ‘anders opgang zal maken dan De Biezenstekker’ werd inderdaad
bewaarheid. Zowel in Noord als in Zuid werd het een ‘succès de scandale’. Ondanks
enkele gunstige reacties (o.m. van De Bom en Vermeylen) en de algemene erkenning
van zijn verteltalent werd toch hevig aanstoot genomen aan de ‘impassibele en
amorele’ wijze waarop ruwe en ‘pornografische’ toestanden werden weergegeven.
Hoe heftig emotioneel en negatief de reacties waren, kan reeds blijken uit enige
staaltjes uit de recensies: ‘gewilde grofheden en vuilheden’, ‘eene beleediging voor
109
het lezend publiek’, ‘modderliteratuur’ en ‘zwijnenletterkunde’. In de meer
genuanceerde bespreking van Alfons de Cock werd Buysse als een volgeling van
Zola voorgesteld en werd er gewezen op overeenkomsten met La Terre. Van
Vreckem heeft echter inmiddels op indringende en overtuigende wijze aangetoond
dat het inspirerende model voor Buysses visie en procédés eerder L'Assommoir
110
was. Reeds de abstracte titel roept reminiscenties op aan Zola's ‘La loi commune
du plus fort’, terwijl het thema van de geïdealiseerde vrouw die tevergeefs poogt uit
te stijgen boven het laagstaande milieu van armoede, alcoholisme en ontucht, doch
fataal en onverbiddelijk wordt neergehaald en te gronde gaat, zeker overeenkomsten
vertoont met de aftakeling van het levensideaal van Gervaise. Net zoals Gervaise
komt ook Maria met haar tragische weerloosheid tegenover de grillen van de bruut
Reus Balduk centraal te staan en wordt aldus de idee van de titel tot een obsederend
leidmotief in het hele verhaal. In het trieste, grauwe bestaan van beide vrouwen
treedt er een lichtpunt op dat uiteindelijk echter slechts een dwaallicht zal blijken te
zijn, een vluchtig moment van tederheid in de onuitgesproken intimiteit tussen
Gervaise en de vruchteloos verliefde smidsknecht Goujet, tussen Maria en de
bedeesde Slimke Snoeck. In de ontwikkeling van de handeling kunnen bovendien
nog analoge elementen aangeduid worden met het werk van Zola (niet alleen met
L'Assommoir, maar ook met La Terre en Germinal) zoals de uitgesponnen episode
van de trouwpartij, het procédé van de massabeschrijvingen (de dansavond, de
wilde straatgevechten in de Zijstraat), de vrij vage en verwarde voorstelling van de
leer van het opkomende socialisme door de net uit de Gentse gevangenis
vrijgekomen boeven, de gelijkaardige wending in het gedrag van Coupeau en Balduk
door hun gedwongen werkloosheid, wat het begin betekent van de lijdensweg van
beide vrouwen, en ten slotte de wrange slotepisode van de teraardebestelling.
Hoewel het levenslot van Gervaise en Maria niet helemaal gelijk verloopt, zijn er
toch zoveel treffende parallellismen, dat de invloed van Zola op de conceptie van
het werk beslissend lijkt te zijn geweest.
Nog duidelijker echter dan in de eerste novelle komt in deze roman het
fundamentele verschil met Zola's naturalistische visie tot uiting en wordt de eigen
aard van Buysses verteltechniek bevestigd. In tegenstelling tot de naturalistische
theorie worden hier het verval en de ondergang van de protagoniste niet veroorzaakt
111
door de deterministische krachten van de erfelijkheid of van het milieu. Maria staat
immers op een geïdealiseerde wijze boven haar milieu, terwijl haar ondergang wordt
bepaald door haar machteloosheid tegenover het brutale geweld van Balduk. Haar
onthutsende willoosheid wordt als een feit gesteld zonder psychologische motivering.
Een dergelijke zwart-wit-contrastwerking wendt Buysse vaak aan om sociale
wantoestanden of klassentegenstellingen te belichten. Ook verhaaltechnisch blijkt
hij niet als Zola uit te gaan van een vooraf met mathematische precisie ontworpen
en aldus geraffineerd ontwikkeld structuurmodel voor elke roman. Van de aanvang
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af heeft hij zich een verteltechniek eigen gemaakt die berust op een vrij eenvoudig
en doorzichtig stra-
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mien, dat echter soepel genoeg is om het spontane elan van de verteller niet te
breken en de nodige variaties toe te laten. Net als in zijn vorig werk vertelt hij vanuit
een auctorieel standpunt waarbij de illusie van objectieve neutraliteit af en toe toch
wordt verbroken door nadrukkelijke verklaringen en commentaren. Het verhaal
begint medias in res waardoor enkele retrospectieve hoofdstukken of een uitvoerige
flash-back dienen te volgen om de voorgeschiedenis te schetsen. De handeling,
die meestal sterk in tijd en ruimte is geconcentreerd, verloopt dan lineair naar de
ontknoping toe. Dit handelingsverloop wordt ontwikkeld rond enkele sterk
geaccentueerde hoofdmomenten, uitvoerige scenisch-dramatisch uitgebeelde
taferelen (in deze roman: het huwelijksfeest en de nachtelijke strooptocht). Juist in
dergelijke taferelen komt Buysses meesterschap tot uiting als verteller met een
zowel beeldend als dramatisch vermogen. Door hun uitvoerigheid zijn het echter
anderzijds vaak retarderende momenten die de dramatische stuwkracht in de intrige
verzwakken, een zwakte in de verhaaltechniek waarop zijn vriend Maeterlinck bij
112
de bespreking van de novellen in de bundel Te Lande reeds heeft gewezen.
Daardoor volgen vaak een snelle afwikkeling en een abrupt slot. De fatale afloop
blijkt steeds een gevolg te zijn van een verstoring van harmonische intermenselijke
verhoudingen of van sociale wantoestanden. Hoewel een groot deel van zijn oeuvre
zich afspeelt op het Oostvlaamse platteland, toch krijgt de natuur nooit de functie
van een fataal op de mens inwerkende krachtbron zoals bij zijn tijdgenoot Streuvels.
Zeker heeft Buysse met evenveel gevoel en liefde de natuur geschilderd, doch in
zijn verhalend werk blijft zij slechts een decor met een louter atmosferische functie.
Het is de verdienste van De Bom en Vermeylen dat zij dit specifieke karakter van
Buysses verteltalent zo vroeg hebben ingezien en erkend. Daar hij bovendien een
zeer produktief schrijver bleek te zijn, hadden zij grote verwachtingen van zijn
medewerking aan Van Nu en Straks. Aan deze verwachtingen heeft Buysse niet
beantwoord, daar zijn medewerking beperkt bleef tot de Eerste Reeks van het
113
tijdschrift waarvoor hij slechts twee korte bijdragen leverde. De schets Moeder
sluit eerder aan bij zijn vroegere realistische werkjes met sociale inslag. Door de
thematiek van de arme volksvrouw die met ingehouden verdriet haar twee kinderen
ziet vertrekken, de ene als emigrant naar Argentinië, de andere als loteling naar het
leger, kan men in dit schrijnend tafereel reeds een voorbode zien van de sociale
problematiek die Buysse in het toneelstuk Het Gezin van Paemel verder zou
ontwikkelen. Opmerkelijk hierbij is wel dat hij reeds in die tijd van de afstandelijke,
impassibele en passieve houding van de naturalist afziet en bij de schildering van
sociale wantoestanden zijn romantische, meevoelende bewogenheid tot uiting laat
komen. In tegenstelling tot de berusting in het leed bij afgetobde oudere mensen
die fatalistisch buigen voor de overheid, staat het thema van de tweede en meer
114
dramatische prozaschets Op een Zomeravond in het teken van de opstand tegen
het onrecht: een landman komt spontaan in verzet tegen de bruut die op
wreedaardige wijze zijn dieren mishandelt en die hij in de daaropvolgende worsteling
neerslaat, terwijl hijzelf, opgeleid door politiemannen wegens doodslag, bevrijd wordt
door het volk dat eveneens spontaan in opstand komt tegen de gerechtelijke overheid
en hem vrijspreekt:
... uit de meer en meer ontstelde menigte, wier gemeenschappelijke ziel
eindelijk onweerstaanbaar haar medelijden voor de gevangene uitte,
steeg nu één enkele, alom herhaalde, steeds zwellende en weldra als
een donder boven de deining der hoofden rollende kreet:
- Hij heeft wel gedaan! Laat hem los! laat hem los! laat hem los!
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En plots greep er, aan 't hoofd van de kolom, een vreselijke worsteling
plaats. Kreten van woede weergalmden, de sabels van de agenten werden
gezwaaid en aan stukken geslagen,
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en eensklaps, begroet door een kolossaal gejuich, werd een man, die er
afschuwelijk uitzag, een man die, het aangezicht bedekt met bloed en de
kleren aan flarden, klagend en schreiend, zijn geboeide handen smekend
naar het volk uitstrekte, zegevierend op de schouders getild en gedragen:
het volk, dat eindelijk zijn daad begrepen had, kwam hem uit de klauwen
van de agenten te rukken en proclameerde hoog zijn vrijspreking, in een
115
almachtige kreet des gewetens.
Met de thematiek en vooral met de slotscène van deze schets sluit Buysse aan bij
de revolutionair-anarchistische geest van Van Nu en Straks. Hier wordt immers
getoond dat het onrecht de kleine man aangedaan, slechts kan worden opgeheven
door de revolutionaire kracht van het volk dat het staatsapparaat omver werpt en
het recht in eigen handen neemt. Het is echter duidelijk dat Buysse deze schets
116
naar de algemene geest van het tijdschrift toe heeft geschreven, want nergens
anders in zijn omvangrijk oeuvre heeft hij deze specifieke sociale viste verder
uitgewerkt. In tegenstelling tot andere redacteuren en medewerkers was hij helemaal
geen fervent aanhanger van de revolutionair-anarchistische theorieën die hem al
117
te vaag abstract en daarom onbegrijpelijk voorkwamen. Deze verschillende
instelling heeft zeker bijgedragen tot zijn verwijdering van de Van-Nu-en-Straksgroep.
Zijn nuchtere, realistische kijk op de sociale en politieke toestand van zijn tijd komt
zeer duidelijk tot uiting in een van de weinige betogende opstellen die hij aan de
sociale problematiek heeft gewijd: Het Socialisme en de Vlaamsche Landlieden,
gepubliceerd in De Gids in 1895. Met zijn heldere doch ontnuchterende analyse
van de kansen tot doorbraak van het socialisme en de christen-democratie op het
Vlaamse platteland geeft hij niet alleen blijk van een grondige kennis van de
mentaliteit van de Vlaamse landman, ‘vernederd door eeuwen onwetendheid en
slavernij, schuw en gluipend van aard, als een muur vastgeankerd in zijn aloude
bijgeloof en vooroordeelen, vol vrees voor zijn priester en kasteelheer, die hem door
118
een gril kunnen ruineeren’, doch tevens van zijn sympathie voor de opkomende
arbeidersbeweging, zonder echter duidelijk partij te kiezen. Van een medelijdende,
passieve toeschouwer was Buysse weliswaar geëvolueerd naar een sociaal
geëngageerd schrijver, wiens engagement echter van humanitaire en niet van
politieke, ideologische aard was.
In zijn volgende romans, Sursum Corda (1894), Wroeging (1895), Mea Culpa
(1896) en Op 't Blauwhuis (1897), heeft Buysse zijn sociale bekommernis explicieter
verwoord, maar daardoor heeft hij tevens zijn romantisch-sentimentele bewogenheid
sterker tot uiting laten komen. Niet ten onrechte heeft Van Vreckem deze werken
dan ook gekarakteriseerd als een hyperromantische tetralogie, daar de auteur door
de uitbeelding van hypergevoelige, irreële personages en melodramatische
toestanden in de sfeer van de feuilletonliteratuur terecht dreigde te komen. Toch
had Buysse deze romans geconcipieerd als een verdere uitdieping van de sociale
problematiek, ditmaal geschetst vanuit de kleine middenstand, de burgerij en de
adel op het platteland. Bij de bruuske verandering van toonaard zal zeker de
negatieve receptie van zijn naturalistische roman een rol gespeeld hebben. Met
deze nieuwe verhalen heeft hij willen bewijzen dat hij geen epigoon van Zola, noch
een pornograaf was, doch in staat was tot uitbeelding van andere milieus en van
119
zachte, intieme gevoelens. Anderzijds was reeds vanaf het vroegste werk en ook
in zijn eerste naturalistische werken een neiging tot idealisering en sentimentaliteit
aanwezig. In de ietwat onwezenlijke figuur van Maria uit Het Recht van de Sterkste
kwam deze tendens ook tot uiting, doch door het strak toegepaste naturalistische
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procédé werd het romantische sentimentalisme toen nog afgeremd. Doordat hij zich
van Zola's naturalistische doctrine wilde distantiëren trad thans een ander aspect
van Buysses natuur op al te onbeheerste wijze op de voor-
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grond. Niettemin komen ook in deze romans enkele treffende scenisch-dramatische
taferelen voor waarmee Buysse zijn episch en evocatief talent bevestigde, terwijl
hij hier tevens - vooral in Mea Culpa en Wroeging - een eerste poging deed tot
diepere psychologische ontleding van de personages. Door hun ongelijke waarde
werden deze werken echter minder gunstig ontvangen, zowel door de
Noordnederlandse kritiek als door de schaarse sympathisanten in het Zuiden. Een
leidmotief in deze negatief opklinkende kritiek is het bezwaar tegen Buysses slordige
en zelfs onzuivere taalgebruik. Vooral het grote aantal gallicismen had vele
recensenten getroffen, wat niet zo verwonderlijk is, daar uit de bestudering van de
handschriften is gebleken dat de eerste schetsen van deze romans grotendeels in
het Frans waren geschreven.
In die rijd worstelde Buysse niet alleen met een correct Nederlands taalgebruik,
maar ook met de vraag of hij al dan niet zou overschakelen naar het Frans met het
oog op een ruimer lezerspubliek. Ongetwijfeld werkte hier het voorbeeld van
Fransschrijvende vrienden als Maurice Maeterlinck, Grégoire le Roy, Albert Ghéquier
en Camille Lemonnier inspirerend op hem in. Vooral het voorbeeld van Maeterlinck
die via de Franse literatuur wereldfaam verwierf en die bovendien steeds met lof
over Buysses werk had gesproken, zal daarbij doorslaggevend geweest zijn. Deze
poging om in de Franse literatuur naam te maken was echter kortstondig en
ontgoochelend. In het tijdschrift Le Réveil publiceerde hij in 1895 drie Petits contes:
Le Cheval, Le Baptême en Le Garde, terwijl in 1896 de novelle Les Grenouilles
werd opgenomen in La Revue Blanche. Met de hulp van Maeterlinck poogde hij ook
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het Parijse theaterpubliek te bereiken met een naturalistisch drama, doch geen
van de in het vooruitzicht gestelde theaters (Lugné-Poe's Théâtre de l'Oeuvre,
Antoines Théâtre Libre en Paul Francks Nouveau Théâtre) hebben het stuk kunnen
of willen opvoeren.
Na deze mislukte ontsnappingspoging keerde Buysse onmiddellijk terug naar de
Nederlandse letteren en begon hij zijn over diverse tijdschriften verspreide verhalen
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te bundelen, een beslissing die door Maeterlinck werd aangemoedigd. In
Noord-Nederland werden hem immers wel ruime publikatiemogelijkheden geboden,
zowel door de vooraanstaande literaire tijdschriften als door gerenommeerde
uitgeverijen. De verhalen, hoofdzakelijk geschreven in de periode 1894-1901,
bundelde hij onder de titels Uit Vlaanderen (1898), Te Lande (1900) en Van arme
Menschen (1901). In deze werken, geschreven in de periode waarin hij zijn
hyperromantische romantetralogie uitwerkte, wordt de realistische en naturalistische
lijn doorgetrokken, zij het in een mildere en gematigde zin. Hoewel zijn streven naar
authenticiteit constant blijft en ook deze verhalen nog treffen door een zo realistisch
mogelijke weergave van het arme Vlaanderen met zijn afgestompte en afgebeulde
proletariërs, toch heeft er zich een opmerkelijke evolutie in voorgedaan. De koele,
afstandelijke vertelhouding wordt vervangen door een directer betrokken en bewogen
visie bij de weergave van maatschappelijke wantoestanden. Het sociale engagement
en een pessimistisch-fatalistische visie op het lot van de kleine man komen duidelijker
tot uiting. Eerder dan bij die van Zola sluiten deze verhalen en novellen naar de
geest en atmosfeer dan ook aan bij die van Guy de Maupassant. Opvallend is tevens
het meer en meer op de voorgrond treden van het motief van het uitgebuite en
afgebeulde dier, waarbij in deze meer emotioneel geladen dierenverhalen de
natuurschildering en -beleving een belangrijker plaats gaan innemen.
Vooral treffend is de groeiende belangstelling voor psychologische problemen en
conflicten, een tendens die zich in de bundel Te Lande manifesteert in de als
analytisch-psychologische studies aangeduide novellen De wraak van Permentier,
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Een psychologische studie van de waak en Van Alleyne's ziel, Een psychologische
studie van bijge-
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loof. In beide verhalen wordt het psychopathologische geval voorgesteld van een
eenvoudige boer die door een monomane obsessie te gronde wordt gericht. In het
eerste zijn het dwangmatige wraakgevoelens die een hardwerkende boer tot stroper
en moordenaar maken; in het tweede is het lichtgelovigheid die een boer ertoe drijft
zijn ziel te gaan verkopen aan vrijmetselaars in de stad om met de verkregen
financiële steun zijn pacht te kunnen betalen; achteraf wordt hij geobsedeerd door
gevoelens van angst en wroeging, hem ingegeven door de dorpspastoor en sterft
hij in waanzin. Het antiklerikale element dat tot dan toe slechts sporadisch bij Buysse
voorkwam, komt hier voor het eerst scherp tot uiting en zal voortaan steeds
belangrijker worden. Herhaaldelijk zal hij nog wijzen op de vaak negatieve rol van
de geestelijkheid die het sociale bewustwordingsproces bij de Vlaamse
122
plattelandsbevolking afremde. Deze antiklerikale stellingname heeft echter zeker
bijgedragen tot het ongunstige oordeel over Buysses werk in het overwegend
123
katholieke Vlaanderen uit die tijd.
Dat Buysse er vroeg in geslaagd is zich aan Zola's invloed te onttrekken en als
naturalist zelfstandigheid te bereiken, heeft hij niet alleen met dit novellistisch werk
bewezen, maar ook met zijn daaropvolgende romans. Met Schoppenboer (1898)
knoopte hij enerzijds opnieuw aan bij de brutale, gewelddadige sfeer van zijn eerste
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naturalistische werken, terwijl hij er anderzijds de lijn van zijn laatste novellen in
doortrok, daar deze roman kan worden gekarakteriseerd als de psychologische
ontleding van een psychopathologisch geval, een seksuele obsessie. Hoewel dit
ongetwijfeld Buysses felst naturalistische roman is, toch is het niet zijn artistiek best
geslaagde werk, daar de vaak obsederende episodes met een al te dunne epische
draad onderling verbonden zijn en daardoor de constructie al te doorzichtig wordt
en als te artificieel overkomt. In zijn twee jaar later gepubliceerde roman 'n Leeuw
van Vlaanderen heeft hij dit felle naturalisme getemperd met een flinke dosis
idealisme, 'n Leeuw van Vlaanderen vertoont trouwens een sterk documentair
karakter daar hij hierin de opkomst schetst van de christen-democratische partij,
voorgesteld door de te sterk geïdealiseerde protagonist Robert la Croix, en van het
socialisme, in de gedaante van de volksleider Kappuyns die met zijn
‘buuf-stikken’-politiek een realistisch portret is van de Gentse socialistische leider
Edward Anseele.
Door zijn onverholen getuigenis van zijn sympathie voor de arbeidersbeweging
heeft Buysse de aandacht van de socialisten op zich gevestigd; daardoor zou er in
Vlaanderen een kentering in zijn voordeel optreden. In zijn sociale romans zagen
de socialistische leiders welkome propaganda voor hun ontvoogdingsstrijd en door
de socialistische pers werd het vijandige stilzwijgen rond Buysses werk verbroken.
Het definitieve keerpunt van negatie naar waardering valt samen met het succes
van het naturalistische drama Het Gezin van Paemel dat door bemiddeling van
Anseele door de Gentse socialistische toneelkring Multatuli-Kring voor het eerst
werd opgevoerd op 23 januari 1903. Aan de uitstekende interpretatie en bezielde
opvoeringen door dit gezelschap heeft het stuk zijn onmiddellijk en voor een goed
125
deel ook zijn blijvend succes te danken. Met dit sociale drama bereikte Buysse
een hoogtepunt, zowel in zijn toneelwerk dat tot dan toe in de schaduw van zijn
126
episch werk was ontstaan, als in zijn naturalistisch werk in het algemeen. Dit stuk
vertoont overeenkomst en doorstaat ook artistiek de vergelijking met de grote
naturalistische drama's Die Weber (1892) van Hauptmann en Op Hoop van Zegen
(1900) van Heijermans. In de drie werken wordt de thematiek beheerst door het
antagonisme tussen enerzijds de bezittende klasse met haar nog feodale uitbuitingsen onderdrukkingsmethoden (voor Buysse: de Franstalige adellijke
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grootgrondbezitters) en anderzijds de loonslaven en horige pachters van wie het
leed en de ellende telkens in een emotionele, effect-
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volle monoloog tot directe uiting komen (monoloog van Luise, Kniertje en van vader
Van Paemel), terwijl ten slotte de indruk van sociale authenticiteit wordt gewekt door
een realistische, scenische uitbeelding van de proletarische woonruimte en het
gebruik van een dialectische volkstaal. De sociale aanklacht wordt door Buysse nog
geaccentueerd door het generatieconflict tussen de opstandige zonen en de
onderdanige pachter die verbitterd en eenzaam met zijn vrouw zal achterblijven
nadat zijn kinderen zijn geëmigreerd, hem zijn ontvallen of ontnomen door de
baronsfamilie.
‘In de doodsslaap van (de) nationale, dramatische kunst’, zoals Buysse zelf de
127
eigentijdse Vlaamse toneelliteratuur karakteriseerde, was dit stuk met zijn
onbevangen verisme en open aanklacht tegen de mensonterende kapitalistische
uitbuitingspolitiek een revolutionair lichtpunt. Zo'n prestatie heeft Buysse echter zelf
niet meer kunnen evenaren, hoewel hij speciaal voor de socialistische Multatuli-Kring
nog enkele stukken schreef waarvan de bezielde vertolking met veel bijval werd
onthaald door het getrouwe arbeiderspubliek. Nog in 1903 werden door het
gezelschap twee werken van zijn hand opgevoerd: de toneelbewerking van de
novelle De Biezenstekker, Driekoningenavond, een nog agressiever aanklacht tegen
de rijken en de geestelijkheid, en De landverhuizers, dramatische optocht in drie
tafereelen, een minder coherent geheel waarin de erbarmelijke toestanden van de
emigranten naar Amerika worden belicht. Hoewel Buysse nog verscheidene
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toneelwerken schreef, hadden de opvoeringen ervan maar een matig succes.
Soms berustte dit succes dan nog vooral op een briljante acteursprestatie, zoals
b.v. die van Louis Bouwmeester in Een sociale misdaad (1904), een bewerking van
De wraak van Permentier, en Se non è vero (1905), geschreven in samenwerking
met jhr. A.W.G. van Riemsdijk en helemaal in de melodramatische lijn van de
romantische romantetralogie. Ook met de opvoering in 1932 van Andere Tijden,
bedoeld als een soort van vervolg of omkering van de klassenver-houdingen van
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Het Gezin van Paemel, wist hij geen blijvend succes op het toneel meer te boeken.
Met dit dramatisch oeuvre had Buysse echter in de Zuidnederlandse
toneelliteratuur een radicale vernieuwing gebracht. Voor het eerst werd het harde,
rauwe leven van landlieden en proletariërs in de Vlaamse schouwburgen getoond
met dialogen die door hun volkse eenvoud en kleurrijke gewestspraak sprankelden
van levensechtheid. Hoewel Buysse onmiskenbaar veel talent voor toneel had, toch
heeft hij dit talent niet ten volle aangeboord. Het zwaartepunt van zijn literaire
produktie bleef op het prozawerk liggen. Dit omvangrijke prozawerk zou Buysse
vanaf 1903 haast uitsluitend laten verschijnen in het tijdschrift Groot Nederland dat
hij in dat jaar samen met Louis Couperus en W.G. van Nouhuys oprichtte en waarvan
hij bijna dertig jaar redacteur zou blijven. Naast romans, novellen en schetsen
publiceerde hij ook talrijke reisbeschrijvingen, enkele monografieën (over Maeterlinck,
Zola en de schilder Emile Claus) en het intimistische, poëtische dagboek Zomerleven
2

(in Groot-Nederland in 1914, in boekvorm in 1915, 1929 ), een dagboek ‘vol verliefde
waarneming van het minste dat er trilt en gonst, en doordrongen meteen van de
130
grootheid van hemel en aarde en hun eeuwig mysterie’. Een minder bekend aspect
van Buysses schrijverschap is het journalistieke gelegenheidswerk dat hij in deze
periode publiceerde en waarin hij voor een Noordnederlands lezerspubliek
commentaar leverde op gebeurtenissen uit de politieke en literaire actualiteit in
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Vlaanderen, markante persoonlijkheden belichtte en nieuw werk recenseerde. In
die tijd is Buysse in zijn scheppend werk gekomen tot een synthese van de twee
tegenstrijdige componenten die het grondpatroon vormden van zijn schrijverschap
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en die tot dan toe afwisselend de boventoon ervan bepaalden, nl. de
naturalistisch-realistische en romantisch-idyllische.
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Hoewel in het weidse fresco dat hij van het land en de bevolking tussen Leie en
Schelde in deze werken opzet, nog steeds dezelfde motieven voorkomen, toch zijn
de sombere, pessimistische levensvisie en de koele naturalistische impassibiliteit
definitief verdwenen. In de plaats daarvan spreekt uit de latere werken een steeds
toenemende zin voor relativering en een warm mededogen met de armen en
verdrukten. In zijn beste werken worden de achterlijkheid van de boerenbevolking,
het primitivisme van een afgestompt proletariaat en de geestelijke bekrompenheid
van de burgerij thans met meewarige humor en fijne ironie gehekeld.
Met het liefdesverhaal van een kunstschilder en een meisje uit de verarmde adel
geeft Buysse in de roman Daarna (1903) een boeiende psychologische ontleding
van de verhouding tussen mensen uit twee verschillende werelden. Hiermee heeft
hij enerzijds bewezen dat hij op even indringende wijze de hoofdstedelijke en
aristocratische wereld kon beschrijven als de boerenbevolking in zijn streekromans,
doch anderzijds ook dat hij bij de uitwerking van een dergelijke thematiek nog niet
de naïeve melodramatische effecten kon vermijden. Een synthese van romantische
gevoeligheid en realisme bereikte hij eerst met Het Leven van Rozeke Van Dalen
(1906) waarin beide elementen zo evenwichtig gedoseerd zijn dat ze een harmonisch
geheel vormen. De synthetische opzet van deze roman blijkt ook uit het feit dat de
thema's en motieven uit vroegere werken als Het Recht van de Sterkste,
Schoppenboer, Guustje en Zieneke en Op 't Blauwhuis hier opnieuw worden
opgenomen, doch zonder naturalistische shockeffecten of goedkope sentimentaliteit.
Twee verschillende milieus worden hierin opnieuw geëvoceerd, dat van de boerderij
van Rozeke en dat van het kasteel van jonkvrouw Anna, niet contrasterend ditmaal,
doch parallel. Zoals Rozeke na een kortstondig huwelijksgeluk wordt verkracht en
noodgedwongen met haar paardeknecht Smul trouwt, zo ook wordt het leven van
de kasteelvrouw Anna een lijdensweg nadat de man die ze liefheeft, haar heeft
bedrogen en verlaten. Beide vrouwen blijven doelloos een eenzaam en vreugdeloos
leven leiden zoals De Maupassant dit had geschilderd in Une Vie.
Dat Buysse er vanaf dat ogenblik in geslaagd is een volkomen aan zijn
temperament beantwoordende synthese te bereiken, blijkt uit de daaropvolgende
romans die naar thematiek meestal naturalistisch zijn, doch uitgewerkt in een door
deernis en ironie getemperde realistische zin. Hoogtepunten hierin zijn 't Bolleken
(1906) en Het Ezelken. Wat niet vergeten was (1910) die ondanks hun verzacht
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realisme nog heel wat deining veroorzaakten bij de Vlaamse critici. In het eerste
werk worden de naturalistische principes van de erfelijkheidsleer en de milieutheorie
nog toegepast; toch is het thema van de fysieke en geestelijke aftakeling van een
kleinburgerlijk kasteelheertje in de afstompende banaliteit van het dorpsleven niet
uitgegroeid tot een naturalistisch beeld van de gedegenereerde Vlaamse
provinciebourgeoisie. De beschrijving en de licht ironische hekeling van een
bekrompen materialisme gaan hier gepaard met de glimlach van een wel wat
superieur, doch tevens begripsvol toeschouwer. Vanuit een zelfde perspectief geeft
hij een levensechte typering van het verdorde leven van een kribbige oude vrijster,
in feite een zielig en deerniswekkend schepsel, die niet alleen het slachtoffer wordt
van haar zelfopoffering, doch ook van de sociale taboes en vooroordelen en van
133
een kleingeestige religiositeit. Uit al deze romans spreken Buysses
nonconformistische vrijheidsdrang en vitalistische levenshouding, doch tegelijk ook
medelijden en soms sarcasme voor allen die deze levensvreugde fnuiken. Nog
duidelijker klinkt zijn vitalistische levenshymne op in de talrijke bundels schetsen
134
en novellen waarin de vroegere sociale aanklachten plaats gemaakt hebben voor
goedmoedig-ironische typeringskunst, relativerende levensaanvaarding en verheerlij-
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king van het leven in harmonie met de natuur. Aldus ontstaan meesterwerkjes op
kleine schaal als b.v. De Steunpilaren der ‘Ope van Vrede’, Het roomwitte koetje
en Lente.
Wereldoorlog I, die erg op het gemoed van Buysse heeft ingewerkt zoals blijkt uit
de schetsen en novellen gebundeld als Oorlogsvisioenen (1915) en Van een verloren
Zomer (1917), bracht een kentering in de thematiek. Enerzijds haalde hij met
vertederde weemoed herinneringen op uit zijn jeugdjaren in De Roman van de
Schaatsenrijder (1918), Zoals het was (1921) en Twee Werelden (1931), waarin op
nauwelijks verhulde wijze autobiografische elementen werden verwerkt, terwijl hij
anderzijds in de romans Tantes (1924), Uleken (1926) en De Schandpaal (1928)
telkens het contrast uitwerkte tussen ‘oud en jong’, tussen twee verschillende
generaties. De compositiestructuur berust dan ook op het beproefde procédé van
ontwikkeling van contrasten en parallellismen. De grondtegenstelling ligt echter
thans niet meer in de verschillen tussen de klassen, maar in een generatieconflict,
de botsing van de statische, gehiërarchiseerde wereld van vroeger met de
dynamische, naoorlogse wereld waarin de klassentegenstellingen afbrokkelen, de
maatschappelijke structuren en morele normen veranderen. Doordat uiteraard de
handeling aldus een grote tijdspanne omvat, zijn deze romans minder dramatisch
geserreerd en wordt het tijdsverloop fragmentarisch weergegeven in een aantal
korte taferelen. Door zijn tot volle rijpheid gekomen psychologisch
uitbeeldingsvermogen weet Buysse echter epische wijdlopigheid te vermijden. De
karakters en conflicten worden niet in analytische beschouwingen ontrafeld, doch
het gemoedsleven en de antagonismen worden weerspiegeld in de uiterlijke
gedragingen, daden en dialogen. Daarmee is Buysse de grondlegger geworden
van de verhaalprincipes van de moderne, ‘behaviouristische’, neonaturalistische
roman waarvan de lijn kan worden doorgetrokken over Gerard Walschap, Piet van
Aken tot Hugo Claus. De betekenis van deze romantechnische vernieuwing werd
voor het eerst door August Vermeylen belicht op de hem eigen pregnante wijze:
Dat sommigen het grote, mannelijke hart van Buysse nog niet ontdekt
hebben, ligt hieraan, - en dat is juist het hoogste in de kunst, - dat het
zuiver en geheel overgegaan is in de artistieke uitdrukkingsmiddelen, en
zich dus minder nadrukkelijk opdringt, naarmate, zoals in ‘De Schandpaal’,
die kunst klassieker is, dat wil zeggen volkomen beheerst, kortom, van
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een volslagen Meester.
Dit meesterschap werd echter laat in Vlaanderen erkend. Eerst op het einde van
zijn leven, in de jaren twintig, werd zijn werk er uitgegeven en vond hij er officiële
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erkenning. Doch ook toen bleef het lezerspubliek beperkt, daar hij in de katholieke
pers als persona non grata was voorgesteld. Nog in 1927 sprak het in katholieke
kringen en bibliotheken invloedrijke tijdschrift Boekengids een banvloek uit over zijn
137
werk. Eerst in de jaren vijftig, toen het boek werd gepopulariseerd via goedkope
pocket- en paperbackedities en Vlaanderen zijn klassieken ontdekte en heruitgaf,
werd Buysse bekend. Deze kennismaking was voor de moderne lezer, bevrijd zowel
van de literaire woordcultus als van tal van morele taboes, een ware revelatie. De
belangstelling bleek toen zo groot dat een christen-democratische uitgeverij besloot
tot de publikatie van een vierdelige Buysse-Omnibus, wat de definitieve doorbraak
betekende in Vlaanderen.
Hoewel de bijdrage van Buysse aan Van Nu en Straks gering was en hij daarom
geen Van-Nu-en-Strakser in strikte zin genoemd kan worden, is hij wel een
Van-Nu-en-Strakser naar de geest. In een periode van provincialisme en idyllische
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vattingen, de overheersend katholieke morele normen en burgerlijke vooroordelen
in, de geest en stijl van het Franse naturalisme in de Zuidnederlandse literatuur.
Wars van gekunsteldheid en bekrompenheid heeft hij de Vlaamse roman gezuiverd
van niet-organische, artistieke mooidoenerij en opengesteld voor het volle leven
met heel zijn menselijke problematiek en natuurlijke schoonheid. Geen groot, verfijnd
woordkunstenaar was hij, maar een rasecht verteller met open oog en hart voor de
138
vernederden, verdrukten en vertrapten.

Prosper van Langendonck (1862-1920)
Het kan wellicht op het eerste gezicht verwondering wekken dat ook de ietwat oudere
dichter Prosper van Langendonck, een ingelovig katholiek met degelijke
humanistische vorming en met een sterk nationaal literair-historisch
continuïteitsbesef, door de vrijzinnige, kosmopolitisch en
individualistisch-anarchistisch georiënteerde Van-Nu-en-Straksjongeren werd
uitgenodigd om een avant-gardetijdschrift op te richten. Pol de Mont daarentegen,
de vrijzinnige flamingant, kosmopolitische geest en heraut van het modernisme in
de Vlaamse poëzie, werd kordaat uit de kring geweerd. Toch kunnen ‘de
eerbiedig-bewonderende sympathie der toenmalige jongeren voor den ouderen
dichter en zijn kordate medewerking met hen’ niet toegeschreven worden aan een
gril van het toeval, doch zij berusten eerder - zoals A. Westerlinck heeft aangetoond
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- ‘op de “Wahlverwandtschaft” der innig-verwante wereldbeschouwingen’. Terwijl
Pol de Monts poëzie uitmunt door een imponerende taalcreativiteit, beeldenrijkdom
en geraffineerde dichtvormen waarmee hij eerder als extroverte, zintuiglijk ingestelde
persoonlijkheid slechts de uiterlijkheden van het leven beroert, is Van Langendoncks
poëzie, hoewel naar taal, beeld en vorm eerder schamel en conventioneel, een
peiling naar de diepte en een uiting van een sterk introverte en beschouwende
natuur die rusteloos op zoek is naar het Ik en naar een boven de werkelijkheid
verheven wereld van eeuwige, absolute waarden. In de door Van Langendonck
tragisch beleefde en beleden spanning tussen gecultiveerd zelfbewustzijn en drang
naar overgave aan het Leven, herkenden de jongere Van-Nu-en-Straksers hun
streven naar harmonische synthese van het Ik met de gemeenschap, van de concrete
individualiteit met het Al. Dat is de reden waarom de affiniteit met Van Langendonck
groter was dan die met de schitterende, doch oppervlakkige taalvirtuoos Pol de
Mont.
Toen de jongeren die Van Nu en Straks zouden oprichten, in de ban kwamen van
de dichterlijke persoonlijkheid van Van Langendonck, had deze reeds in de wereld
der letteren gezag verworven. In het tijdschrift Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle
had hij reeds talrijke verzen en kritische opstellen gepubliceerd, in de letterkundige
kring De Distel, die enclave van Vlaams cultuurleven te Brussel, was hij een
hoofdfiguur geworden, niet alleen omdat hij er als origineel dichter gehoor kreeg,
maar ook omdat hij er als literaire waardemeter in aanzien was. Vooral op de door
vernieuwingsdrang bezeten jongeren had hij grote indruk gemaakt door zijn
tussenkomst in de polemiek tussen Max Rooses en Pol de Mont met het opstel De
Vlaamsche Parnassus waarin hij het modernisme verdedigde en waarmee hij het
debat op een hoger niveau bracht. Zij leerden hem ook kennen en waarderen als
een uiterst gevoelig mens met een hartstochtelijk, strijdvaardig temperament, die
evenals zijzelf het maatschappelijke, politieke en literaire leven in Vlaanderen wilde
helpen vernieuwen. Want hoewel hij, door de aard van zijn karakter en zijn
kunstenaarschap, tot de belijders van de ‘ik’-cultuur van het fin-de-siècle behoorde,
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nam hij toch actief deel aan het eigentijdse verenigingsleven; hij was lid van diverse
progressieve pressiegroepen, steeds echter verheven
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boven alle eenzijdige partijpolitieke binding en zonder eens gesmede
vriendschapsbanden te verbreken. Dit verklaart waarom Van Langendonck
tegelijkertijd een actieve rol bleef spelen in het ouderwetse burgerlijke
kunstgenootschap De Distel en zich aansloot bij het avant-gardetijdschrift Van Nu
en Straks waar hij zich in de open, pluralistische en progressieve sfeer volkomen
140
thuis voelde. Hoewel hij de modernistische stromingen in de literatuur verdedigde
en zelf in zijn poëtisch en kritisch werk getuigde van zijn bewondering voor Platen,
Rückert, Bodenstedt, Musset, Vigny, De Hérédia, Baudelaire, Poe en Leopardi, toch
hield hij de blik niet star gericht op de kunst van nu en straks, doch gaf hij evenzeer
uiting van zijn grote verering voor Vergilius, Dante, Ruusbroec, Vondel en de Franse
klassieken. Door zijn sterk historisch continuïteitsbesef blikte hij ook met waardering
terug op het werk van J. de Laet, P. van Duyse en J.M. Dautzenberg, terwijl hij
vooral de betekenis inzag van A. Rodenbach, Gezelle en Verriest als gangmakers
van een moderne, levensechte kunst. Dank zij zijn grondige kennis van zowel de
klassieke als de moderne schrijvers had hij een zeer persoonlijk inzicht in de literatuur
verworven waardoor hij een diepgaande invloed uitoefende op de literaire
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denkbeelden van zijn jonge vrienden. De betekenis van Van Langendonck voor
Van Nu en Straks ligt vooral in zijn geslaagde poging om de revolutionaire beweging
in Vlaanderen voor ontworteling te behoeden: het is aan hem te danken dat de
Van-Nu-en-Straksers Rodenbach, Gezelle en Verriest hebben erkend als erflaters
van hun vernieuwingsbeweging en het contact met de Vlaamse gemeenschap niet
hebben verloren.
Ondanks het feit dat in het jaar van de stichting van Van Nu en Straks de erfelijke
zenuwziekte van de dichter haar verwoestend werk reeds had aangevangen, waarvan
de symptomen zich in de volgende jaren zouden manifesteren in steeds frequenter
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en intenser wordende crisisperioden van depressie en paranoia -waardoor het
reeds langzame creatieve proces telkens werd onderbroken - toch heeft hij de in
hem gestelde verwachtingen nog ruimschoots kunnen inlossen. Een groot deel van
zijn beperkt poëtisch oeuvre publiceerde hij in het tijdschrift en voor de eerste
jaargang (1893, nrs. VI-VII, blz. 26-37 en VIII-X, blz. 43-44) leverde hij het belangrijke
programmatische essay Herleving der Vlaamsche Poëzij, dat - hoewel onvoltooid
- door zijn klassieknormatief karakter van blijvende literair-historische betekenis is.
In dit sober en logisch geformuleerde opstel treffen we al de componenten aan van
Van Langendoncks esthetische opvattingen en dichterlijke wereldbeschouwing die
- op het uitgesproken christelijke karakter na - helemaal passen in het ethos en de
poëtiek van de Van-Nu-en-Straksgroep. In tegenstelling echter tot de nogal bandeloze
en anarchistisch-getinte jeugdgeest van zijn vrijzinnige vrienden getuigt hij van meet
af aan van een verzoenende visie die de verdediging beoogt van de grote klassieken
uit alle tijden:
Retrospectieve onrechtvaardigheid is bijna even slecht als stelselmatige
miskenning van wat in wording is. Wien moed of macht ontbreekt om de
kunst eener weggezonken of eener opkomende generatie te hervoelen
of meê te voelen, valt minachtend of spottend gefrazel al te licht om niet
kleingeestig te wezen.
Hoewel zelf klassiek gevormd, kant hij zich tegen het classicisme in strikte zin dat
de kunst als een rationeel stelsel ziet, en net als Vermeylen en Hegenscheidt
beschouwt hij het leven als de bron van alle kunst: ‘De kunst groeit met het leven
waaruit zij kracht put, al ware 't dan ook terugwerkende kracht. Men stijgt niet naar
het schoone langs de ladder van regels en stelsels’. Het Leven is het opperste
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eenheidsbeginsel. Evenmin als bij de andere Van-Nu-en-Straksers is dit beginsel
een scherp omlijnde en vaste notie met een statische en dogmatische begripsinhoud,
maar is het eerder een

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

112
dynamisch begrip, gerelativeerd tot een ‘eeuwig en alles-omvattend organisme’,
waarin en waardoor al het bestaande voortdurend groeit en beweegt. Het ideale
beeld van de dichter ziet hij dan ook als de hogere harmonie van het Leven, in zijn
eindeloze ‘rythmus’, met de individuele persoonlijkheid van de grote wezenlijke
mens. Deze harmonisch-gedroomde synthese staat bij hem bovendien gelijk met
de versmelting van de algemeen-menselijke met de religieuze beleving in één
al-oneindigheid:
(De dichter) voelt immers dieper, fijner, sterker de betrekkingen die 't
stoffelijke en 't ideëele zijn doorkruisen en onderling verbinden, in hem
samenloopen en met maat, gewicht, getal gerythmeerd worden in de
éénheid zijner sensitieve en intellectueele ziel. In hem weerspiegelt zich
de schepping zoo wonderbaar en leeft er met zoo innige pracht dat zijn
wezen als wegsmelt in haar glorie en hij soms aan 't droomen gaat dat
zij ál God is en hij een deel der Godheid; of in 't hoog bewustzijn zijner
persoonlijkheid zich inbeeldt den schepper, den bezieler, den toongever
te zijn der eindelooze harmonie van het Al.
De nieuwe grote Dichter die Van Langendonck verwacht en die ‘op zal treden met
den forschdreunenden voetstap van den jongen god’, zal echter slechts in staat zijn
‘al de schijnbaar verwikkelde draden (samen te vatten) tot de groote synthesis’,
indien hij bezield wordt ‘door den machtigen hartstocht en het jeugdig gevoel van
zijn ras, gedragen op heel het verleden’. Met dit pleidooi voor een kunst die wortelt
in het eigen volk en opbloeit uit de voedingsbodem van de eigen literaire traditie,
belandt hij opnieuw bij zijn uitgangspunt en is de cirkel van het betoog gesloten. In
het daaropvolgende illustratief opgezette - doch onvoltooide - overzicht van de
Vlaamse poëzie wijst hij niet alleen op de onmacht van de vroegere dichters en op
‘de flauwe botermelkpoëzie die thans onze tijdschriften overstroomt’, doch ook op
de kiemen van een grote lyriek die hij zelfs meent te kunnen bespeuren in het werk
van P. van Duyse. Dit onvoltooide overzicht zou hij later in zijn Inleiding tot
Vlaamsche Oogst (1904), een bloemlezing samengesteld door Adolf Herckenrath
met een woord vooraf van A. Vermeylen, verder uitwerken, terwijl hij tevens zijn
heroïsch-messianistische oproep tot vernieuwing zou herhalen. Zijn verlangen naar
een algemene en ideaal-menselijke synthese klinkt ook op uit andere kritische
geschriften, vooral in zijn opstel Eenige gedachten over Guido Gezelle (in:
Vlaanderen, 1e jg., 1903, blz. 88-94), een figuur waarin hij zijn artistiek-humanistisch
ideaal verwezenlijkt ziet:
die samenluiding van héél een wereld in één mensch, alle betrekkingen
heur kruispunt vindend in één brein en in volkomen orde en eenheid
gerhythmeerd op een echten, gezonden, zoo vanzelf en juist
reageerenden, in en dóór - o, soms zoo geweldig - menschelijken
harteklop.
Van Langendonck kon echter ook scherp polemisch reageren wanneer men een
spaak in het wiel van Van Nu en Straks stak. Dat blijkt uit zijn sarcastische aanval
op dr. Willem de Vreese (Van Nu en Straks, II, 3e jg., 1898, blz. 232-245), de
verslaggever van de jury voor de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Toneelletterkunde
die het drama Starkadd van Hegenscheidt niet waardig had geoordeeld voor
bekroning. Zijn strijdvaardigheid komt eveneens tot uiting in de kordate Repliek aan
den heer Frans Netscher die in een artikel in De Telegraaf Van Langendoncks
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afrekening (in Vlaanderen, 1e jg., 1903, blz. 187-190) met ‘al dat marktgeschetter
en gedeklameer rond (Gezelle)’ had beschouwd als een beschuldiging ‘op bedekte
en indirekte wijze’ van de onkunde van de Noordnederlandse critici. Uit dit antwoord
blijkt bovendien op treffende wijze zijn innige verbondenheid met de geest van Van
Nu en Straks:
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Op bedekte of indirekte wijze spraken wij nooit in Van Nu en Straks, waar
wij steeds vrijuit en soms vrij scherp ons oordeel durfden uit te drukken.
In Vlaanderen zullen wij dit evenmin en zoo wij ooit denken dat we tegen
iemand, hetzij uit de Hollandsche of om 't even welke critiek, behoeven
uit te komen, zal dit gaan, regelrecht, zonder omwegen, op den man of
het doel af.
Voor de dichter betekende de Van-Nu-en-Straksgroep tevens een oase van
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levensvreugde temidden van zijn dagelijkse bestaan vol leed en kommer. De uren
van vriendschap genoten tijdens de lange gespreksavonden over kunst, tijdens de
wandelingen in het Brabantse heuvellandschap of bij de uitgelaten bijeenkomsten
van de ‘Verrewinkelse Academie’ waren voor hem een troost, wat aan zijn
dichterschap een nieuwe impuls en een mildere toon gaf. Na 1890 brak in zijn oeuvre
een nieuwe fase aan waarin hij zijn diepst-menselijke verzen zou schrijven. Terwijl
het werk van vóór 1890 hoofdzakelijk in het teken stond van een tragische psychische
disharmonie, van begoocheling en ontgoocheling, uitgedrukt in drukkend-sombere
stemmingen en op een getormenteerde toon, baden de verzen uit 1892, gepubliceerd
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in de eerste jaargang van het tijdschrift, veeleer in een stemming van ‘zoeten
weemoed’ die de tijdelijk gewonnen innerlijke vrede weerspiegelt. De voorbije periode
van schrijnende levensonzekerheid en ontgoocheld verlangen vinden we nog
geëvoceerd in gedichten als Metempsychose (1885), 'k Heb u in smert gebaard...
(1887), 'k Ben vreemd te moede... (1888). In dit werk van vóór 1890 is hij nog de
‘zwervende boetelinge langs ruwe en dorre paân, door 't loodzwaar pak gebogen
van vroeger euveldaân’, wiens poëzie gevoed wordt ‘door 't rusteloos zwoegen van
mijn zielsverlangen’. Hoewel in de gedichten uit 1891-1892 nog de rusteloze
dynamiek het levensritme van de dichter domineert, toch heeft hier weemoed plaats
gemaakt voor een hoopvol verlangen naar het Absolute, ‘'t Algoede-Alschoone, 't
Onvolprezen’, waarvoor ‘duisternis en schemeringen zwichten’. Hoogtepunt, maar
tevens slotakkoord van deze periode van grote kalmte, die ‘als zoete weemoed
glimt om 't ingetogen hart’, is de onvoltooide Beatrice-cyclus (1892), geïnspireerd
door de herinnering aan een jeugdliefde die hem vrede en kracht schonk:
In u wordt heel mijn streven groot en zacht,
de geest gelouterd, 't hart oneindig goed,
mijn smachtend lied een luid triomfgeschal...

Vanuit de hoogten van zijn Beatrice-droom tuimelt hij dan echter weer in de donkere
afgrond van zijn onmachtsbesef: in het gedicht Wrangheid wordt de hoopvol
gestemde dichter opnieuw een lusteloze die zich voelt als een ‘verdorde schakel
van 't oneindig leven’. Dit pijnlijke proces van op- en neergang wordt op meesterlijke
wijze verwoord in de Hoogmoed-sonnetten, die tot zijn beste gedichten behoren.
De cyclus zet in op een hoogtepunt van verrukking, waarbij het zelfbewuste Ik zich
opstijgen voelt boven de wereld naar het ‘eigen God-zijn met mijn eigen Leven’:
In 't hoog geheim van 't grondelooze wezen,
ter kruin, omvloeid van de eeuwge morgenlichten,
is 't door geen Lot of Wereld te verwrichten,
't verheerlijkt Ik in glorie opgerezen.

Doch in het laatste gedicht is de dichter reeds ontwaakt uit zijn zelfverheerlijkende
droom in het pijnlijke bewustzijn van zijn beperktheid (‘Mijne almacht is onmachtig’)
en ligt hij geknield in het stof der aarde:
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Ik voel, o God! in deemoed neergebogen,
den zachten weemoed van uwen verren schijn.

Weer treedt de dichter een pessimistische periode in zoals blijkt uit de gedichten
van 1893: Mijn hart klopt hoorbaar in den zwarten toren en O weest mij goed, gij
die mijn vrienden zijt, de klacht van een eenzaam mens die zich te zwak voelt ‘in
den mannenstrijd’. Na jaren van intense creativiteit zal de dichter bovendien een
tijdlang zwijgen, want zijn levensonmacht ervoer hij ook op creatief gebied. Zijn
onmacht om zijn dichterlijk ideaal gestalte te geven werd door hem aangevoeld als
een corollarium van zijn menselijke begrensdheid. Over deze periode van
vertwijfeling, waarin het leven hem a.h.w. door de vingers glipte, toen hij de nachten
van ellende als eindeloos lang ervoer en hem de angst bekroop ‘eeuwig met mijn
smart alleen’ te blijven, heeft hij getuigd in een reeks Schwermut-verzen uit de jaren
1895-1896, die in het eerste nummer van de tweede jaargang van de Nieuwe Reeks
Van Nu en Straks verschenen (februari 1897), nadat het geschil met Vermeylen
over de Kritiek der Vlaamsche Beweging was bijgelegd. Einde 1896 sluit hij de
periode van zijn ‘stomme smart’ af en klinkt opnieuw bevrijdend ‘het lied’ op als ‘de
diepgolvende uiting van deez’ wondre jeugd’:
't Is me of ik uit een langen droom ontwaakte;
weer slaan mij vreugdevlammen in 't gelaat,
en wat ik al doorstond, in bittren haat,
gaat op in 't hoogtijdsvuur dat grootsch ontblaakte.

Een nieuwe tijd van serener levensharmonie breekt aan. In de nu volgende
natuurgedichten als de triptiek Uit Westerloo (1897), Het Dal (1899), Woluwe-Dal
(1900) en de Wezembeek-diptiek (1900) overheersen een adamisch natuurgevoel,
beheerste harmonie en een euforische toon van verzoening met het leven en
versmelting met de oneindigheid. Deze tijd valt samen met de eerste jaren van
huwelijksgeluk, dat hij vooral uitzong in de nieuwe Beatrice-zang (1902). Wel waren
de metafysische angst en onrust niet helemaal gestild, zoals blijkt uit Stijgend
langsheen Sinte-Goedelekerk (1897) en God (1899), maar ondanks de
hartstochtelijke bewogenheid treedt toch in deze religieuze bezinningsgedichten
het gevoel van vertrouwen in de mensheid en zijn Schepper naar voren. Dat echter
weldra de dichter opnieuw de doem zou voelen, de onrust van het nooit voldane
verlangen, komt reeds tot uiting in de cyclus De Organist, gepubliceerd in de laatste
jaargang van Van Nu en Straks. Hoewel deze duidelijk autobiografische
gedichtenreeks inzet op een blijmoedige toon van hoop en vertrouwen, is het slot
weer een kreet van wanhoop:
En weer deint ge in stormend klotsen
en in nooit voldaan verlangen

en een schrijnende klacht over de hiermee gepaard gaande dichterlijke onmacht:
- Mijn hart heeft 't schoonste lied verkropt, en toch is 't leeggezongen...

En inderdaad, na 1902 heeft de dichter, die meer en meer te kampen kreeg met
zijn zenuwkwaal, niet veel scheppend werk meer geleverd. Met het ontstaan van
het tijdschrift Vlaanderen (1903) bloeide zijn creativiteit nog een poosje op en bereikte
hij met het synthetische Woud (1903), een symbolisch natuurgedicht waarin hij
retrospectief de metafysische tocht van zijn onrustige geest naar ‘klaarte en vreê’
overschouwt, een laatste hoogtepunt. Daarna echter heeft de door ziekte afgetakelde
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Ver-

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

115

rewinkel naar Ukkel) (1908) een toon van levensvreugde op door het innige contact
met de natuur in zijn geliefd Brabants heuvelland:
- En zwijgend gaan we, en ingetogen,
met al dien rijkdom in onze oogen
en al dien rijkdom in 't gemoed.

Doch zijn zwanezang, het gedicht De Zwerver (1912), eindigt met een loom, gelaten
onmachtsgevoel:
Geen jachtroerknal, geen klokkenklank
kan d'ouden Zwerver leiden,
die, stijf en stram en moe van 't ál,
zóó hopeloos alleen,
een spoor zoekt dat hem voeren zal
ter uitkomste - of waarheen?...

Dit gevoelen van levensonmacht bepaalt de tragiek van zijn dichterschap, want
zoals gezegd, resulteert zijn machteloosheid tevens in een gebrek aan poëtische
vormkracht. In esthetisch opzicht mist zijn oeuvre klassieke zuiverheid door een
gebrek aan taalscheppend en beeldend vermogen. In zijn heroïsche
opgewondenheid-eigenlijk een directe aanleiding tot zijn getormenteerd dichterschap
- greep hij vaak radeloos naar ál te naïef nadrukkelijke uitingsmiddelen
(opeenstapeling van accenten, elegische uitroepen, gecombineerd met een beperkte
woordkeuze). De rechtstreekse, spontane uiting slaat daardoor vaak om in bombast
en een ergerlijke groteske retoriek. Zijn verstechnische middelen schieten tekort
om zijn innerlijke spanning te kunnen verwoorden. Naar de vorm is Van Langendonck
een conventioneel dichter die zich niet helemaal heeft kunnen bevrijden uit de
retorische stijl van de romantische Vlaamse dichters. Op zeldzame momenten van
innerlijke harmonie, waarbij hij opstijgt naar zijn ideaal van zelfvoltooiing, benadert
zijn poëzie toch een klassieke voltooidheid. Dit is het geval in zijn natuurgedichten
zoals Langs Zomervelden, Naar Linkebeek, Langs de Nethe, Woluwe-Dal, Het
Woud, omdat hij er hier in geslaagd is de gedachte zelf natuur te doen worden.
En toch blijkt de dichter - zoals Ger Schmook aan het einde van zijn beknopte
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monografie treffend opmerkte - ‘aan zijn zeer gewone woorden niet te sterven’.
Uit de relatief omvangrijke bibliografie van studies en commentaren die aan zijn
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beperkt oeuvre zijn gewijd, blijkt dat elke nieuwe generatie geboeid werd door de
spanning van dit ‘verdoemde’ dichterschap, door de ‘Tragiek van het hart zonder
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land’, volgens de kernformule van A. Westerlinck. Door zijn vaak grimmige,
Baudelairiaanse zelfontleding en zijn directe belijdenis van lijdensgenot (‘mijn hart
... zoekt smart in vreugde en dan weer vreugde in smart’ bekende hij in En verre
tochten... (1892), tijdens een dieptepunt van zijn zwaarmoedigheid) is hij in de
Nederlandse poëzie de eerste grote ‘poète maudit’. Het grondmotief in Van
Langendoncks poëzie is zijn onbevredigbaar verlangen dat zich zowel richtte naar
het aardse leven als naar het Absolute, Oneindige. Daarom zien we hem vaak de
concrete werkelijkheid ontvluchten in de droom die voor hem de hoogste werkelijkheid
wordt en waarin het beeld opdoemt van de vrouw, de Beatrice-figuur, concrete én
platonische voorstelling van zijn liefdesverlangen. Door het primeren van droom en
verlangen wordt zijn poëzie gekenmerkt door een dynamisch-onrustig ritme, wat tot
uiting komt in de herhaling van werkwoorden als ‘haken’, ‘wensen’, ‘snakken’,
‘dorsten’, in een voorliefde voor motorische beelden (‘woelende zee’, ‘wiegende
koren’, ‘wentling mijner ziele’) en in de uit-
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verkoren dichtvorm: het sonnet, de uiting van zijn drang naar klassieke
levensordening, ofschoon de klare strakke structuur ervan voortdurend doorbroken
wordt door emotionele onrust. In zijn droom treedt het verlangen naar het Absolute
als een leidmotief op, doch na elke sprong naar het Absolute in zijn visionaire
verbeelding, valt hij terug op zichzelf, waarbij hij wordt aangegrepen door wanhoop
en vertwijfeling, met soms folterende vragen aan zijn door de dogmatisch katholieke
levensleer gevormd en beheerst geweten. Dit bracht A. Westerlinck in zijn analytische
studie tot de conclusie: ‘Hij heeft het eerst in onze Vlaamsche poëzie het
verscheurende accent gebracht van het problematisch-godsdienstige bewustzijn,
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met zijn onopgeloste spanningen‘. Doch ook op aarde, in de natuurgedichten,
breekt zijn oneindigheidsdrift los en ook hier staat zijn hang naar het Absolute
centraal, zoals blijkt uit zijn voorliefde voor panoramische vergezichten en voor het
hoogland, van waaruit hij de oneindigheid rond hem kan overzien en uit het herhaald
en nadrukkelijk gebruik van epitheta als ‘eeuwig’, ‘eindeloos’, ‘oneindig’ of
‘grenzeloos’. Tussen dit leidmotief en het bewustzijn van de ‘gedoemde’ beperktheid
van zijn individueel, concreet bestaan, ontstaat dan een tragische spanning die hij
nooit in een allesomvattende levenssynthese heeft kunnen opheffen. Deze
ambivalentie, deze polariteitsspanning, die tot uiting komt in de lichtsymboliek met
de tegenstellingen licht/duisternis, wit/zwart en dag/nacht, vormt de kern van een
tragische existentieproblematiek die Van Langendonck met trots en waardigheid
heeft uitgedragen in Gij zegt mij, vriend... (1896)
Mijn stomme smart, zij blijft de waardigheid
mijns levens, en mijn diep verzet, en 'k schrijd
in 't duister voort, en krop mijn tranen op.

Deze tragisch beleefde existentiële problematiek die in zijn beste werken (de
Hoogmoed-sonnetten, de Beatrice-cyclus, de natuurgedichten) met een zeldzame
klassieke vorm gepaard gaat, maakt hem tot een indrukwekkende dichterlijke figuur,
waarvan de literair-historische betekenis door Maurice Gilliams in een pregnante
formule werd samengevat: ‘(Hij is) in onze dichtkunst de eerste gróóte
zielsvermoeide. En minder met de traditioneel luchthartige volksaard der Vlamingen
verwant, is hij in de literatuur van zijn land de eenzame dichter van het (katholiek)
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pessimisme.’

Alfred Hegenscheidt (1866-1964)
In een speels arcadisch, doch ietwat sentimenteel overkleurd Botticellitafereel heeft
Jacques Mesnil met zijn prozaschets Een Zomerdagsdroom (Verrewinkelsche
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Fantazie) de idyllische sfeer trachten op te roepen die de
Van-Nu-en-Straksvrienden beleefden bij hun bezoeken aan de hoeve Sint-Elooi te
Verrewinkel, waar Vermeylen en Hegenscheidt in de zomer van 1896 hun intrek
hadden genomen. Centraal in deze schets staat het beeld van Hegenscheidt:
In 't midden der groep pronkte genoeglijk de zotste en de wijste onder
hen, de oudste en de jongste, hij dien iedereen, jongens en meisjes,
gemoedelijk ‘menonkel’ noemden, hij die allen die vreugd had
ingeboezemd welke door hen jubelde. Dik en vet als een pater, maar
gezonder, breeder, fleuriger, scheen hij zijn vertrouwen en zijn geluk te
hebben doen deelen aan al die jeugd thans meêgevoerd op den maatgang
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van zijn wezen. Hij lachte goedig en gul zijn neven en nichten toe, hij
lachte hen toe mee zijn wijd-open mond, met zijne heldere
oneindig-doorschijnende oogen, hij lachte hen toe met den frisschen lach
van een kind.
Hoewel het portret ons slechts een beeld geeft van de mens, en niet van de
kunstenaar, toch blijkt hieruit reeds de grote aantrekkingskracht die de oudere,
serene man uitoe-
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fende, op de jongere beeldenstormers. In hem schenen zij de levende incarnatie te
herkennen van hun laat-renaissancistisch droombeeld van de ‘homo universalis’,
zoals Mesnil dit vertolkte in zijn uitvoerige studie over de figuur en het werk van
Hegenscheidt:
... een Florentijn naar lijf en ziel, een gelijktijdig fijne en sterke, gezonde
en zinnelijke natuur, een eenvoudige en eerlijke werker, lustig gezel in
zijn uren, altijd vatbaar voor groote opwellingen van geestdrift.
Mannen in blijvende voeling met de diepe ziel van 't volk, begaafd met
het instinct der scheppers, in staat om alle ontroeringen te gevoelen, hun
onderwerpen puttend uit het volle leven, dusdanig waren de kunstenaars
der Renaissance-dusdanig zijn alle ware kunstenaars. Het is toe hen, dat
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Alfred Hegenscheidt behoort.
Veelzijdig ontwikkeld als hij was - bioloog, geograaf, musicus, dichter, essayist,
toneelschrijver en denker - kon Hegenscheidt inderdaad nog het leven in zijn steeds
toenemende gecompliceerdheid omvatten en verscheen hij in de chaotische tijd
van het fin-de-siècle ‘als een synthese van wetenschap, wijsgerig denken en
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kunstzin’. Juist doordat ‘synthese’, een haast magisch begrip, het opperste
streefdoel was van deze ‘Generatie van de Twijfel’, is de betekenis van Hegenscheidt
voor Van Nu en Straks groter dan men zou kunnen vermoeden, als men afgaat op
de beperkte omvang van zijn oeuvre, dat bovendien slechts scheen te kunnen
gedijen op de vruchtbare voedingsbodem van het tijdschrift zelf: de sonnettencyclus
Muziek en Leven, een vijftal kritische essays, enkele afzonderlijke gedichten en het
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drama Starkadd.
Hoewel zijn eerste bijdragen pas verschenen in het laatste nummer van de eerste
jaargang (oktober 1894), toch blijkt uit de notulen van het letterkundig genootschap
De Distel dat 'Hegenscheidt - onder impuls van zijn vriend Van Langendonck - reeds
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vroeger naar de pen had gegrepen. In het tijdschrift kwam niet slechts een debutant
aan het woord, maar een rijpe persoonlijkheid die onmiddellijk een diepe indruk
maakte. Met het programmatische essay Rythmus (1894) plantte Hegenscheidt
naast Prosper van Langendoncks Herleving der Vlaamsche Poëzy en August
Vermeylens De Kunst in de Vrije Gemeenschap de derde pijler waarop de levensen kunstvisie van de Van-Nu-en-Straksbeweging zou kunnen rusten. Zijn essay
blijkt duidelijk de vrucht te zijn van een diepe bezinning gefundeerd op een stevige
wetenschappelijke, filosofische en literaire belezenheid. Met de darwinistische
evolutieleer als uitgangspunt, ontwikkelt hij hierin op een consequent
wetenschappelijk-logische wijze zijn betoog vanuit de stelling:
Leven is beweging, beweging van een organisme. Beweging van een
organisme is actie en reactie, is rythmus.
Deze ritmus - zichtbaar in de beweging van het protoplasma - uit zich bij de dieren
slechts in de primitiefste vorm van bewustwording, nl. in het ervaren van pijn of
welzijn, doch groeit bij de mens uit tot een zeer complex bewustzijn. Hoewel de
wetenschap aldus wel het leven kan definiëren als ‘de dynamische toestand der
georganiseerde materie’, toch is zij er nog steeds niet in geslaagd de grond ervan
- de ritmus - te verklaren. Voor Hegenscheidt nu is de idee van het leven de ‘opperste
Abstractie’, die slechts benaderd kan worden door de bewustwording van de steeds
groter en abstracter wordende scala van gevoelens. Die bewustwording is de
opperste beweging die zich uit in de poëzie, waaruit de conclusie volgt dat de
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literatuur dienstbaar is aan het leven: poëzie is geen doel als zodanig, doch slechts
een middel tot diepere bewustwording en aldus tot verdere ‘menschwording’.
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De echte kunstenaar is dan ook in wezen een eenvoudig mens, bewust van zijn
verbondenheid met de werkende mens uit het volk en met de wilde natuurmens uit
zijn wordingsgeschiedenis, opdat in hem door de tijden heen de levensritmus trouw
en rein bewaard zou blijven. In plaats van een ars poetica met esthetische dogmata
kan voor de hedendaagse kunstenaar slechts één kunstwet gelden: het ondergaan
van het Leven. De toetssteen van het kunstwerk is dan ‘het bewustworden van eene
eurythmie, eene beweging in de maat van ons organisme’. Niet de kunstmatig
gepolijste artistieke vorm, maar innerlijke waarachtigheid van het organisch uit de
dichter gegroeide vers, ‘waarrond hij gedachten en woorden in volle vrijheid der
fantazie kon laten kristalliseeren’, is het enige criterium dat Hegenscheidt voor het
woordkunstwerk / stelt - een stelling die hij illustreert met een dithyrambische lofzang
op Vondel, ‘de nederlandsche Bach’, en met een even hartstochtelijke, doch
vernietigende kritiek op de Inleiding tot Vondel of het ‘gekapt stroo rond Vondel’ van
Albert Verwey. Om aan te tonen ‘hoe een mensch met verstand en menig talent
begaafd, toch geen dichter is’, verandert het serene, logisch opgebouwde betoog
in een heftige polemiek wanneer hij het dichtwerk van een ‘Tachtiger’ als mr. P.J.
Tideman bespreekt en daarbij het kunstwerk dat de draagkracht van de innerlijke
ritmus ontbeert, vergelijkt met ‘een moeras waarin de beste gedachten verwelken,
onmachtig in dien drassigen grond wortel te schieten’.
De serene toon wordt echter weer opgenomen in de conclusie die inzet met een
optimistische blik op de toekomst waarin hij ‘een nieuwe golving van het Leven’ ziet
aankomen en eindigt met een haast oosters klinkend fatalisme:
Moge het Leven ons leiden zooals het wil; wij erkennen in hem de opperste
wet, en als wij eens opgestegen en dan weer neergedaald zullen zijn,
kunnen wij ons met licht gemoed ter ruste leggen met het kalm bewustzijn,
dat indien het zoo is, het zoo moest zijn, en wij, zoowel als grooteren en
kleineren voor en na ons, onzen weg doorloopen hebben, die ook een
deel is van den rythmus der rythmen, de ééne beweging die al het levende
en voor-levende voortstuwt van zijn oorsprong tot zijne vernieling.
Van deze hulde aan de ritmus en van de verheerlijking van het Leven als opperste
Eenheid vinden we echo's zowel in de genoemde opstellen van Van Langendonck
en Vermeylen, als in de latere studie van Jacques Mesnil: Stroomingen in de Diepte
(in Van Nu en Straks, 5e jg., 1896). Het is duidelijk dat naast de individueel door
Hegenscheidt gevormde concepten, het metafysisch grondpatroon van zijn literaire
denken zijn oorsprong vindt in het Europese geestesleven uit het fin-de-siècle, dat
zeer algemeen kan worden gekarakteriseerd als monistisch-pantheïstisch, als een
religieuze verheerlijking van de immanente scheppingsritmus van het Leven.
Menigvuldig en treffend zijn inderdaad de parallellismen met de denkbeelden van
de Franse symbolisten (o.m. verkondigd in het manifest uit 1889 van Paul Adam,
L'Art symboliste en vooral in de essays van de door Vermeylen herhaaldelijk
geciteerde Charles Morice), van Angelsaksische auteurs als Emerson, Whitman en
Carlyle, en ten slotte in het bijzonder (zeker bij Hegenscheidt) van de Duitse filosofen
uit de tendens Hegel-Feuerbach-Stirner-Schopenhauer, Nietzsche en Wagner.
Vooral Schopenhauers opvatting van de wereld als een verschijningsvorm van de
Idee, die slechts door de kunst (in het bijzonder de muziek) kan worden benaderd
en Wagners idee van ‘eine, unbewuβte, unwillkürlich treibende Lebenskraft’ (in Das
Kunstwerk der Zukunft en Die Kunst und die Revolution), schijnen het dichtst
Hegenscheidts concept van de ritmus als een oerbeweging te benaderen.
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Dit ritmusbegrip werd tot het kunstcredo van Van Nu en Straks, doch bleef ook
na-
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werken - zoals blijkt uit enkele onderzoekingen - op de volgende generaties, zelfs
bij de Van-Nu-en-Straks-vijandige expressionisten. Hegenscheidts eigen scheppend
werk beantwoordde volkomen aan de filosofisch-ethische en esthetische opvattingen
die hij in zijn Rythmus-manifest had geformuleerd. Daardoor vormt zijn hele werk
een merkwaardige eenheid.
Als dichter wordt hij niet gedreven door een vormgevende scheppingsdrang, doch
eerder door een psychische noodzaak. Zijn gedichten zijn - zoals Vermeylen het
treffend formuleerde - ‘geboren onder de dwang van 't leven, uit de noodwendigheid
van de aandoening’. Zelf heeft hij de aard van die innerlijke drijfkracht aangeduid
in het eerste gedicht Aan het woord uit de sonnettencyclus Muziek en Leven:
Wat wilt git worden, woord, in mijne hand,
Gij, uit muziek en smart in mij geboren?

Muziek en smart blijken de bronnen te zijn waaruit deze egocentrische en
contemplatieve lyriek is opgeweld als een instinctieve, psychoanalytische
autotherapie waarbij te sterke en verdrongen emoties in gedachte en woord worden
omgezet:
Gij hebt mij zacht gezoend, en weggenomen
't Grievend leed, en zijn last hebt gij getorst.
Hoog licht 't mysterie thans aan alle zoomen,
En blije tijden worden in mijn borst.

Door de confrontatie met de zorgeloos levende en heroïsche wereldbestormers die
jongere vrienden als Mesnil en Vermeylen in die Van-Nu-en-Strakstijd waren, zal
het besef van een tekort aan levensdrift, spontaan vitalisme en overmoedig
nonconformisme wel pijnlijk tot hem doorgedrongen zijn, zoals blijkt uit het tweede
der Onmacht-gedichten:
Ik heb geboet toch lange, lange jaren,
de schoonste die een God me weig'ren kon,
Ik zag ze vloei'n bij andren, als de bron
van 't hoogst geluk dat zij hier konden garen.

Hoewel niet ongelukkig, toch waren zijn jeugdjaren in een eenvoudig arbeidersgezin
niet vrij van kommer en waren het in elk geval jaren van onverdroten studie: na als
beursstudent aan de Normaalschool te Brussel schitterend te zijn afgestudeerd,
zou hij na zijn dagtaak als onderwijzer college volgen aan de Brusselse Universiteit
om het diploma van doctor in de wetenschappen te kunnen behalen. Terwijl hij aldus
een ascetisch leven leidde in een strenge Duits-protestantse huiskring, was voor
hem de muziek de enig mogelijke uiting van onbewust in hem voortlevende
levensdrang. Zo zal de louterende belijdenislyriek dan ook niet als een spontane
‘cri du coeur’ opklinken, maar eerder als een indirecte belijdenis via de muziek; zij
zal natrillen als de getemperde melancholie van een adagio. Zoals Schopenhauer
in de muziek analogieën ontdekte die hij in filosofische begrippen trachtte te vatten,
zo vond Hegenscheidt verklankte analogieën bij Wagner, Schumann, Beethoven,
Gluck en Bach die hij in dichtvorm vertaalde.
In de vreugde van de scheppingsroes, van het vinden van een innerlijk evenwicht
en van harmonie tussen het Ik en de kosmos (geëvoceerd in het zuiver
poëtisch-beeldend gedicht: Avond aan zee, in Van Nu en Straks, Nieuwe Reeks,
4e jg., 1900, blz. 265) leefde een ogenblik in hem de illusie eeuwigdurende tempels
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te kunnen oprichten, een eigen lied te kunnen zingen dat in de natuur weerklank
zou vinden, zoals blijkt uit de
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beelden van het gedicht Schemeringsdroom, in Van Nu en Straks, 1894, nr. VIII-X,
blz. 32. Weldra zou hij echter in zijn Onmacht-gedichten, in Van Nu en Straks,
Nieuwe Reeks, 1e jg., 1896, blz. 81, het tekort aan beeldend vermogen bekennen:
Ik weet het niet wat van mij worden moet,
Na al dit rustloos pogen, nimmer slagen;
'k Heb vruchteloos een beeld in mij gedragen,
Ik heb den adem niet die 't leven doet.

Hegenscheidts poëzie grijpt de lezer inderdaad niet onmiddellijk aan door de
zeggingskracht en de schoonheid van een eigen beeldentaal, want daarvoor blijft
zij al te zeer contemplatief - het produkt van een idealistische geest die zijn innerlijke
problematiek, het conflict tussen mens en wereld, tracht op te lossen door ze te
verwoorden via de bewustzijnsvernieuwing door de muziek. En toch kan deze poëzie,
wars van elk estheticisme, ons nog aanspreken door haar existentiële authenticiteit,
als het boeiende psychogram van een persoonlijkheid die met zijn filosofische en
culturele peilingen naar de diepere levensvragen bijna alleen staat in de Vlaamse
lyriek, maar karakteristiek is voor de complexe denk- en gevoelswereld van het
Europese fin-de-siècle. Zijn drie opmerkelijke Wagnergedichten zijn ongetwijfeld de
meest geslaagde uitingen in Vlaanderen van de toenmalige wagnercultus die zich
duidelijk manifesteerde in de Revue Wagnérienne, waarin in 1885 een Hommage
à Wagner verscheen met sonnetten van o.m. Mallarmé, Verlaine, René Ghil, Stuart
Merrill en Charles Morice.
Hetzelfde streven om met het woord de innerlijke levensritmus uit te beelden en
te verklanken vinden we terug in het enige prozastuk dat Hegenscheidt ooit heeft
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gepu•liceerd, Quasi una fantasia en in zijn ‘magnum opus Starkadd, een drama
in vijf bedrijven, waarmee hij zijn faam als literator vestigde. Doordat zijn andere
werk verspreid bleef over enkele jaargangen van Van Nu en Straks, is Hegenscheidts
naam vooral verbonden gebleven met dit sterk lyrische drama in rijmloze vijfvoetige
jambische verzen, dat niet alleen integraal verscheen in de lijvige decemberaflevering
van de tweede jaargang (1897) van de Nieuwe Reeks, doch ook in boekvorm werd
gepubliceerd en sedert de opvoering op 15 maart 1899 in de Koninklijke Vlaamse
Schouwburg te Brussel, gedurende een halve eeuw op het repertoire stond van
zowel beroepsals amateurstoneelgezelschappen in Noord en Zuid. Bovendien
verwekte het stuk heel wat deining in de literaire kritiek, waarvan de echo's lang
bleven naklinken, omdat daarbij gezaghebbende schrijvers gewapend met scherp
polemische pen in de literaire arena aantraden. Er was eerst de officiële miskenning
door de jury voor de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Toneelletterkunde die in 1898
het stuk niet bekroonde en aan Starkadd - evenals aan Huibrecht Melis' Koning
Hagen - slechts een aanmoediging toekende wat voor Prosper van Langendonck
en August Vermeylen een aanleiding was om onder het banier van het modernisme
opnieuw ten strijde te trekken tegen de Academie, de burcht van de literaire ‘filisters’.
Er was vervolgens het verschil in reacties tussen Noord en Zuid: tegenover de
geestdriftige weerklank die het stuk vond in het Van-Nu-en-Straksmilieu, waarbij
Vermeylens apologie de hoogste toon van de lofzang bereikte, stond het nuchtere,
koele en zelfs ietwat negatief-kritische onthaal bij Noordnederlandse recensenten
als J.N. van Hall, A. Verwey en J.W. Broedelet, waaronder vooral de meticuleuze,
rationalistische detailkritiek van Albert Verwey het schrilst afstak.
Nu we echter het stuk kunnen beschouwen, los van het controversionele pathos
dat het zo lang omhulde en los van de romantisch-heroïsche sfeer van de
Van-Nu-en-Strakstijd waarin het zijn voedingsbodem vond, blijkt dit lyrische drama
nog steeds
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zijn betekenis als leesdrama te hebben behouden. Literair-historisch is het zeker
een mijlpaal, omdat het in een periode waarin het Vlaamse toneel niet scheen te
kunnen uitstijgen boven de imitaties en het banale kleinburgerlijke boulevardtoneel,
toch weer aanknoopte bij het twintig jaar vroeger door Rodenbach geschreven
Gudrun en aldus de hoop op een eigen toneelliteratuur van waarachtig dichterlijk
gehalte weer deed opflakkeren. Als lyrisch drama vertoont Starkadd uiteraard met
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Rodenbachs werk wel overeenkomst die vooral treffend is in de verhaalstof en in
de nog sterkere uitstraling van de Westeuropese Shakespeare- en Wagnercultus.
Via Shakespeares Hamlet vond Hegenscheidt de stof voor zijn fabel - het wraakmotief
van de ‘skald’ Starkadd - in de Historia Danica (boek IV, 2e en 4e lied) van Saxo
Grammaticus, terwijl Shakespeare-invloed evenzeer tot uiting komt in de compositie
die reminiscenties oproept aan Macbeth. De tekening van de heroïsche figuur van
de protagonist, het soms al te retorische pathos en de schepping van een lyrisch
drama met woord, ritme en taalmuziek wijzen overduidelijk op de Wagneriaanse
inspiratie. Doch zowel in de verstechniek als in de ontwikkeling en afwikkeling van
de crisis is het stuk moderner van structuur. Het vijfvoetige jambische vers met de
losse overgangen en de uiterste vrijheid van het ritme zijn verwant aan de epische
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poëzie van Tachtig, zoals M. Rutten op overtuigende wijze heeft aangetoond. Ook
de innerlijke crisis is noch die van het antieke treurspel (bepaald door het
buitenmenselijke noodlot), noch Shakespeariaans (veroorzaakt door de natuur en
het karakter van het personage zelf), doch die van het moderne drama: het tragische
gebeuren wordt opgetrokken rond de protagonist door personages, die om hem
heen bewegen. Daardoor wordt een sterke dramatische configuratie geschapen:
de dramatis personae bestaan niet op zichzelf, zij vormen één dramatische
substantie, een eenheid in functie van de centraal gestelde figuur: Starkadd. Net
als in de lyriek blijkt egocentrisme de wezenstrek te zijn van dit dramatisch werk:
Starkadds crisis geldt zijn identiteit, het gaat om een personage op zoek naar het
eigen Ik, dat hij pas zal kunnen vinden na zich te hebben bevrijd van te haastig
nagestreefde idealen, na de breuk met een verleden dat zelfontplooiing belette. De
wraak van Starkadd is niet alleen een zuivering van vijandige krachten, maar ook
en vooral een zuivering van zichzelf om het Ik te ontbolsteren en in eenheid te
brengen met de kosmos (waarvan de zee het symbool is). Een dergelijke
individualistische problematiek kon alleen maar subjectief, emotioneel en lyrisch
worden verwoord, zodat ook dit werk een organische schepping is of, om met
Vermeylen te spreken, opklinkt als een symfonie. Om deze lyrisch-dramatische
eenheid kan het nog door de moderne lezer (wellicht niet meer door de hedendaagse
toeschouwer) genoten worden, ondanks thans nog opvallender zwakheden als de
soms schrale beeldentaal en de retorische en langdradige monologen.
Hoewel Hegenscheidt na Starkadd nog de plannen uitwerkte voor twee andere
drama's, zou hij niet meer tot een volledige dramatische schepping komen. Hij wijdde
zich nadien helemaal aan zijn onderwijs en aan de wetenschappelijke studie als
geograaf. Met nog enkele kritische opstellen in Van Nu en Straks over Fervaal van
Vincent d'Indy (1897), Lenteleven van Stijn Streuvels (1900), Verzen van Prosper
van Langendonck (1901) en Rond het klavier van Lambrecht Lambrechts (1901),
die als intuïtieve benaderingen van het werk en de persoonlijkheid van deze
kunstenaars in feite meer zeggen over de kunstopvattingen van Hegenscheidt zelf
dan over het besproken thema, rondde hij zijn literaire werk af.
Om door te dringen tot de gemeenschappelijke geest die de heterogene
Van-Nu-en-Straksgroep toch wel bezielde, blijkt het beperkte en compacte oeuvre
van Hegenscheidt zich bijzonder goed te lenen, niet alleen omdat het een van de
belangrijkste
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theoretische fundamenten heeft geleverd, maar ook omdat dit scheppend werk een
van de meest consequente toepassingen is van de esthetische en ethische idealen
van de beweging.

Emmanuel de Bom (1868-1953)
Hoewel de ietwat sentimentele naïefheid en het fragmentarische karakter van tal
van zijn prozaschetsen eerder schijnen te wijzen op de pen van een enthousiaste
zondagsschrijver, toch was de literatuur voor De Bom allerminst een ‘violon d'Ingres’.
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Zijn hele leven heeft zich afgespeeld achter de schrijftafel en tussen de boeken:
naast zijn literaire activiteiten als prozaïst en essayist was hij immers werkzaam in
het Antwerpse bibliotheekwezen en in de journalistiek. De blijvende weerklank van
zijn naam in de literatuurgeschiedenis is dan ook eerder toe te schrijven aan de
belangrijke rol die hij gedurende meer dan een halve eeuw heeft gespeeld in het
Vlaamse cultuurleven, dan aan de kwantiteit en kwaliteiten van zijn scheppend
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prozawerk dat overigens niet het omvangrijkste gedeelte van zijn oeuvre blijkt uit
te maken, terwijl het literair-historisch evenmin ophefmakend vernieuwend is geweest.
Bovendien is zijn beste prozawerk, waarmee hij als literator faam verwierf, ontstaan
in de Van-Nu-en-Straksperiode en zou hij later nooit meer - zelfs niet in de late
nabloei van zijn scheppingsdrang na 1940 - dit peil nog kunnen evenaren. Voor
deze geestdriftige medeoprichter van het tijdschrift is de stormachtige
Van-Nu-en-Straksperiode het beslissende geestelijke avontuur in zijn leven gebleven,
omdat hij, als autodidact en kwetsbaar gevoelsmens, ze nog sterker dan de anderen
als een jeugdcrisis heeft beleefd. Met weemoedige vertedering heeft hij later
herhaaldelijk teruggeblikt op dit hoogtepunt van geestelijk leven en creativiteit, zodat
juist het aureool van Van-Nu-en-Strakser, dat hij met trots zijn hele leven heeft
gedragen, tevens de kluister is geworden waarmee hij vastgeklonken bleef aan een
mythe die hij zelf had helpen scheppen.
De Bom was opgegroeid in de geest van de Vlaamse romantiek en zijn literaire
belangstelling was gewekt door verhalen van Conscience, Zetternam, Van
Kerckhoven, Sleeckx, A. en R. Snieders en de romantische poëzie van Jan van
Beers en Emmanuel Hiel. Aanvankelijk leek hij in het spoor te willen treden van
161
deze schrijvers met korte prozaschetsen, greepjes uit het Antwerpse volksleven
in de beproefde romantisch-realistische schrijftrant, die hij vanaf 1888 begon te
publiceren in tijdschriften als Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, Nederlandsch
Museum, De Vlaamsche Kunstbode, De Vlaamsche School, het weekblad Het
Volksbelang en het dagblad De Koophandel van Antwerpen. Toch bleek hij al vlug
een andere weg in te slaan die leidde naar het naturalisme. Waarschijnlijk onder
de indruk van het proza van Cyriel Buysse vatte hij het plan op een Antwerpse
roman in naturalistische trant te schrijven waarvan echter slechts een fragment
verscheen in Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle (1890) onder de titel Een hoofdstuk
162
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uit den roman van den Does. L. Tarara! Het stuk veroorzaakte heel wat deining,
zodat de nog niet verspreide exemplaren van de aflevering werden herdrukt en De
Boms gewraakte prozastuk werd vervangen door twee sprookjes van Andersen
(13e jg., 3 juli 1890, blz. 256-262). De publikatie van deze prozaschets betekende
de koerswending van De Bom, die tot dan toe in het kielzog had gevaren van Pol
de Mont, Max Rooses en Jan van Rijswijck, de leidende figuren uit het Antwerpse,
vrijzinnige, liberale geestesleven, die hem hadden aangemoedigd, gesteund en
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Max Rooses, en hij werd ook secretaris van de afdeling folklore, o.l.v. Pol de Mont.
Een tijdlang wist de laatste zijn belangstelling te wekken voor het verzamelen van
volkssprookjes en - verhalen. In Volkskunde (jg. 1888-1889) en het Jaarboek van
Het Taalverbond (jg. 1890) publiceerde hij een aantal volksvertellingen en bijdragen
over folklore. De kortstondige samenwerking met De Mont verklaart waarom er door
De Bom bewerkte verhalen voorkomen in de uitgaven van P. de Mont en A. de
Cock: Dit zijn Vlaamsche wondersprookjes (1896) en Wondervertelsels uit
Vlaanderen (1924). Via Het Taalverbond kwam hij echter achtereenvolgens in
164
contact met Hubert Langerock en August Vermeylen, die reeds met hun tijdschrift
Jong Vlaanderen de ramen hadden opengegooid om de vernieuwende buitenlandse
stromingen te kunnen opvangen en die hem een nieuwe wereld van aangrijpende
emoties en passies zouden doen ontdekken. Vooral door zijn drukke correspondentie
met de jonge Brusselse rebel Vermeylen verruimde De Boms geestelijke horizon.
Evenals zijn nieuwe vrienden uit het Brusselse, doch met de hardnekkigheid en
hartstochtelijkheid van de autodidact, verdiepte hij zich in de lectuur van Ibsen,
Dostojevski, Tolstoj, Goethe, Flaubert en de Noordnederlandse Tachtigers, terwijl
zijn twijfel, innerlijke onrust en verlangen naar maatschappelijke vernieuwing ook
hem naar de werken van idealistische anarchisten als Kropotkin, Grave, Faure en
Stirner deden grijpen. Deze schrijvers vormden de inspiratiebron voor heel de
gistende generatie waarvan De Bom zich een exponent voelde. Vooral kwam hij
aanvankelijk in de ban van de ‘poëma's van droefheid en van diep nadenken’ van
de Noorse toneelschrijver Henrik Ibsen die met zijn maatschappijkritiek de traditionele
waarden van de burgerij, de steunpilaren van de kapitalistische samenleving, aan
het wankelen bracht. Het toneel had De Bom trouwens vanaf het begin gefascineerd,
zoals blijkt uit zijn vroegste artikelen in De Koophandel van Antwerpen. De toenmalige
jeugd die in de humaniserende en bevrijdende kracht van het woord geloofde, zag
in het toneel het doeltreffendste communicatiemedium voor een
bewustwordingsproces. Met L. Krinkels en A. Vermeylen stichtte hij een eigen
toneelblad Ons Tooneel (september 1890-januari 1891) om het genre boven het
peil van de triviale boulevardkomedie uit te tillen. Na eerst zelf nog een poging
gewaagd te hebben tot het schrijven van een komedie in de trant van Victorien
Sardou met het nooit opgevoerde of uitgegeven stuk Madame van Reusel. Comedie
165
in 4 bedrijven onder het pseudoniem Alfred Mendel, publiceerde hij in 1891 onder
een andere schuilnaam - Van Mane - de éénakter De pessimist, waaruit blijkt hoezeer
hij inmiddels doordrongen was van de geest van zijn Noorse leermeester. Van Ibsen
vertaalde hij ook het stuk Een vijand des volks dat hij te Antwerpen trachtte te doen
opvoeren. Zijn eerste uitvoerig opstel was eveneens gewijd aan Henrik Ibsen en
zijn Werk (1893) dat hij zelf bestempelde als ‘een propagandabrochure’ waarmee
hij Ibsen in Vlaanderen wilde introduceren, zoals L. Simons dat in Noord-Nederland
deed. Het is geen systematische bio-bibliografische studie, noch een grondige
analyse van de literaire of filosofische waarden van het werk, doch slechts een
inventaris van de toneelstukken en een samenvatting van de toenmalige
Ibsen-literatuur. Het opstel vertoont reeds alle kenmerken van zijn latere
essayistische en journalistieke proza, het omvangrijkste en ook meest waardevolle
deel van zijn oeuvre dat zijn blijvende betekenis niet ontleent aan zijn objectiviteit,
aan een koel doordachte kritische analyse of logisch opgebouwde synthese, doch
dat eerder treft en boeit door zijn vlot en vaak sprankelend verwoorde subjectiviteit,
door de spontaneïteit van zijn bewondering en enthousiasme, en door zijn
gevoelsontvankelijkheid voor een atmosfeer, een kleurrijke anekdote of een typerend
detail. Bewondering en medevoelen zijn zeker de drijfveren geweest voor dit opstel
over Ibsen in wie hij een gelijkgerichte zielsgesteldheid ont-
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dekte en in wiens werk hij een voedingsbodem vond voor zijn eigen groeiend
nonconformisme en zijn protest tegen het kleinburgerlijke milieu waarin hij leefde.
In het teken van het Ibseniaanse kunstenaarscredo - ‘Het leven is een strijd tegen
166
de geesten in hart en hoofd; dichten is gericht houden over zichzelf’, begon De
Boms schrijverschap als de geestelijke bevrijding uit zijn jeugdcrisis.
Met de prozaschetsen uit de Eerste Reeks van Van Nu en Straks (1893), Blonde
Gedachten, Kamers, Walm van Lente en het in de Nederlandsche Spectator
gepubliceerde De Barbaren - Oproerig proza bracht hij de verzuchtingen en dromen
van zijn generatie tot uitdrukking, het ‘smachtend en hijgend verlangen naar meer
licht, meer blijheid, meer ruimte. Naar een wereld van meer vrijheid en meer
167
gemeenschapszin,’ zoals hij er later over getuigde. In de figuur van Max uit Blonde
Gedachten zullen ongetwijfeld heel wat geestverwanten en tijdgenoten van het
fin-de-siècle zichzelf hebben herkend, hoewel Max in feite het spiegelbeeld van de
auteur zelf was: een wanhopig zichzelf analyserende en naar zelfbevestiging
strevende jongeman die tot het besef is gekomen dat hij zijn ziel opsmukte ‘met een
geschooid harlekijnspak, waarvoor ieder groot kunstenaar van dezen tijd een lapje
zou afgestaan hebben’ en die daardoor de wereld slechts beleefde via de geest van
Baudelaire, Verlaine, Poe, Huys-mans en Ibsen en door de ogen van de
prerafaëlieten Burne-Jones en Whistler. ‘Hij was te velen, om Iemand te zijn’, aldus
de wanhoopskreet aan het einde van deze verkenningstocht van een man die zijn
168
Ik verloren had. Uit deze door haar schrijnende luciditeit aangrijpende zelfanalyse
blijkt bovendien dat De Bom zich reeds sinds het begin van zijn schrijverschap
bewust was van zijn zwakheden, die hij echter nooit zou kunnen overwinnen. In de
conclusie van deze schets heeft hijzelf het dualisme in zijn schrijverschap
blootgelegd: ‘Er was iets dubbelzinnigs in hem, hij bemerkte het nu. Het kind, dat
dood was, en de jongeman, die in zijn herinneringen om dit kind weende’. Hoewel
De Bom met Van Nu en Straks scheep ging, toch zou hij eigenlijk nooit de ballast
van de Vlaamse romantiek overboord kunnen gooien en zou hij nooit nieuwe
gebieden voor de literatuur kunnen ontsluiten. Zijn scheppend werk bleef dan ook
- zoals hij het zelf in Blonde Gedachten formuleerde - ‘het eeuwige tasten naar het
onmogelijke, het gulzige grijpen naar het droombeeldige Ideaal, dat men ergens
meent te ontwaren, maar nooit bezitten zal’. Deze zoektocht naar het Ideaal leidt
tot vaak teder-lyrische, esthetisch verfijnde Jugendstilevocaties van het wazige
droombeeld. In Kamers evoceert hij door middel van een antithetische structuur
(verleden/dromen) die een kettingreactie van bipolariteiten doet ontstaan
(donker/licht, winter/lente, doffe weeën/lauwe glimlach, beneden/boven) het verlangen
naar het opstijgen uit een onbevredigende, materiële wereld naar ‘het kalm geleef
in Rust’ in een ideële wereld. Met de visioenen van deze hogere, mooiere wereld
in de stemmingsbeelden van Walm van Lente vindt hij een tijdelijke troost bij de blije
gewaarwording die het droombeeld ‘in hem als een bloemregen zacht’ laat neerdalen:
‘Nu, te midden dezer lente, voelde hij zich herboren worden. Dit was weer zijn ziel
van voor eeuwen, en door al dit blanke en blauwe heen, zag hij haast niet meer de
donkere gordijn van zijn doorpijnde twijfelzieke jongensjaren’. De Boms sociale
hervormingsdroom met zijn hunkering naar de bevrijdende revolutionaire daad die
de huichelachtige materialistische burgerwereld zal omverwerpen, wordt op heftig
bewogen en plastische wijze verwoord in De Barbaren.
In tegenstelling tot deze pessimistische toonaard van decadente levensmoeheid
klinkt in de prozastukken gepubliceerd in 1896 in de Nieuwe Reeks van Van Nu en
Straks, een krachtiger, mannelijker, zelfverzekerder stem, die schijnt te wijzen op
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werkelijkheidsontvluchting in de droomwereld. Een adamisch levensgevoel en
pantheïstisch natuurgenot worden uitgezongen in Scheppingsdag. Creativiteit wordt
verheerlijkt als ‘de opperste daad des levens’ en leidt in De Beeldhouwer tot een
haast mythische heldenverering van de kunstenaar in de trant van Carlyle. Met de
vernietiging van zijn als man van smarten geboetseerde Christusfiguur die hij in
‘den jeugdigen vreugdegod der Heidenen’ omschept, nadert de beeldhouwer ‘tot
dat machtige natuurverheerlijkende oerbeeld der Oudheid, tot dien
levensbevestigenden schoonheidsdrang der Hellenen’. In deze Dionysische lofzang
op het leven schijnt dan ook de bevrijding nabij en verrijst de hoop op het bereiken
van ‘het Olympische zelfbewustzijn en helder begrijpen van alle dingen der natuur,
het hoogste der idealen bemachtigen: de onmiddellijke, zichzelf herscheppende
169
alvreugde der Daad...’. Hoezeer De Bom echter verstrikt zit in de tegenstellingen
van het fin-de-siècle en zijn ontwrichte tijd niet te boven kan komen, blijkt uit het
opstel De Daad, de synthese van zijn jeugd-crisis. In de representatieve figuur van
Sander Heylig die de verslagenheid verwoordt van de jeugdige estheet die naar
schoonheid verlangt in een tijd ‘die organisch het lelijke voortbrengt’ en van de
sociale hervormer die van een rechtvaardige maatschappij droomt, heeft hij de
opstand getekend van het bewuste Individu tegen de materialistische geest van de
industriële maatschappij waarin het individu wordt tot een radertje in de kapitalistische
machine en het zelfs ‘de handen niet (kan) adelen aan de zegenende arbeid’. Een
uitweg vindt hij echter niet, daar bespiegeling en bewustheid elke spontane opwelling
tot handelen terugdringen: ‘Want helaas, wij hebben een geweten! Dat is onze fout.
En dat maakt ons passief: wij kunnen nog maar wat denken; tot handelen is ons, in
deze vervloekte tijd, elke weg afgesneden’. De hoop op regeneratie die De Bom
aan het einde laat doorschemeren, spruit dan ook eerder voort uit een berustende
afwachtende houding dan uit de vaste overtuiging dat na de afrekening met het
verleden de geest van een nieuwe tijd zal doorbreken zoals in Vermeylens Eene
Jeugd en Hegenscheidts Starkadd het geval is.
Dezelfde sfeer van vermoeidheid, loomheid en verlamming, maar ditmaal met de
thematiek van onbevredigende zinnelijke liefde, die hij voor het eerst had aangeboord
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in de schets Onmachtig uit 1891, treffen we aan in de prozaschetsen Rouw en
171
Het avontuur (1896). In Het avontuur wordt deze nieuwe thematiek nog op al te
artificiële en vooral modieus literaire wijze behandeld, daar de figuur van Ary
Messchaert, getekend als ‘een artiest-dandy’ en als ‘een soort heidensche filosoof’,
slechts een schaduwloper blijkt te zijn van de hypergevoelige estheet Jean des
Esseintes uit Huysmans’ A rebours; de vrouwenportretten daarentegen zijn duidelijk
geïnspireerd op de prerafaëlieten Rossetti en Burne-Jones en op symbolistische
schilders als Fernand Khnopff, Gustav Klimt, Gustave Moreau, Odilon Redon, R.N.
Roland Holst e.a. Levensechter, want persoonlijker doorleefd, wordt deze stof
uitgewerkt in Rouw waarvan de handeling reeds een vooroefening blijkt te zijn tot
de roman Wrakken (1898). De figuur van Elly krijgt hier reeds gestalte in de tekening
van een verlaten jonge vrouw met kind die tussen ‘twee machteloozen (blijft) hangen,
het hart vol tweespalt, met langzaam aangroeiende haat tegen beiden, en tegen
heel die wereld, die haar uitstootte’. Een zelfde gevoelen van fatale machteloosheid
kenmerkt immers de roman met de driehoeksverhouding van de musicus Richard
Koenen, de matroos William Breede en het barmeisje Elly, drie met warme deernis
beschreven zwakkelingen ‘die het oneindig weemoedige gevoel hadden, dat het
leven hun te sterk was, dat alles in dit leven onvermijdelijk is, en dat zij moesten
medegaan, zich laten drijven als hulpelooze wrakken’. Dit slotakkoord omschrijft de
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en hem tot een ontroerend document maakt van de tijdssfeer. De liefdesintrige is
172
hier ‘niet veel meer dan het lood, dat den zielsnood peilt’, zodat het De Boms
verdienste blijft als een der eersten in de Vlaamse literatuur een roman geschreven
te hebben waarin alles geconcentreerd wordt op een individuele innerlijke crisis,
waarin bovendien de karaktertekening genuanceerder is dan bij zijn voorgangers,
waarin meer gesuggereerd dan beschreven wordt en aldus het kosmopolitische
havendecor een integrerend bestanddeel vormt van het beeld van onbestendig
173
menselijk geluksverlangen. Doch deze onmiskenbare verdiensten liggen meer in
de poging dan in het resultaat dat niet boven de geest van de tijd weet uit te stijgen.
Literairhistorisch is dit verhaal niettemin een opmerkelijk overgangswerk. Het is zoals M. Gilliams treffend opmerkte - ‘lichtelijk door ouderwetsche naïefheid
174
verkleurd’, wat er tegelijkertijd de charme en de beperking van uitmaakt. Ondanks
de nieuwe gevoelstoon en romanconceptie wortelt de verhaaltechniek echter nog
grotendeels in de traditie van de sentimenteel realistische poëtiek van Conscience,
Sleeckx en Snieders.
In plaats van een veelbelovend begin was het werk echter een hoogtepunt. Na
het verdwijnen van Van Nu en Straks bleek De Boms scheppingskracht sterk te
verminderen. Met de prozaschetsen die hij nog sporadisch publiceerde in diverse
Zuid- en Noordnederlandse dag-, week- en maandbladen en die hij telkens weer
samen met vroeger werk bundelde in Terugblik (1918), Heldere Gezichten (1920),
Scheldelucht (1941) en Tusschen Licht en Donker (1947), bewees hij een meester
te zijn van het fonkelende fragment, doch geen romancier. In deze vaak sentimentele
schetsen blijkt hoe sterk de greep van het verleden op hem was: hier horen we niet
meer de sociaal opstandige en innerlijk gekwelde, doch de gezapige en vertederde
‘laudator temporis acti’. Treffend wordt deze evolutie gekarakteriseerd in de gebalde
formule van M. Gilliams: ‘De wellicht naïeve doch verontwaardigde Emmanuel de
Bom uit de negentiger jaren, was uiteindelijk een zeer kwetsbare, ongerepte oude
175
“jongeling” geworden’. Hoe groot de afstand tot de Van-Nu-en-Strakstijd was
geworden, kan duidelijk worden afgemeten aan het verschil in uitbeelding tussen
het Antwerpen uit Wrakken en de rumoerige, pittoreske en vrolijke havenstad in
Psychologie van den Antwerpenaar (1929), een speels en vlot geschreven
divertimento. Ruime bijval in de pers mocht de auteur nog eens genieten toen hij in
1928 terugkeerde tot zijn jeugdliefde - het toneel - met Swane. Een woudlegende
in drie handelingen, de toneelbewerking van een verhaal van Stijn Streuvels (Het
Woud of De gesnekkerde Christus), op muziek gezet door Maurits Schoenmaker
en uitgevoerd op 19 februari 1933 in de Koninklijke Vlaamse Opera te Antwerpen.
In hoofdzaak wijdde hij zich na de Van-Nu-en-Strakstijd aan het boek- en
bibliotheekwezen en aan de journalistiek, ten nadele van zijn scheppend werk. De
esthetische en maatschappelijke hervormingsdromen uit zijn jeugd, die nog
naklonken in zijn bundel lezingen over William Morris en zijn invloed op het boek
(1905), trachtte hij in een sociaal gericht bibliotheekbeleid te Antwerpen te realiseren.
Door de stichting en redactie samen met Victor dela Montagne en prof. dr. W. de
Vreese van het Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen (1903-1911) legde hij
mede de grondslag voor de bibliotheekwetenschap in Noord en Zuid. Zelf leverde
hij belangrijke bijdragen met o.m. artikelen gewijd aan Abraham Verhoeven, de
tentoonstelling van het moderne boek in het museum Plantin-Moretus (die hij in
1904 samen met Max Rooses organiseerde), de Conscience-catalogus bij de
tentoonstelling in 1912 (opgesteld in samenwerking met Eugeen de Bock en Marten
Rudelsheim) en De incunabelen of wiegedrukken van de Hoofdbibliotheek der Stad
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Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

127
neratie, de geestdriftige getuige van wat er aan het worden en groeien was in
Vlaanderen tussen 1900 en Wereldoorlog II. In zijn kronieken, gepubliceerd in een
aantal tijdschriften in Noord en Zuid, doch vooral in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant (1904-1940), waarvoor hij Max Rooses als Antwerpse correspondent was
opgevolgd, en in Volksgazet, waarbij hij van 1920 tot 1926 als journalist werkzaam
176
was, heeft hij zijn talent als kleinkunstenaar getoond: deze portretten van
letterkundigen, schilders, componisten en politici zijn vaak meesterstukjes van vlotte,
impressionistische beschrijvingskunst, innemend door de verfijnde humor en
ontroerend door de liefdevolle bewondering waarvan zij getuigen. Een keuze uit
deze verspreide bijdragen bundelde hij in Het levende Vlaanderen (1917), Nieuw
Vlaanderen - Kunst en leven (1925) en Dagwerk voor Vlaanderen. Ontmoetingen
en portretten (1929). Naast vele hartelijke en scherpzinnige opstellen over
generatiegenoten, die de bouwstof bevatten voor een intieme geschiedenis van de
Van-Nu-en-Straksgroep, is het opvallend hoeveel bijdragen hij heeft gewijd aan
voorgangers als H. Conscience, G. Gezelle, P. Benoit, J. van Beers, Aug. Snieders,
M. Rooses, P. de Mont, A. Sauwen en V. dela Montagne, waaruit eens te meer blijkt
hoe sterk de band met het literaire verleden bij De Bom was gebleven. Hiermee
heeft hij zeker bijgedragen tot een betere kennis van de Vlaamse cultuur in
Noord-Nederland. Hij was, zoals zijn vriend Leo Simons getuigde, ‘de onvermoeide
apostel voor de wederzijdsche doordringing van Noord- en Zuid-Nederlandsche
cultuur’ en ‘een volksopvoeder, zooals we er iedere stad in Vlaanderen - en in
177
Nederland - een mogen toewenschen’.
In zijn late levensavond scheen de schrijfdrang weer in hem te ontwaken. Na de
getuigenissen van zijn liefde voor het Vlaamse land met de door hem geleide uitgave
Vlaanderen, o welig huis. Zoals Vlaamsche schrijvers hun land zien (1939) en met
Op reis door het Vlaamsche land (1941) wijdde hij een uitvoerig opstel aan de door
hem zo geliefde Antwerpse schilder uit de 19e eeuw: Henri de Braekeleer en
Antwerpen (1941).
Ook dit is geen systematische en kritisch-analytische studie van het schilderwerk,
doch een vaak lyrische beschrijving van De Braekeleers talent om de geest en sfeer
van het oude Antwerpen in kleur en lijn te vatten, hetgeen tevens de kroniekschrijver
in De Bom in staat stelt herinneringen uit zijn kindertijd op te halen. De korte
monografieën gewijd aan Marten Melsen, oolijk schilder van de boeren uit het
Polderland (1942) en aan Twee Antwerpsche schilders. Piet Verhaert en Charles
Mertens (1943) zijn in dezelfde gemoedelijke, subjectieve trant geschreven.
Vooral werkte hij in die tijd aan de definitieve versie van zijn Antwerpse
(autobiografische) familieroman, waarvan de eerste fragmenten reeds waren
verschenen in verscheidene afleveringen van De Gids in 1928 en 1929 en waarvan
hij jarenlang droomde als zijn ‘magnum opus’. Dit werk was geconcipieerd als een
onmodieus, oubollig boek vol anekdotes uit de vervlogen tijd in de trant van Dickens'
atmosferische familiekronieken, Nicolaas Beets' Camera Obscura of Tony Bergmanns
Ernest Staes. Doch toen de uiteindelijke versie van Het Land van Hambeloke in
1946 verscheen, bleek deze onderneming niet helemaal geslaagd wegens de
langdradigheid van de verhaaltrant en de vaak holle retoriek van de te naïef
doorgevoerde romantisering. Evenmin als Vermeylen, die ook in zijn laatste
levensjaren met een vroeger project voor de dag was gekomen, in Twee vrienden
de sfeer van zijn jeugd levensecht had weten te evoceren, kon De Bom de glans
en authenticiteit van zijn oorspronkelijke belevenissen weergeven. Zijn laatste
prozaschets Erica, gepubliceerd in het Nieuw Vlaams Tijdschrift in 1949, bewijst
dat de auteur van Wrakken op tachtigjarige leeftijd niet
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meer over de moed of scheppingskracht beschikte om zijn nochtans kostbare
memoires op directe, onverholen wijze uit te schrijven.
Uit deze bondige schets van zijn oeuvre blijkt dat De Bom naar geest en stijl
steeds een Van-Nu-en-Strakser is gebleven, wat een vernieuwing in zijn werk in de
weg stond. Doch de doelstelling die hij eens in zijn opstel De Daad had geformuleerd,
heeft hij in ieder geval weten waar te maken: ‘Uit de smarten die wij lijden zal de
vreugde der latere geslachten geboren worden. Wij moeten er helaas in berusten
zelven maar schakels te zijn tot iets beters’. Een schakel is De Bom inderdaad
geweest tussen de nieuwlichters van Van Nu en Straks en de romantisch-realistische
verteltraditie van de schrijvers uit zijn jeugd, tussen Brussel en Antwerpen waar hij
als gezant van het tijdschrift optrad, tussen de meer theoretische geschriften van
zijn vrienden en een ruimer lezerspubliek als vulgarisator en seismograaf van zijn
tijd, tussen de Noord - en de Zuidnederlandse cultuur als kroniekschrijver. De
verdienste van De Bom is niet alleen dat hij met zijn bescheiden scheppend oeuvre
de geest van Van Nu en Straks heeft helpen scheppen, maar ook dat hij de
gezichtskring van het tijdschrift heeft helpen verruimen.

August Vermeylen (1872-1945)
Meer nog dan dichter, romancier en criticus, was Vermeylen een essayist. Zo hij
zich in de andere literaire genres niet ten volle wist te ontplooien, dan bereikte hij
met het essay in de eigentijdse Nederlandse literatuur niet geëvenaarde
hoogtepunten van briljante formuleringen en van geestelijke spankracht. De
kernachtige en geordende vorm van het betoog beantwoordde blijkbaar het best
aan de structuur van zijn persoonlijkheid: een scherp analytisch intellect, een
veelzijdig ontwikkelde synthetische geest met een bijzonder vermogen tot concrete
en plastische uitdrukking. Op dat gebied rees hij boven zijn tijdgenoten uit als een
geestelijk leider met profetische allure.
Door zijn sterke persoonlijkheid is Vermeylen steeds een gangmaker, organisator
en coördinator in het Vlaamse cultuurleven geweest. Dat verklaart wellicht waarom
hij zijn hele leven betrokken is geweest bij de stichting en leiding van tijdschriften.
Reeds in zijn jeugdjaren vond hij een spreekbuis voor zijn militante en provocerende
denkbeelden in de jongerentijdschriften Jong Vlaanderen (1889-1890) en Ons
Tooneel (1890-1891). Na het kortstondige bestaan van deze bladen smeedde hij
met Emmanuel de Bom en Piet van Assche plannen voor een nieuw orgaan (De)
178
Vrije Kunst (1890-1892), dat weliswaar nooit zou verschijnen, doch dat als
prefiguratie kan worden beschouwd van een concept dat met Van Nu en Straks
(1893-1901) uiteindelijk werd gerealiseerd. Met de leiding van dit
avant-gardetijdschrift vestigde hij definitief zijn naam in de Nederlandse letteren en
groeide hij uit tot de hoofdfiguur van zijn generatie. Enkele jaren na het verdwijnen
van Van Nu en Straks zou op initiatief van Herman Teirlinck de draad weer worden
opgenomen met Vlaanderen (1903-1907) waarvan Vermeylen redacteur was en
179
ten slotte opnieuw de leiding op zich zou nemen. Door zijn ruimere opzet Vlaanderen was een algemeen cultureel en literair ‘anthologietijdschrift’ - miste het
echter de vernieuwende, revolutionaire geest van zijn voorganger. Een ruim en
pluralistisch opgezet tijdschrift bleef Vermeylen als een noodzaak beschouwen voor
de culturele ontvoogding van Vlaanderen. Uit de correspondentie met zijn vriend
Alfred Hegenscheidt blijkt dat hij in 1920 opnieuw plannen koesterde voor een
dergelijke publikatie waarvoor hij de titel De Gemeenschap had bedacht en reeds
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een prospectus had ontworpen. Het bleef echter bij een wensdroom. Toen in 1929
Herman Teirlinck deze droom trachtte te verwezenlijken met
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de ‘Vlaamsche half-maandelijksche Kroniek’ Vandaag (15 februari 1929-20 januari
1930) was Vermeylen ook weer van de partij als rubriekleider voor het Nederlandse
proza. Het ontgoochelend korte bestaan van deze periodiek belette echter niet dat
de droom bleef voortleven. Op het einde van zijn leven, tijdens Wereldoorlog II, door
de bezetter geschorst uit al zijn functies, achtte hij het ogenblik aangebroken om
het lang gekoesterde ideaal te verwerkelijken: hij ontwierp het plan voor de uitgave
181
182
van het tijdschrift Diogenes en schreef het openingsartikel De Taak, bedoeld
als een beginselverklaring met richtlijnen voor de toekomst. Het werd echter door
een plotselinge hartverlamming zijn literaire testament. Herman Teirlinck zou de
uitgestippelde taak op zich nemen en het door Vermeylen geconcipieerde tijdschrift
uitgeven onder de titel Nieuw Vlaams Tijdschrift.
183
Het hele literaire oeuvre van Vermeylen is met deze tijdschriften nauw
verbonden. Als atheneumleerling debuteerde hij reeds op baldadige wijze in Jong
Vlaanderen en Ons Tooneel. Zijn eerste kwajongensachtige geschriften reveleren
door hun agressief nonconformisme en uitdagend sensualisme niet alleen het
vitalisme en de spotlust van het Brusselse ‘ketje’ doch tevens door hun
hartstochtelijke cultus van de kunst de invloed van de Franse naturalisten en
symbolisten, de Noordnederlandse Tachtigers en de Frans-Belgische schrijvers uit
La Jeune Belgique. Enkele markante trekken en constanten van zijn latere en rijpere
werk komen hier al tot uiting: zijn ruime blik en zijn afkeer van alle provincialistische
kleinburgerlijkheid, zijn aanleg voor visuele observatie en plastische tekening, zijn
ironisch ingestelde intellectualiteit en zijn zoeken naar authentieke levens- en
kunstwaarden.
Hoewel men dus van meet af aan de eerste kiemen kan ontwaren van een
synthese tussen kunst en leven, esthetiek en ethiek, individu en maatschappij,
literatuur en beeldende kunsten, toch kwam deze synthetische conceptie pas tot
volle ontwikkeling en verwerkelijking in het door Vermeylen zelf ontworpen en geleide
Van Nu en Straks. Hier ligt ongetwijfeld het zwaartepunt van zijn literaire werk, daar
het tijdschrift de weerspiegeling was van een geestelijk proces waarop A. Westerlinck
184
aan het einde van zijn studie m.i. terecht de nadruk legt:
Niet enkel is dit avontuur, met zijn ruime afmetingen en zijn
intellectueel-gepassioneerde spanningen, in Vlaanderens
geestesgeschiedenis vrij zeldzaam, doch ook laat het de Vlamingen, die
Europeeërs werden, toe heel de complexe bewogenheid van een
tijdsgewricht der Europese cultuurgeschiedenis in hun eigen taalgebied
185
weerspiegeld te zien.
Vermeylens eerste in Van Nu en Straks gepubliceerde bijdragen waren het gedicht
Van Geluk en het prozastuk Heimwee, waarin hij in een nog wazig-impressionistische
schrijftrant het verlangen van de estheet naar het ontstijgen van de banale
alledaagsheid uitdrukte. Later zou hij vooral met enkele grote essays blijk geven
van meer stilistische begaafdheid en van een gerijpt geestelijk inzicht in de complexe
bewogenheid van het fin-de-siècle. Als intelligent, weetgierig en verwoed lezend
student in de geschiedenis (vanaf 1890) aan de Université Libre de Bruxelles was
zijn horizon onder invloed van hoogleraren en medestudenten in die jaren aanzienlijk
verruimd. Zijn literaire smaak was gelouterd door de lectuur van de klassieke
meesterwerken, in het bijzonder in die tijd door Flaubert, Ibsen, Dostojevski en
Tolstoj. Enthousiast volgde hij bovendien de evolutie van de modernistische
stromingen, van naturalisme, symbolisme en de formalistisch-estheticistische
woordkunst in de Franse, Engelse, Duitse en Noordnederlandse literatuur. Door
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zijn boezemvriend Jacques Dwelshauvers (die onder het pseudoniem Jacques
Mesnil schreef) werd hij geïntroduceerd in de Franstalige kunstenaarskringen te
Brussel, toen een internationaal kruispunt van
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nieuwe kunststromingen. Zo leerde hij de medewerkers kennen aan de tijdschriften
La Jeune Belgique, L'Art Moderne en La Société Nouvelle, bezocht de
tentoonstellingen van Le Cercle des XX (voortgezet door La Libre Esthétique),
woonde de concerten en voordrachten bij georganiseerd in deze progressieve
187
kunstenaarskring, in de Muntschouwburg (o.m. de talrijke Wagner-opvoeringen)
en ook de meer populaire Dupontconcerten. Onder invloed van zijn vriend leerde
hij het anarchisme kennen. Zeker was zijn sociaal bewustzijn reeds eerder ontwaakt,
188
zoals blijkt uit enkele vroegere geschriften, doch door de lectuur van de werken
van R. Wagner, Kropotkin, Jean Grave, Sébastien Faure, Elisée Reclus, en wat
later Stirner en Nietzsche, werd hij een revolutionair, individualistisch anarchist, met
al de heftigheid van zijn jeugdig temperament.
Kennis van deze geestelijke achtergrond is nodig om de draagwijdte van zijn
essays en opstellen naar waarde te kunnen schatten. Door zijn grondige
189
vertrouwdheid met de toenmalige Westeuropese literatuur en zijn persoonlijke
contacten met diverse kunstenaars en artistieke kringen kon Vermeylen de
complexiteit van het fin-de-siècle scherp aanvoelen. In de eerste grote essays en
opstellen stelde hij dan ook de artistieke diagnose van zijn tijd, vanuit een esthetisch
standpunt in Aanteekeningen over een hedendaagsche Richting, vanuit een ethisch
standpunt in De Man die zijn Ik verloren had. In dit laatste opstel toonde hij aan dat
de kunst geen deel meer uitmaakte van de organische eenheid van het leven en
zich niet meer ontwikkelde uit de coherentie van de kunstenaarspersoonlijkheid,
doch een geïsoleerd, artificieel bestaan was gaan leiden als de ‘allerindividueelste
expressie van de allerindividueelste emotie’ en tot louter esthetisch dilettantisme
was uitgegroeid. Aldus distantieerde hij zich bij de stichting van Van Nu en Straks
van meet af aan van ‘'t individualistisch dogma’ en van het ‘by-zantijnsch uitrafelen
190
hunner gefragmenteerde zieltjes’ d.w.z. van het hyperindividualisme van de
Noordnederlandse Tachtigers, van de Franse ‘decadente’ poëzie en van het virtuoze,
doch oppervlakkige formalisme van Pol de Mont.
In de Aanteekeningen over een hedendaagsche Richting duidde hij met Ernest
191
Hello zijn tijd aan als ‘die koorts, die onrust, al dat maar-uit-zich-zelf-willen’. Zijn
standpunt is duidelijk antipositivistisch, wanneer hij ‘het Verlangen’, het streven naar
een nieuw esthetisch ideaal, niet meer in de analyse situeert, maar in het zoeken
naar harmonie, naar synthese. De richting die hij voor de moderne kunst uitstippelde,
was de nieuwe bewustwording (verloren gegaan sinds de renaissance) van het
beginsel der eenheid, het Mysterie van het Leven. Noch de empirisch
wetenschappelijke waarneming, noch het abstraherende intellect, ‘immer
fragmenteerend, tot het onkenbare’, kunnen ons in staat stellen die eenheid te
ontdekken en in de kunst te omvatten. Alleen door zijn intuïtief kenvermogen zou
de kunstenaar deze eenheid kunnen ontdekken en het levensmysterie benaderen:
En het verlangen nu - wij hebben zooveel ontleed! - om in groote kracht
van liefde, en eenvoudig als kinderen, terug te keeren naar onze
oorsprongen, en geweten, verstand, gevoel, weer samen te smelten in
192
alles-leerende intuïtie.
De literatuur diende daarom ingeschakeld te worden in de algemene
vernieuwingsbeweging in synthetische zin, zoals die zich voltrok in de
geesteswetenschappen (Wundt), de natuurwetenschappen (Proust, Meyer, Schwann
en Schleiden, Haeckel) en de kunst (Wagner). Vooral beklemtoonde hij het
parallellisme met de evolutie bij de art-nouveaukunstenaars van een decoratieve,
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gestileerde florale stijl naar een louter abstracte, structureel-symbolische stijl. Net
als de art-nouveaukunstenaar diende de literator neer te dalen ‘in de diepste kelders
van den geest’, ‘in de Redon'sche rijken
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van krielende en onduidelijke dingen-in-wording’. Het doel van de moderne kunst
formuleerde Vermeylen als de poging om ‘de kerngedachte der dingen, de niet
veranderde geheimenis te doen schijnen door het vergankelijke der zichtbare vormen’
en ‘weer trachten uit te spreken wat geen naam heeft in menschentaal’. Bij de
omschrijving van deze taak greep hij naar beelden die a.h.w. de vertaling waren
van de visuele art-nouveaubeelden:
En de woorden der dichters, ze zijn als hooggepunte vlammen die
optongen naar de geheimen. Zij zijn als een wondere tuin van
zonnebloemen die hun aangezicht keeren naar de onbekende Goden.
Door de kracht van haar suggestieve werking is de woordkunst bijzonder geschikt
voor de synthetische herschepping van het leven. Hoopgevend voor de toekomst
van deze nieuwe richting in eigen land achtte hij het werk van Maeterlinck en Elskamp
en van Westvlamingen die ‘reeds ongewone woorden stamelden’ en die dit gevoel
van hoop versterkten. Hiermee zinspeelde Vermeylen op het werk van Albrecht
Rodenbach dat de Van-Nu-en-Straksers bewonderden, omdat ze er een
gelijkgerichte, revolutionaire kunstenaarsgeest in ontdekten. De wat latere
kennismaking met het werk van Guido Gezelle en Hugo Verriest zou voor hen een
even grote revelatie zijn, zodat de Westvlaamse school door hen bekendgemaakt
193
en gehuldigd werd als de voorloper van hun eigen synthetische kunstopvatting.
Na dit artistieke status quaestionis waagde hij met het essay De Kunst in de Vrije
194
Gemeenschap een poging om de fundamenten van de nieuwe kunstrichting aan
te duiden, hoewel hij hierbij erkende dat het ideaal daarvan nog niet scherp kon
worden afgelijnd. Dat er een nieuwe kunst zou komen, was evenwel geen illusie
meer, want dat werd volgens hem aangekondigd door een algemene verandering,
niet alleen van de economische en sociale structuren, maar ook van de opvatting
van het leven zelf. De groei van de nieuwe kunst werd immers niet alleen bepaald
door het zich wijzigende maatschappijbeeld volgens de materialistische opvattingen
(zoals die o.m. verkondigd werden door Jan Veth in navolging van Walter Crane),
maar ook door een nieuw geloof. In tegenstelling tot de christelijke visie met haar
transcendente Godsgedachte, waardoor ‘de wet van 't leven buiten het leven (werd)
geplaatst’, stelde hij een nieuwe religieuze visie voor waarbij het godsbegrip een
‘immanente noodzakelijkheid’ is geworden, ‘de bezielende kracht die vernielt en
schept in eeuwige beweging en eeuwigen groei, de hoogste geheimenis: het Leven’.
Het leven is een vorm van organisatie waarvan het principe de ‘Rythmus van 't
Leven, God’ is. Het geloof in de Harmonie der dingen brengt mee dat Vermeylen
maar één wet erkent: ‘de inwendige natuurwet, de evolutie die van binnen naar
buiten werkt’. Deze monistisch-vitalistische opvatting leidt tot een anarchistische
maatschappijvisie. Geen enkel gezag buiten de immanente natuurwet kan worden
aanvaard, zodat ieder ‘zich alleen moet laten dragen op den noodzakelijken aandrang
van zijn eigenen aard’ en laten leiden door de ‘vrije ontwikkeling aller bewuste en
onbewuste natuurlijke krachten’. De oorzaak van alle vooruitgang ligt in de
gemeenschap; d.i. ‘één machtig organisme dat zichzelf organiseert en door zijn
eigene levenskracht voort- en opgroeit’. De grote revolutie van de tijd, zowel in de
maatschappij als in de kunst, bestaat in de verloochening van de transcendente
wet en het streven naar volkomen vrijheid in de gemeenschap. Pas wanneer deze
religieus-morele omwenteling zich in de samenleving zal hebben voltrokken, kan
de nieuwe synthese ontstaan waarvan het symbool de gemeenschapskunst zal zijn.
De nieuwe kunst zal dus een synthetische kunst zijn:
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het puurste beeld dier eenheid [...], her monumentaal gewrocht waarin
alle kunsten, de handen in de handen gestrengeld, samenstreven naar
één grootsche verwezenlijking van 't bewusrworden der gemeenschap,
synthesis van kunst en religie, die eenzelfden oorsprong hadden en weer
ineenvloeien, hoogste wetenschap en metaphysiek, ritus van vreugde,
waarin alle geheimenissen die den mensch omringen hem spiegels zijn
van zijn eigen goddelijk-geheimzinnig wezen, zuiverste uitdrukking van
't levensmysterie zelf.
Een dergelijke kunst kan ten slotte niet nationaal beperkt zijn, doch is van nature
kosmopolitisch:
... het kunstwerk [zal] niet meer alleen het symbool zijn des grondigsten
zelfs van een nationaliteit, maar van heel een opkomend menschdom.
195

Dezelfde messianistische toon klinkt op in het gedicht Een Morgen waarin de
dichter zich in de ‘verscheppende Al-vreugd’ een ‘zegenrijke Bode der Kunst’ voelt.
Zijn gespannen toekomstverwachting en zijn profetische onrust maakten hem ook
tot een geducht polemist. Met vlijmscherpe ironie en bijtend sarcasme hekelde hij
de middelmatigheid van de Vlaamse intellectuelen en hun onbegrip voor de moderne
196
kunst in Eenig gekapt Stroo over de ontwikkelde Lui. Dergelijke scherp polemische
opstellen zou Vermeylen ook later nog herhaaldelijk publiceren, telkens wanneer
miskenning van talent, morele bekrompenheid en misvattingen in verband met de
hedendaagse literatuur of de Vlaamse ontvoogdingsstrijd hem verontwaardigd naar
197
de pen deden grijpen.
Na één jaargang werd de publikatie van Van Nu en Straks tijdelijk gestaakt. Niet
alleen kopijnood en een onrustwekkend aangroeiend deficit, doch ook en vooral het
vertrek van Vermeylen naar het buitenland, hadden tot deze beslissing geleid.
Vermeylen was nl. in oktober 1894 gepromoveerd tot doctor in de geschiedenis op
een in het Frans opgestelde dissertatie over het Twaalfjarig Bestand en had besloten
zich verder te gaan specialiseren in de literatuur- en kunstgeschiedenis aan de
198
universiteiten te Berlijn en te Wenen. In deze toen wijd vermaarde centra van
wetenschappelijk onderzoek hoopte hij de nodige kennis op te doen en het materiaal
te verzamelen voor zijn geplande studie over de renaissancedichter jonker Jan van
der Noot; het werk was bedoeld als antwoord van de Brusselse universiteit op een
prijsvraag voor de Saint-Genois-Prijs, met betrekking tot een comparatistische studie
over de Franse Pléiade en onze 16e- en 17e-eeuwse dichters. Reeds in december
1898 verscheen in de Nieuwe Reeks van Van Nu en Straks een essay over de
renaissance, de inleiding tot het proefschrift over Leven en Werken van Jonker Jan
199
van der Noot waarmee Vermeylen het jaar daarop tot ‘speciaal doctor’
promoveerde. Het was zijn eerste uitvoerige literairhistorische studie en tevens een
bewijs van zijn opmerkelijke zin voor synthese en van zijn trefzeker
karakteriseringsvermogen.
Het studieverblijf te Berlijn en te Wenen is ongetwijfeld richtinggevend geweest
voor zijn geestelijke evolutie en voor zijn literair- en kunsthistorisch werk. Het was
echter niet alleen een nieuw uitgangspunt op wetenschappelijk gebied, doch ook
het eindpunt van zijn revolutionaire periode. In die dagen van eenzame afzondering
stak hij de hand in eigen boezem en ging hij de verworven levensinzichten kritisch
bekijken. Zijn ‘gedachtengetimmerten’ kraakten in hun voegen en hij voelde zich
wegzinken in een volstrekt nihilisme. De innerlijke onrust en vertwijfeling die door
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deze zelfanalyse ontstonden, heeft hij verwoord in de verzencyclus Dagen van
200
Onmacht, de best geslaagde gedichten die door deze rationele denker werden
geschreven.
Door zijn filosofiestudie en zijn contacten met de Duitse anarchisten verruimde
hij zijn kennis van het anarchisme, doch tegelijkertijd leerde hij er ook de relativiteit
van
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inzien, zoals blijkt uit de filosofische opstellen Anarchie geen leer en Materialisme
201
die hij in 1896 in Ontwaking publiceerde. Hij verwierp deze leerstellingen als
‘vroegtijdige en al te absolute veralgemeeningen’ die een vervalsing en verminking
zijn van de diversiteit en complexiteit van het werkelijke leven. Hoewel hij tot op het
einde van zijn leven de geest van sociale opstandigheid trouw zou blijven, verlangde
hij voortaan nog slechts ‘dat elk naar eigene zuivere zienswijze trachte, door eigen
denken tot eigen waarheid gelange’. De ontdekking van de humanistische betekenis
van Goethe door de colleges van Erich Schmidt en de kosmopolitische
geesteshouding die zijn verblijf in Berlijn en Wenen in de hand werkte, dreven hem
naar een nieuw levensinzicht, naar een antropocentrische, humanistische
levensfilosofie waarbij het abstracte theoretiseren de plaats ruimde voor liefde tot
de concrete werkelijkheid en het speculatieve denken vervangen werd door
agnosticisme en twijfel:
En vindt gij geen antwoord, dan zult ge maar twijfelen, en met uzelf
202
strijden, maar ge zult u toch een levend mensen voelen.
Zijn verruimde en verdiepte levens- en wereldvisie bracht hem ertoe resoluut af te
rekenen met het verleden. De echo's van de harde en trefzekere slagen van zijn
slopershamer zouden ver en lang weerklinken. Ophefmakend was inderdaad zijn
Kritiek der Vlaamsche Beweging (1896) waarmee hij de Tweede Reeks van Van
Nu en Straks inzette. Geschreven na zijn eerste verblijf te Berlijn bereikte hij hiermee
een climax van negatief-destructief anarchisme. Ongenadig sloopte hij de
sacrosancte op traditie en gezag gevestigde mythen, hekelde recht en wet, het
immobilisme van de parlementaire actie, de vastgeroeste onderwijsstelsels en
staatsinstellingen, omdat zij de vrije ontplooiing van het individu belemmeren, terwijl
dat de enige vormende factor van de maatschappij dient te zijn.
De flaminganten verweet hij hun bloed- en bodemromantiek, hun provincialistische
Vlaamse gettovorming en hun zelfverheerlijking op grond van een groots verleden
waaruit zij de inspirerende kracht niet wisten te putten voor de opbouw van een
nieuwe cultuur. Vooral wees hij op de verwarring van einddoel en middelen: ‘De
oplossing van de taalvraag is niet het einde van de Vlaamsche Beweging: het gebruik
van het Vlaamsch is slechts een middel en geen doel’. Daarom mocht volgens hem
de Vlaamse Beweging ‘niet slechts een taalbeweging zijn, maar een maatschappelijk
streven in den breedsten zin van het woord’. Hiermee bedoelde hij zowel de
sociaal-economische verbetering van het leven, als geestelijke ontwikkeling in het
algemeen. Door de scherpe, afbrekende kritiek werd dit opstel vaak als een louter
negatief pamflet beschouwd waarbij men echter geen oog had voor de positieve
boodschap die erin vervat zat, nl. de verruiming van de taalstrijd tot een algemene
economische, sociale en culturele emancipatiebeweging waardoor Vlaanderen
opnieuw deel zou kunnen hebben aan de universele cultuur. Met zijn groeiende
inzicht in de relativiteit van het dogmatische anarchisme zou hij zelf deze kritiek
203
later temperen en er de al te scherpe hoekjes en kantjes van bijschaven.
Na deze laatste anarchistische aanslag met het woord brak inderdaad een periode
aan van inkeer en zelfbezinning, van bevestiging en uitbouw van zijn nieuw
verworven humanistische levensopvatting. Met het retro- en introspectieve essay
Eene Jeugd (1896) begon een nieuwe fase. Een balans van de voorbije jaren, van
het koortsachtig zoeken naar nieuwe levens- en kunstwaarden, van de overmoed,
de vernielende en scheppende kracht van een jeugd vol toekomstverwachtingen
werd erin opgemaakt: een indrukwekkend en aangrijpend tafereel van de bewogen
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humanistische levensvisie in uit-
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gestippeld. In het besef dat hij het levensevenwicht in zichzelf kon vinden, maakte
zijn innerlijke onrust plaats voor een zelfverzekerde bevestiging van het ik, als
zingever aan het leven:
Ik, zoals ik hier sta in 't ogenblik dat ik beleef, ben de enkele maat van
een leven, dat ik steeds rijker en voller rondom mij zie worden; wat niet
in mij is ken ik met, mij zelf alleen kan ik bewust zijn, ik ken God inzover
ik God ben; ik stel de verhoudingen en waarden vast, en laat de anderen
met hún waarden tevreden zijn.
Dit inzicht gaf hem de moed ‘te zijn wat we zijn’ en leidde tot een serene
levensaan-vaarding en optimistische toekomstblik:
Misschien komt er een tijd, dat wij ook in zonnige vreugd zullen groeien
en in 't levend vlees van 't mensdom werken. Nu moeten wij wachten:
door de kunst wordt 'de liefde lichter mogelijk op aarde’. Mijn vriend, wij
204
zullen dit land schoner maken!
Deze positieve wereldbeschouwing kwam ook tot uiting in het prachtig geformuleerde
essay Vlaamsche en Europeesche Beweging (1900) dat in feite een autokritiek was
op de Kritiek der Vlaamsche Beweging, daar hij thans alleen uitweidde over de
positieve aspecten van de vroegere tekst met weglating van de negatieve
anarchistische opvattingen. In plaats van de Vlaamse Beweging tot louter taalstrijd
te beperken, wilde hij ze verruimen en verdiepen door te streven naar een hoge
nationale cultuur op Europees peil. Om dat te bereiken, diende men zich echter te
ontdoen van de ‘hol rammelende rhetoriek van onze ultra-romantische patriotterij’,
omdat strijdsymbolen, die trouwens eerder met het klasse- dan met het rasbegrip
samenhangen, de volkeren en naties van elkaar verwijderen, in plaats van ze naar
elkaar toe te doen groeien. Het tijdperk der nationale culturen achtte Vermeylen
definitief afgesloten, daar het streven naar internationale solidariteit gestimuleerd
werd door de voortschrijdende beschaving en de socialistische idee van de
klassenstrijd: ‘klasse richt zich tegen klasse, veel meer dan volk tegen volk’. Om de
Vlaamse cultuur deel te laten uitmaken van de komende Europese beschaving,
moesten de Vlamingen, door een degelijke opvoeding en opleiding in eigen taal,
hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. Aldus kwam de auteur in zijn conclusie tot
de lapidaire formule die spoedig tot een slogan werd: ‘Om iets te zijn moeten wij
Vlamingen zijn. - Wij willen Vlamingen zijn, om Europeeërs te worden’. Alleen iemand
met een universeel gevormde geest als Vermeylen wist de nationalistische
denkpatronen in de Vlaamse Beweging te doorbreken. De lijn van het synthese-ideaal
in de esthetische en ethische opvattingen van Van Nu en Straks trok hij consequent
door met zijn pleidooi voor de integratie van Vlaanderen binnen de Europese cultuur.
Deze gedachte vormde de kern, de rode draad van heel zijn verdere leven en werk,
205
waarin hij zijn Europese en socialistische visie als Vlaming verder uitbouwde, niet
meer zo spectaculair-revolutionair als tijdens de Sturm-und-Drangjaren van de
Van-Nu-en-Strakstijd, maar bezadigd, weloverwogen en consequent.
Welbewust heeft Vermeylen aldus het geestelijke avontuur van zijn jeugd
afgesloten. Als finale wilde hij echter de ideeën en denkwijzen die hem eens
bezielden en die hij in Eene Jeugd reeds in essayvorm had gesynthetiseerd, ook
nog in een zuiver literaire vorm uitdrukken. Reeds lang koesterde hij het plan de
zoektocht naar de synthese van geest en zinnen, van idealistisch-specularief en
materialistisch-posidvistisch denken, uit te beelden in een groots gedicht naar het
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model van Flauberts La Tentation de Saint-Antoine. Tijdens zijn studieverblijf te
Berlijn had hij dit plan gewijzigd en gepoogd evenals zijn vriend Hegenscheidt dat
synthese-ideaal gestalte te geven in een ly-
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risch drama. Hij vond echter niet de geschikte stof om zijn ideeën in te verwoorden
en het zou tot 1897 duren voor Goethes Der Ewige Jude hem het stramien van zijn
206
roman De Wandelende Jood bezorgde. Het symbolische beeld van de naar
waarheid en levensgeluk zoekende mens, met zijn metafysische wanhoop, zijn
eenzaamheid en zijn revolte tegen de nutteloosheid van het lijden en de sociale
ongelijkheid, zou hij nog acht jaar in zich dragen vooraleer hij het tussen oktober
207
1904 en oktober 1905 schreef. Evenals Eene Jeugd treft dit verhaal door zijn
uiterste condensering, zijn rationeel overwogen opbouw in vier delen die door talrijke
leidmotieven worden samengesmeed en door de persoonlijke en sterk
subjectivistische invloed van de auteur op het geheel. De vier hoofdstukken geven
nl. in een plastische en vaak zelfs visionaire stijl een evocatie van zijn eigen
ontwikkelingsgang.
Door de confrontatie met de levensmysteries van voortplanting, geboorte en dood,
met de maatschappelijke onrechtvaardigheid, de harde strijd om het bestaan en het
onschuldige lijden, groeien in de schoenlapper Ahasverus twijfel en onrust,
opstandigheid tegen de bestaande orde en het verlangen naar een algehele
omwenteling die hij vergeefs van ‘Jezus de Nazarener’ verwacht. Koortsachtig gaat
hij op zoek naar een oplossing voor zijn onvrede met zichzelf en met de wereld,
eerst in de aardse, zinnelijke genietingen en het revolutionaire, anarchistische
geweld, dan in de mystieke onthechting en het speculatieve denken. Onbevredigd
daalt hij ten slotte weer af naar de wereld der mensen, waar hij in de
gemeenschappelijke arbeid, de menselijke solidariteit en in de liefde tot de natuur
en vooral in de liefde van man tot vrouw, een levenszin ontdekt die zijn onrust kan
stillen zonder echter definitief zijn geest van opstand en zoeken te breidelen.
Thematisch kan De Wandelende Jood aldus - wat velen deden vergeleken worden
met grote werken uit de wereldliteratuur als Goethes Faust en Shelley's Prometheus
Unbound. Men verliest echter de zin voor juiste verhoudingen wanneer men bij de
totale evaluatie dit jeugdwerk op dezelfde hoogte plaatst, want daartoe miste
Vermeylen de nodige scheppende, epische kracht. Wel benaderde hij met dit werk
het dichtst zijn meester Flaubert door de gave eenheid van vorm en inhoud en door
de uiterste economie van de uitdrukkingsmiddelen, zodat elk woord, elk beeld, elke
208
zin doeltreffend zijn. De grote en blijvende verdienste van het werk schuilt in de
geslaagde concretisering van een kortstondige jeugdervaring door de persoonlijke
209
bewerking van de eeuwenoude en universele Ahasveruslegende en door de
plasticiteit van de taal die een picturale visie verraadt. Door zijn anachronistische
werkwijze (m.n. de situering in Jeruzalem dat echter eigentijdse, Vlaamse contouren
krijgt) knoopt Vermeylen zowel bij de Vlaamse primitieven als bij tijdgenoten (James
Ensor) aan, terwijl vooral in het tweede en het derde hoofdstuk talrijke beelden
reminiscenties oproepen aan schilderijen van Brueghel en Bosch. Af en toe wordt
echter de directe, volkse en plastisch-evocatieve verteltrant onderbroken door
uitgesproken lyrische passages als de strijd met de meermin, de beschrijving van
het woud en het koor der serafijnen, die nog overblijfselen zijn van het vroeger
concept als lyrisch drama. Terecht hebben verscheidene critici De Wandelende
Jood ook gekarakteriseerd als een uitgebreid allegorisch prozagedicht, veeleer dan
210
een roman.
Literairhistorisch is deze intellectualistische parabel op zijn geestelijke
ontwikkelingsgang in ieder geval een mijlpaal, omdat hij er de weg mee heeft
aangewezen voor een verruiming en verdieping van het schrijverschap.
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Het doel dat Vermeylen beoogde met het tijdschrift Vlaanderen. Maandschrift voor
Vlaamsche Letterkunde (1903-1907) ligt in een zelfde lijn: een samenbundeling van
alle krachten om te kunnen streven ‘naar een eigen cultuur die ons allen verenigen
zal,
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ons geheel dragen, ons steviger stap zal geven en voller en zekerder zwier van
211
gedachtenbeweging’ . Vanuit deze optiek verdedigde hij het taalgebruik van
Streuvels en Teirlinck tegen de ‘filisters’ van de Academie, die daarin een neiging
tot particularisme zagen. Deze stijl, waarin de levende volkstaal tot kunsttaal wordt
gemaakt, beschouwde hij juist als de uiting van het streven van de moderne literatuur
naar persoonlijkheid en oprechtheid van uitbeelding. Bij Gezelle, Streuvels en
212
Teirlinck zijn de innerlijk gedragen beelden volkomen vergroeid met het taalbeeld.
Het primeren van de scheppende persoonlijkheid verdedigde Vermeylen ook in
enkele essays naar aanleiding van kritiek op de volkse dorpsromans van Victor de
Meyere en op de beschrijvende woordkunst van Streuvels en Teirlinck in hun
213
streekverhalen. Belangrijk achtte hij niet het onderwerp, maar het artistieke
vermogen van de scheppende kunstenaar. Zo kan een schrijver meer van zijn
diepste schoonheid mededelen ‘naarmate hij er meer op uit is, de buitenwereld
eenvoudig te schilderen zoals zij hem verschijnt’ of ‘Naarmate het onbewuste in
214
hem stiller aan 't werk is en onbemerkt het geziene doordringt’.
De waarde van de kunst hangt vanzelfsprekend zowel af van de artistieke
vaardigheid, als van de existentiële ervaringswereld van de kunstenaar.
Deze synthetische visie breidde Vermeylen ten slotte nog uit door de noodzaak
te beklemtonen van de eenheid van de kunstenaar met de gemeenschap:
Sluiten we ons niet op, want dat verarmt ons eindelijk toch; houden we
gestadig voeling met het volk, ons volk, de werkelijkheid waar we deel
van uitmaken, opdat de grondslag van ons leven en onze kunst
breed-menselijk zij en echt, - en schrijven we dan datgene waartoe we
215
ons gedreven voelen, zoals het ons best lijkt en zoals we best kunnen.
Na het verdwijnen van Vlaanderen kwam het zwaartepunt van Vermeylens werk
hoofdzakelijk op academisch en cultuurpolitiek vlak te liggen. Door zijn activiteiten
als hoogleraar in de kunst- en literatuurgeschiedenis, als voorvechter van de
vernederlandsing van de Gentse universiteit, als stichter en voorzitter van de Vlaamse
Club te Brussel (1923-1929) en van de Nederlandstalige afdeling van de Belgische
PEN-club, als lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde,
als eerste rector van de vernederlandste Gentse Rijksuniversiteit en als socialistisch
gecoöpteerd senator, bleef hem onvoldoende tijd over voor scheppend werk.
De grootste en belangrijkste publikaties uit deze periode zijn de neerslag van zijn
colleges. Het werk Geschiedenis der Europeesche plastiek en schilderkunst in
middeleeuwen en nieuweren tijd in 3 delen (1921-1925), later omgewerkt tot één
deel onder de titel Van de Catacomben tot Greco. Geschiedenis der Europeesche
Plastiek en Schilderkunst in de Middeleeuwen en de Renaissance (1946) is een
grootse synthese die de vrucht is van jarenlange studie en van persoonlijke
confrontatie met de besproken kunstwerken, gekenmerkt door een heldere
didactische structurering en een accurate en tegelijkertijd beeldende verwoording.
Van Gezelle tot Timmermans (1923), dat hij in 1938 om- en bijgewerkt heruitgaf
onder de titel De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot Heden, geeft een subjectieve,
doch meesterlijke schets van de hoofdfiguren en krachtlijnen van de moderne
Zuidnederlandse literatuur (in het bijzonder van Gezelle, Rodenbach en de
Van-Nu-en-Straksers), doch het werk vertoont pijnlijke leemten en biedt al te
oppervlakkige beschouwingen over de latere tijd. Een gebald overzicht van de hele
ontwikkelingsgang van de Vlaamse literatuur geeft Vermeylen in De Vlaamsche
letterkunde in Vlaanderen door de eeuwen heen (1912; herdruk met aanvullend
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hoofdstuk in 1932), waarbij de literaire stromingen in hun maatschappelijk en
economisch verband gesitueerd en vanuit een algemeen Europees perspectief be-
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schouwd worden. Hoewel Vermeylen ook gedurende bijna twintig jaar Europese
letterkunde doceerde en met deze propaedeutische colleges ongetwijfeld op talrijke
216
217
generaties grote invloed uitoefende, is hieruit geen synthetisch werk gegroeid.
Toch kan men ook van deze colleges de weerslag vinden in talrijke kortere bijdragen
in verzamelwerken en periodieken of in gelegenheidstoespraken, die hij samen met
zijn essays over plastische kunstenaars na strenge selectie bundelde in
Beschouwingen. Een nieuwe Bundel Verzamelde Opstellen (1942).
Uit al deze geschriften blijkt dat Vermeylen als wetenschapsman niet zozeer
geboeid werd door de theoretisch-methodologische reflectie en evenmin een vorser
was die op bronnenjacht ging in archieven en bibliotheken. In zijn grote overzichten
en in zijn artikelen gaf hij vooral blijk van een scherp analytisch vermogen. Toch
huldigde hij ook op wetenschappelijk gebied een synthetische visie die de eenheid
betrachtte van subjectief genieten en geestelijk begrijpen, van gevoel en verstand,
van intuïtief ervaren en drang naar klare ordening en structurering. Deze voorkeur
voor een algemeen vormende humanistische studie boven elk specialisme had hij
218
reeds als student uitgesproken in Nota's over Geschiedkundige Literatuur en
verantwoordde hij definitief aan het begin van zijn carrière in twee studies: Methode
219
in Literatuurgeschiedenis (1900) en Methode in Kunstgeschiedenis (1901).
Consequent heeft hij steeds zijn fundamentele methodologische stelling dat het
kunstwerk ‘een kruisingspunt is van de ontwikkelingslijn der louter-artistieke
voorstelling met de tallooze niet-artistieke krachten van het gezamenlijke leven’, in
zijn publikaties toegepast. De problematiek van deze convergentie en synthese van
verschillende onderzoeksmethoden, in het bijzonder van de stilistische en de
sociologische, heeft hij echter niet verder theoretisch uitgewerkt.
Op het einde van zijn leven, in de periode van rust hem opgelegd door de Duitse
220
bezetter, verraste Vermeylen velen met een nieuwe roman, Twee Vrienden (1943).
Hiermee knoopte hij in velerlei opzichten opnieuw aan bij zijn jeugd. Het uitgesproken
retrospectieve karakter verklaart zowel de tekortkomingen als de verdiensten van
deze roman: enerzijds worden we pijnlijk getroffen door de koele cerebrale
afstandelijkheid tegenover de verhaalstof en door het gebrek aan bezielde
spontaneïteit, anderzijds kunnen we onder de bekoring geraken van de milde
levensfilosofie waarmee de jeugdidealen opnieuw worden benaderd. Hoewel de
thematiek en motieven dezelfde zijn als in De Wandelende Jood, is dit werk toch
anders gestructureerd. Dit verhaal is geen universele en tijdloze parabel, het is
verankerd in de historische realiteit door de precieze chronologische en geografische
situering. Waar in de legendarische Ahasverus ‘zwei Seelen in einer Brust wonnen’,
heeft de schrijver hier het dubbelaspect van zijn streven en zijn contradicties verdeeld
over twee figuren, die bovendien het autobiografische karakter van de handeling
versterken: Mark Kervaan gaat zijn weg naar zijn ideaal tot het einde, tot de dood
hem van zijn zoeken verlost, Frans Balders daarentegen verzaakt het al te absoluut
gestelde ideaal en vindt in het dagelijkse leven onder de mensen en in de liefde tot
de vrouw een relatieve rust. Door het sterk bespiegelende karakter en het gebrek
aan conflicten in de ontwikkeling van de personages doet de roman vrij vlak en
levenloos aan, hoewel juist deze stille innigheid en verzachtende mildheid kan
worden geapprecieerd door de lezer die nog in de Van-Nu-en-Straks-ideeën
belangstelt.
De synthese van de kernwaarden in zijn leven en werk heeft Vermeylen nog
enkele uren voor zijn dood geformuleerd in het essay De Taak. Zijn tot volle rijpheid
gegroeide humanistische en socialistische levensidealen heeft hij hier met
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meesterlijke eenvoud en helderheid beknopt weten uit te drukken. In de renaissance,
de door hem

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

138
als kunst- en literatuurhistoricus zo bewonderde periode, zag hij het beginpunt van
het moderne humanisme: ‘den harmonischen mensch, meester van zijn evenwicht,
lichaam en geest één, midden in een wereld waarop hij den stempel van zijn wil
heeft gedrukt’. De weg naar dat ideaal dient echter te gaan via de fasen van de
sociale bevrijdingsstrijd en de internationale bewustwording van menselijke
solidariteit: daardoor zal het ongebreidelde individualisme wegzinken samen met
het kapitalistische stelsel en zijn liberale economie. Pas na deze evolutie zal men
komen tot ‘een menschwaardiger leven voor het individu in een ordelijker
gemeenschap’. De Vlaamse Beweging mag daarom niet beperkt blijven tot een
taalbeweging, doch dient verruimd te worden tot een sociale en culturele
emancipatiebeweging. Verdieping van de cultuur is daarom de taak die op ons
wacht, willen we uitgroeien tot ‘een natie, die in de Europeesche beschaving op een
eerste plan kan staan’. Met deze laatste boodschap heeft Vermeylen aangetoond
hoe sterk zijn denken en streven aansloot bij de Westeuropese traditie van het
humanisme. Zijn algemeen erkend gezag berustte niet zozeer op een gee
stelijk-creatief talent, als wel op een intellectuele en kritische begaafdheid, waardoor
hij in staat was de belangrijkste geestesstromingen vlug te assimileren en in een
nieuwe en heldere synthese tot uitdrukking te brengen. Als universele geest was
hij voor Vlaanderen een katalysator die de Vlaamse literatuur uit het provincialisme
221
optilde tot een Europees peil.

2. De jongere generatie

Stijn Streuvels, pseudoniem van Frank Lateur (1871-1969)
Van de literaire speurtochten die Emmanuel de Bom voor Van Nu en Straks
ondernam om nieuwe medewerkers te werven en om de actieradius te vergroten,
is Streuvels ongetwijfeld zijn grootste ontdekking geweest. In tegenstelling tot Cyriel
Buysse, zijn vroegere rekruut, die reeds heel wat had geschreven en vooral de
aandacht had getrokken met de verschijning van De Biezenstekker in De Nieuwe
Gids, was Streuvels immers een nog volslagen onbekende die maar net aan zijn
222
eerste publikaties toe was in enkele kleinere Vlaamse tijdschriften. Niettemin zou
juist hij de meest produktieve medewerker worden aan de Tweede Reeks van het
tijdschrift waarin zijn schrijverstalent tot ontplooiing kwam en waaraan hij trouw bleef,
ondanks de aanvankelijk negatieve reacties in zijn eigen milieu en ondanks de
verlokkende aanbiedingen bij zijn snel stijgende roem door kapitaalkrachtiger
uitgevers.
Deze ontdekking is des te merkwaardiger gelet op het verschil in geestelijk
leefklimaat tussen de avantgardistische, kosmopolitische en meestal ook
anarchistisch georiënteerde stedelingen van Van Nu en Straks en de autodidact
Frank Lateur die als brooden banketbakker afgezonderd leefde in het Westvlaamse
dorpje Avelgem - een nog agrarisch gebleven streek. Wat kon dan bij de lectuur
van prozaschetsen waarin net de grens van schoolopstel naar literatuur was
overschreden, bij iemand als De Bom de schok der herkenning hebben veroorzaakt?
Ongetwijfeld zal hij als Ibsemaan getroffen zijn door de prozavariaties op thema's
223
van Grieg in Noorsche Melodieën. Als literaire fijnproever werd hij allicht ook
bekoord door het creatieve en plastische taalgebruik van de Westvlaming en door
zijn scherp observatievermogen voor het alledaagse leven van kleine mensen.
Sedert de ontdekking van de Westvlaamse school-Gezelle, Verriest en
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Rodenbach-waren de Van-Nu-en-Straksers trouwens bijzonder aandachtig geworden
voor soortgelijke vernieuwingspogingen en voor
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nieuwe tekenen van scheppingskracht en taalcreativiteit. In de weemoedige en zelfs
zwaarmoedige sfeer van Streuvels' eerste schetsen zal De Bom bovendien een
gelijkgestemde geestesgesteldheid, een fin-de-sièclegenoot herkend hebben; deze
toonaard vertoonde de sporen van literaire bronnen die Streuvels toevallig had
aangeboord en waaraan ook de Van-Nu-en-Straksers zich een roes hadden
gedronken. Tevens zal het hem opgevallen zijn dat dit levensgevoel geen louter
artificiële, modieuze koketterie was, doch integendeel werd verwoord met een
onmiskenbaar eigen accent.
Even opmerkelijk is dat na enkele behoedzame contacten de jonge Streuvels
224
onmiddellijk enthousiast inging op het verzoek tot medewerking. Hierbij rijst immers
de vraag op waarom hij niet evenals de Westvlaamse literatoren uit zijn omgeving
is teruggedeinsd voor de revolutionaire, anarchistische geest die in de eerste
nummers van de Tweede Reeks duidelijk tot uiting kwam. In de eerste plaats was
er het gunstige psychologische moment: Van Nu en Straks ontdekte Streuvels op
het ogenblik dat Streuvels Van Nu en Straks ontdekte. De bijdragen van Vermeylen,
Van de Woestijne en De Bom waren voor hem een openbaring:
Daar was nu 't geen ik verhoopte, met namen van schrijvers mij tot nu
toe nog onbekend, maar die mij het verhevene brachten, het stoutmoedige,
het gedurfde, uitgesproken in een taal als in arduin gekapt, hard als ijzer
225
en met een klank van brons!
Het hierdoor verscherpte verlangen om uit de grijze middelmaat van Vlaamsch en
Vrij te ontsnappen, kan hem over de politieke barrière gebracht hebben. Bovendien
had hij reeds in mei 1896 de schets Bleek-Blomke ingezonden naar het pas gestichte
tijdschrift Ontwaking waarvan de anarchistische strekking toch evenzeer duidelijk
was. Hoewel hij niet de anarchistische sympathieën van de
Van-Nu-en-Straksvrienden zou delen, toch beantwoordde hij evenmin aan het
stereotiepe beeld van de conservatieve katholieke schrijver die de schoonheid van
de natuur en het traditionele landelijke leven in virtuoze prozahymnen verheerlijkte.
Juist in die tijd was zijn belangstelling gewekt voor de christen-democratische ideeën
van Pieter Daens wiens weekblad De Werkman hij trouw las. Een bijzondere
aantrekkingskracht ging voor hem ook uit van de strijdbare Vlaamsgezindheid die
de artikelen van Vermeylen bezielde, terwijl diens striemende aanklacht tegen de
officiële miskenning van Gezelle hem wel uit het hart zal zijn gegrepen. En ten slotte
was er de wellicht doorslaggevende kennismaking met Karel van de Woestijne en
Emmanuel de Bom en vooral de drukke correspondentie die zich hierop met de
laatste ontwikkelde. In alle opzichten zou De Bom voor Streuvels een literaire
leidsman zijn, zodat de ontplooiing van zijn schrijverschap in hoge mate werd bewerkt
door de stimulerende rol van Van Nu en Straks.
In deze beginfase draagt zijn werk trouwens duidelijk het stempel van Van Nu en
Straks. De eerste bijdragen die hij in 1896 voor het tijdschrift levert, Een ongeluk
en Het einde, zijn zowel in de geest als in de stijl van Van Nu en Straks
geconcipieerd. Deze korte realistisch-naturalistische schetsen getuigen niet alleen
van een scherpe werkelijkheidsobservatie, maar tevens van een sociale bewogenheid
die de lezer ertoe dwingt met het tragische bestaan van zich doodwroetende
arbeiders mee te leven. Vanaf het begin is Streuvels' realistische beschrijvingskunst
geladen met een symbolisch-evocatieve kracht. Deze schetsen kunnen nog niet
gesitueerd worden binnen de grenzen van het door zijn biografen in kaart gebrachte
226
Streuvelsland.
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vatieve en puriteinse katholieke omgeving. Zware morele druk, voornamelijk via zijn
gezaghebbende oom Guido Gezelle, werd op hem uitgeoefend om hem ertoe te
227
bewegen zijn medewerking aan dit blad van goddelozen en anarchisten te staken.
Hoewel de mens Frank Lateur zich zou schikken naar de heersende normen en
leefregels van zijn milieu, als schrijver, als Stijn Streuvels, zou hij echter koppig op
228
de ingeslagen weg blijven voortgaan. Vanaf dit moment ontstond tussen de mens
en de schrijver een fundamentele tweespalt die zich ook in zijn werk zelf zou
229
manifesteren, zoals H. Spellers in zijn essay heeft aangetoond. Zijn eruptieve
schrijfdrift die de redactie van Van Nu en Straks tegelijk verblijdde en verbijsterde,
is dan ook te verklaren vanuit de therapeutische functie die het schrijven voor hem
had: een nood tot communicatie vanuit zijn geestelijk isolement, het afreageren van
een existentieel onbehagen en de projectie van de onderdrukte nonconformist in
hem. Dit is tevens de reden waarom de droom en het visionaire element een zo
belangrijke plaats in zijn werk innemen.
In Slenteren, Wit Leven en Op den dool (jg. 1897) wordt zijn wereldbeeld nog
somberder, maar tevens wordt ook de ietwat sardonische humor dieper aangeboord.
Doch in zijn ijver om hetzelfde peil als de andere medewerkers te bereiken, begon
hij tevens naar artificiële schokeffecten en literaire mooischrij te streven op gevaar
af hiermee een groot deel van zijn spontaneïteit en authenticiteit in te boeten. Op
dit gevaar werd hij onmiddellijk gewezen en hem werd de raad gegeven liever te
putten uit eigen ervaringswereld en gemoedsleven. Deze wijze raad heeft Streuvels
opgevolgd en zo kon hij met dieper uitgewerkte verhalen als Lente (1899) en De
oogst (1900) tot een synthese komen van de eerste periode in zijn schrijverschap.
Met een selectie van schetsen en verhalen uit De Jonge Vlaming, Vlaamsch en Vrij
en Van Nu en Straks in de bundel Lenteleven (1899) heeft hij zijn debuutperiode
afgesloten.
230
Op het centrale en omvangrijkste verhaal Lente na, zijn de meeste teksten in
deze bundel nog slechts korte prozaschetsen, momentopnamen of ‘tranches de
vie’, waaruit blijkt dat de auteur nog geen synthetische opbouw van thema's en
motieven had kunnen bereiken. Ondanks de vaak nog sterke invloed van de geest
en procédés van het naturalisme heeft hij hierin toch reeds een heel eigen visie en
stijl ontwikkeld. De fragmentarisch opgeroepen wereld van dromende kinderen, van
wroeters, stakkers en ontgoochelden, van het gelukkige leven in harmonie met de
natuur, maar ook van ontluistering, aftakeling en dood zal in zijn grotere werken een
aangrijpende en panoramische uitbeelding krijgen. De hier reeds aangeroerde
thema's en motieven zullen later voortdurend terugkomen en uitgewerkt worden:
het geluk van het onbewuste leven als kind, de ontluisterende inwijding in de
volwassenheid, de afstompende arbeid, de fundamentele eenzaamheid van de
mens, zijn nietigheid te midden van de natuurelementen, de worsteling tot zelfbehoud
en tot verovering, de seksualiteit als frustrerend en conflictscheppend element, de
verwording van religie tot louter formalisme en vlucht uit de werkelijkheid, en vooral
de discrepantie tussen de idealistische droomwereld en de ontnuchterende realiteit,
wat in het verhaal van de eerste communie van Horieneke in Lente reeds op verfijnd
psychologische wijze wordt behandeld. Zowel in Noord als in Zuid werd met deze
eerste bundel Streuvels' faam gevestigd. Dit betekent echter niet dat de receptie
overal onverdeeld positief was. De benaming ‘realist’ die de Vlaamse uitgever Victor
de Lille in zijn nawoord aan de auteur had gegeven, bleek een steen des aanstoots
te zijn voor de katholieke kritiek in Vlaanderen. In het gezaghebbende tijdschrift Het
Belfort slingerden J. Jacobs en Fr. Drijvers hun banvloek van pornograaf over
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Streuvels en plaatsten hem aldus op de zwarte lijst van te mijden auteurs.
parool werd prompt in West-Vlaanderen verspreid en

En dit
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opgevolgd. Streuvels' verbittering over zoveel onbegrip en dogmatische
kortzichtigheid van geloofsgenoten werd echter getemperd door de steun en
sympathie die de priesters August Cuppens en Hugo Verriest hem een jaar later
openlijk betoonden in de tijdschriften Dietsche Warande en Belfort en De Nieuwe
Tijd. Gesterkt werd hij echter vooral door de gunstige recensies van Pol de Mont
en Lode Baekelmans en het enthousiaste onthaal in Van Nu en Straks waarvan
233
Hegenscheidt de spreekbuis was met een uitvoerig en scherpzinnig essay. Deze
verhelderende analyse schonk de jonge schrijver het nodige zelfvertrouwen.
Bovendien werd deze bespreking door de Noordnederlandse uitgever L.J. Veen
afzonderlijk uitgegeven om Lenteleven in Noord-Nederland te verspreiden. Het
effect hiervan bleef niet uit, want de woordvoerders van de Noordnederlandse kritiek,
Willem Kloos en Albert Verwey, betuigden niet alleen hun waardering voor dit
debuutwerk, doch stelden ook hun tijdschriften open voor de auteur. Hierop zou
Streuvels gretig inhaken, hoewel hij even trouw zijn medewerking bleef verlenen
aan Van Nu en Straks en later aan Vlaanderen. Vanaf 1899 verschenen geregeld
bijdragen van zijn hand in De Nieuwe Gids en het Tweemaandelijksch Tijdschrift,
terwijl L.J. Veen zijn uitgever zou worden.
Door dit succesrijke debuut en het ermee gewonnen zelfvertrouwen
aangemoedigd, begon hij verhalen van grotere omvang te schrijven, ‘grotere stukken,
met brede zwaai-gebeurtenissen die ik zag afspelen in een verre ruimte en op
234
grotere afstand’. In plaats van uit te gaan van een anekdotische gebeurtenis die
microscopisch werd geobserveerd en natuurgetrouw beschreven, schakelde hij over
op een macroscopische visie om epische fresco's van het landleven te schilderen,
de achtergrond voor de drama's die zich binnen een mensenleven of zelfs binnen
het verloop van generaties afspelen. Hoewel veel van deze verhalen door zijn
biografen en door hemzelf in zijn autobiografische geschriften nauwkeurig geografisch
en historisch werden gesitueerd, toch zijn de reële uitgangspunten door de
tussenkomst van de verbeelding niet meer direct herkenbaar. Net zoals William
Faulkner vanuit het milieu van Oxford, Mississippi en Lafayette County een eigen
mythisch universum zou creëren, de fictionele wereld van Jefferson en
Yoknapatawpha County, zo ook schiep Streuvels vanuit de door Leie en Schelde
begrensde agrarische streek met de dorpen Heule, Avelgem, Ingooigem, Heestert,
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Tiegem en Otegem, zijn Streuvelsland, eveneens een autonome wereld met
mythische allures. Kenmerkend voor zijn grotere verhalen zijn immers de vergroting
van de proporties van het landschap waarbinnen de mensen slechts nietige stippels
zijn, de intensifiëring van de natuurelementen waarbij de zon het opvallendste
symbool is, het vage cyclische tijdsverloop zonder chronologisch nauwkeurige
aanduidingen, de heroïsche en meestal fataal gedoemde strijd van boeren en
landlieden tegen de natuur, maar ook de onderlinge strijd en de strijd binnen hen
zelf die tot destructie voert. De miserabilistisch-naturalistische visie wordt hier
vervangen door een even pessimistisch, doch eerder fatalistisch levensgevoel. Door
hun visionair evocatieve kracht roepen deze verhalen reminiscenties op aan het
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primitieve, mythische wereldbeeld uit de Oudnoorse en Germaanse heldensagen.
Vooral in de bundels Zonnetij en Zomerland, verschenen in 1900, komt deze
ruimere epische visie tot uiting. In tegenstelling met de in de titels gesuggereerde
sfeer van blijmoedigheid hebben al deze verhalen een tragisch-dramatisch karakter.
De vier verhalen uit Zonnetij spelen zich alle weliswaar af onder een laaiende
zomerzon, doch zijn tevens geconcentreerd om het doodsmotief: Rik Busschaert
in De Oogst wordt door een zonnesteek geveld, Jan Boele en zijn vrouw verdrinken
in de Schelde (In 't Water), boer Kastele vermoordt zijn door devotie verdorde zuster
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van de eerder gestorven Zeen uit Het einde. Treffend is de toenemende
contrastwerking in de verhaaltechniek waarbij de menselijke tragiek wordt
geaccentueerd door de onverschilligheid van de natuur die haar schittering en
creatieve kracht behoudt na mede de dood veroorzaakt te hebben. In al deze
verhalen blijkt de dood de enige manier te zijn om te ontsnappen aan de
eenzaamheid, de armoede, de vloek van de arbeid of de onwrikbare normen van
een gesloten, patriarchale gemeenschap. Wat levensgeluk zou kunnen zijn, wordt
alleen ervaren in de droom die in Streuvels’ werk de functie heeft van ‘een surrogaat
237
en projectie van onbereikbaarheden’. De dubbele tegenstelling tussen droom en
realiteit, de triomf van de natuur en de ondergang van de mens, wordt op
aangrijpende wijze uitgewerkt in Zomerzondag, het sobere relaas van de trieste
gevolgen van seksuele verdringing, en in De Oogst, het epische verhaal van het
zware gezwoeg voor een karig loon van de Vlaamse seizoenarbeiders in
Noord-Frankrijk. Hoewel de ‘zonnedans op een koornveld’ af en toe leidt tot
lyrisch-impressionistische beschrijvingskunst, toch is de natuur hier nog slechts een
functioneel element in de geleidelijke ontwikkeling naar het tragische voorval. Dit
verhaal krijgt reeds een episch-mythische allure, niet alleen door de vage tijd- en
plaatsaanduidingen, doch vooral door de martiale beeldspraak: de oogsters rukken
als een troep krijgers naar den vreemde op, de oogst is een strijd tegen de natuur
238
en hun terugkomst is als na een veldslag met doden en gewonden. Het
episch-mythische wordt nog versterkt in de bundel Zomerland waarin bovendien
nog duidelijker het streven naar eenheid tot uiting komt. Hierbij vertoont Streuvels
echter tevens een neiging tot uitgebreide en niet-functionele beschrijvingen in een
ongemeen plastische, maar wat al te barokke taal. Ofschoon de verhalen Groeikracht,
Zomerland en Mei-morgen los van elkaar staan, loopt er toch een verbindende
chronologische lijn door. Tegen de achtergrond van een weids, oneindig land, in
een nog door feodale machtsverhoudingen bepaalde maatschappij, speelt zich hier
de meedogenloze strijd af tussen twee boeren en hun zonen om macht en bezit.
Hier schept Streuvels een autonome verbeeldingswereld met een eigen ontwikkeling
en finaliteit, zodat de primitieve sfeer zowel terugwijst naar de sfeer van de oude
sagen als vooruitwijst naar het modernisme. Een haast surreële sfeer vertoont ook
Het Woud, het verhaal van een seksuele passie: Swane, Sanctlein en Kerlo rijzen
hier op als mythische gestalten en symbolen van zinnelijke verlokking, naïeve
goedheid en bezitsdrang. Heel nadrukkelijk worden erotiek en mystiek verstrengeld:
het verlokkende lied is een strofisch gedicht van Hadewych en het voorwerp van
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de seksuele verleiding en van de bezitsdrang is een Christusbeeld. In de figuur
van Swane, tegelijk Lorelei en fatale vrouw, die zich door haar aantrekkingskracht
en lichamelijke schoonheid doet gelden, heeft Streuvels voor het eerst duidelijk de
antipode geïntroduceerd van de passieve en duldzame vrouwentypen uit zijn
romanwereld.
De hang naar het fantastische, zelfs naar het morbide en macabere, manifesteert
zich verder in Dodendans (1901) en Dagen (1902) die echter noch het peil, noch
de eenheid van de vorige bundels evenaren. Rijp en groen werden hier
samengebracht: korte realistisch-naturalistische verhalen uit vroeger jaren met
nieuwe verhalen die nog bij de sfeer en de stijl van de debuutperiode aansluiten.
Centraal staat vaak het kind dat Streuvels met vertedering en ook met diep
psychologisch inzicht tekent.
In deze vruchtbare jaren had Streuvels tevens een groter werk opgezet, zijn eerste
romans Langs de Wegen (1902) en Minnehandel (1903), die ook de eerste synthese
uitmaken van zijn nieuwe epische verteltrant en zijn fatalistische levensvisie. In een
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een vent die de schamelste vorm van menselijk zijn incarneert. De ononderbroken
woordenstroom en de cirkelvormige structuur van het verhaal corresponderen met
de centrale idee van de fatale onherroepelijkheid van het mysterieuze
levensgebeuren. Met deze uitbeelding van het leven ‘van de vent, die niets ontmoet
240
tenzij gewone dingen, waarrond niets gebeurt’ heeft Streuvels het kunstideaal
241
van Flaubert, ‘le livre sur rien’, benaderd: uit een minimum aan verhaalstof weet
hij hier een maximum aan tragiek te puren. De problematiek van individuele
zelfverwezenlijking wordt verder behandeld in Minnehandel, een minder
zwaarmoedige roman en bovendien van een andere factuur. Het cyclische
levensverloop wordt ditmaal in de compositie zelf nadrukkelijker weergegeven: het
verhaal bestaat uit zes delen die ieder een eigen naam dragen en die elkaar opvolgen
volgens de afwisseling der jaargetijden. De structuur is minder strak dan in Langs
de Wegen; niet een enkel personage, doch een hele jeugd treedt hier op de
voorgrond. In een feestroes begint het boek, wanneer de onstuimige levensdrift en
het zoeken naar liefdesgeluk van de jeugd worden beschreven, in doffe gelatenheid
eindigt het, nadat de jongeren zich te pletter hebben gelopen tegen de onbuigzame
berekening en de fatsoensnormen van de patriarchale samenleving der volwassenen.
Hoewel Minnehandel een even authentiek beeld geeft van de landelijke maatschappij
en evenzeer kiemen van levenstragiek bevat, toch komt hier de tragische
lotsaanvaarding minder beklemmend over. De oorzaak hiervan is dat de auteur
minder evocatief, suggestief-beeldend, doch eerder descriptief te werk gaat en
daardoor te lang verwijlt bij alledaagse uiterlijkheden, de natuur, het landschap en
de folkloristische gebruiken. Niettemin bevat dit boek als harde kern toch ook weer
een scherpe aanklacht tegen de materiële bezitsdrang, de huichelarij, de conventies
en het formalisme die de natuurlijke zelfontplooiing belemmeren en de mens blijvend
in zijn authenticiteit aantasten.
Het streven naar zelfverwerkelijking en naar menselijke authenticiteit in een
gesloten, puriteinse en geborneerde gemeenschap is het hoofdprobleem in Streuvels’
grootste creatieve werken. Ook in de twee daaropvolgende verhalenbundels
Dorpsgeheimen (1904) belicht hij de intermenselijke conflicten en psychosen die
ontstaan wanneer het individu in een kring van collectieve taboes en morele
huichelarij gevangen blijft. Als auctorieel verteller is Streuvels hier niet alleen de
zakelijke observator van het uiterlijk der dingen binnen deze beperkte leefwereld,
maar vooral de geïntrigeerde observator die streeft naar inzicht in de menselijke
complexiteit. Van noterend realisme evolueren deze verhalen dan ook telkens via
psychoanalytische peilingen naar het fantastische waarvan de grillige vormen met
ironie worden opgeroepen. Representatief voor dit koorddansen tussen realisme
en groteske is het verhaal van de metamorfose van het bakkertje Jantje Verdure,
de ‘brave duts’ die in een demonische figuur verandert en aldus tijdelijk de vaste
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ordening en de sacrosancte waarden verstoort. Het is een hoogtepunt in deze
bundels en tevens een van de uitschieters in het hele oeuvre. Daarop volgt echter
een periode van stagnatie. In de bundel Openlucht (1905) komen wel met technische
vaardigheid geconstrueerde verhalen voor, doch zowel qua thematiek en motieven
als qua verhaaltechniek zijn het slechts herhalingen in mineur. Het ‘miserabilisme’
roept nog eens de sfeer van vroeger werk op; alleen de euforische roes en de
harmonie met de zomerse natuur in Jeugd kondigt een evolutie naar meer openheid
en levensblijheid aan.
Met het definitief afschudden van het bakkersmeel, het vertrek uit het dorp Avelgem
en het betrekken, als een vrij man, van de eigen woning Het Lijsternest, waar hij
een gezin sticht, ebt het pessimisme uit zijn verhalen weg. Levensblijheid en het
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(1905) en Het Uitzicht der Dingen (1906) tot lyrische beschrijvingen met een rijk
impressionistisch palet geschilderd. Ondanks overaccentuering van de picturale
ingesteldheid bezint hij zich als toeschouwer toch steeds over de samenhang der
dingen en gaat hij in toenemende mate over zijn thans zelfbewuste schrijverschap
nadenken. In al deze verhalen kan men de Streuveliaanse topoi vinden die nogmaals
in een grootse synthese van episch-mythische allure werden samengebracht in de
243
roman De Vlaschaard (1907).
Met het generatieconflict tussen vader en zoon als uitgangspunt ontleedt Streuvels
in deze roman de menselijke machtsverhoudingen. Evenals in de grote Griekse
tragedies maakt Streuvels van vader Vermeulen een tragische tot ondergang
gedoemde figuur doordat zijn zoon het slachtoffer van diens machtsdrift wordt, zodat
het neervallen van de zoon de ineenstorting van Vermeulens gezag impliceert.
Typerend voor Streuvels is dat dit psychologische conflict wordt voorgesteld als een
natuurverschijnsel binnen de natuurlijke loop der dingen in hun onverstoorbare orde.
Daar voor de landman de orde zich manifesteert in de vaste wenteling der seizoenen,
vertoont het verhaal dan ook een cyclisch verloop: het liefdesmotief
Louis-Schellebelle evolueert evenwijdig met de groei en bloei van de vlasakker
vanaf de uitkomende lente tot de volle zomer, terwijl het machtsmotief boer
Vermeulen-Louis (vader-zoon) zich parallel ontwikkelt met het dreigende,
aangroeiende en exploderende onweer. De Vlaschaard is een mijlpaal in Streuvels’
romanscheppingen, omdat hij hierin een klassiek evenwicht van alle bestanddelen
bereikt. Vooral door de harmonie tussen de kosmische visie waarbij de mens slechts
een stipje is in de ‘eenbaarlijke oneindigheid’ en de agonale visie waarbij de
protagonisten als Prometheïsche reuzen oprijzen in hun verzet tegen de natuurlijke
en maatschappelijke wetmatigheden, verkrijgt dit werk gelijktijdig de evocatieve
kracht van een epos, een bijbels verhaal en een klassieke tragedie.
In deze mythisch-visionaire stijl weet Streuvels van een nietig voorval - het
omhakken van twaalf reusachtige populieren, ‘de twaalf Ruisaards’ - een episch
prozagedicht te maken over de majestueuze macht van de natuurlijke dingen. Zijn
kosmische en agonale visie heeft hij in De bomen op een uiterst gecomprimeerde
wijze gestalte gegeven. In dezelfde bundel Najaar (1909) verscheen tevens De
blijde dag waarmee hij zijn eerste grote creatieve periode afsloot. Deze roman is in
de Streuvelsliteratuur meestal in de schaduw van zijn vorig werk gebleven en werd
als een uitzondering bestempeld. Hoewel dit drama zich binnenskamers en dus in
een ongewoon decor afspeelt, nl. in een fin-de-siècle sfeer en in de strenge
beslotenheid van een meisjespensionaat in een nonnenklooster, toch drukte
Streuvels op deze roman een eigen stempel. Ook het verzet van het zestienjarige
weesmeisje Hélène Grisar tegen het jezuïtisch geïnspireerde opvoedingssysteem
van mentale dressuur en aliënerende verdrukking betekent een verstoring van de
vaste orde en van de natuurlijke wetmatigheid. In de minutieuze beschrijving van
de kille, geometrische vormen van het nonnengesticht en in de analyse van de
tragiek van een door systeemdwang geestelijk geknakt individu heeft Streuvels de
uiterste grens van zijn realistische schrijftechniek en van zijn problematiek van
244
zelfontplooiing bereikt.
Deze grens wist hij voorlopig niet meer te overschrijden. Uit de andere verhalen
en ook in de volgende werken als Het glorierijke licht (1912) en Morgenstond (1912),
visionaire prozahymnen aan de zomer in de trant van De bomen, blijkt dat hij als
geroutineerd beroepsschrijver verder teert op verworven en succesvolle procédés.
In de periode 1910-1924 kunnen we een dalende curve in zijn creativiteit vaststellen.
Kwantitatief bleef hij een zeer produktief auteur, doch het ‘nulla dies sine linea’ was
in deze
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periode niet zozeer een artistiek credo als wel een vaak bittere materiële noodzaak.
Met vertaalwerk, bewerkingen van oude legenden Genoveva van Brabant,
1919-1920; Tristan en Isolde, 1924), kronieken en gedenkschriften (In Oorlogstijd,
1915-1916, Herinneringen uit het verleden, 1924), sociografische werken (De
landsche woning in Vlaanderen, 1913; Land en Leven in Vlaanderen, 1923),
reisbeschrijvingen (Op de Vlaamsche binnenwateren, 1923) en journalistiek werk
trachtte hij de creatieve leemte op te vullen. De journalist, de socioloog en de
autobiograaf namen meer en meer de plaats in van de verteller. Slechts twee
lichtpunten vallen er in deze donkere periode te noteren: het verhaal De Werkman
(1911; afzonderlijk gepubliceerd 1913) dat opnieuw aansluit bij de sfeer van zijn
vroeger werk en dat hij terecht in Werkmenschen (1926) zou opnemen, en Prutske
(1922) waarin de dagboekschrijver erin geslaagd is zijn waarnemingen te objectiveren
en te romantiseren in een gave Bildungsroman. Met veel psychologisch inzicht heeft
hij de wereld van het kind geevoceerd in een vrolijke, sprookjesachtige sfeer: Prutske
is een uitzonderlijk blijmoedig werk in Streuvels’ oeuvre en een van de beste
kinderportretten uit de Nederlandstalige literatuur.
De creatieve inzinking ging gepaard met een existentiële crisis, wat de toenemende
neiging tot introspectie en sociologische observatie verklaart. Deze neiging
manifesteert zich reeds vanaf 1910, doch zij werd nog sterker in de naoorlogse
periode. De oorlogsjaren, en in het bijzonder de bittere ervaringen met de polemieken
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rond zijn Oorlogsdagboek, hebben de crisis toegespitst. De gevolgen van de
uitbreiding van het kapitalisme en de industrie die de auteur al vóór de oorlog in het
agrarische Vlaanderen kon constateren, werden na 1918 plotseling acuter. De
sociale en economische wijzigingen die ‘Streuvelsland’ onderging, heeft hij op
bijzonder scherpzinnige wijze geregistreerd. Bovendien ontsnapten hem als verwoed
lezer evenmin de tekenen van de culturele revolutie. Door zijn consequente
idealistische kunstopvatting en mimetische schrijftechniek, als erfgenaam van het
realisme en naturalisme, stond hij diametraal tegenover de geest van het
modernisme. Aldus kon Streuvels zich in het naoorlogse leef- en kunstklimaat moeilijk
oriënteren en dreigde hij als kunstenaar voorbijgestreefd te worden. De eens zo
honkvaste schrijver voor het brede raam met uitzicht op de Leiestreek zal dan ook
meer en meer zijn huis en streek ontvluchten om met vrienden tochten te maken
en in de jaren dertig zelfs lange en verre reizen te ondernemen.
In de naoorlogse werken, vooral in de werken geschreven tussen 1924 en 1930,
een tweede doch kortere periode van intense creativiteit, komt een nieuwe visie tot
uiting. Hoewel Streuvels er de man niet naar was om de eigen aard prijs te geven
en zich naar de grillen van de mode te schikken, heeft hij zich toch enigszins weten
aan te passen aan de nieuwe mentaliteit. Opvallend zijn reeds de titels die meestal
naar mensen verwijzen, terwijl de titels van de vroegere werken gewoonlijk met de
natuur in verband stonden. De zuivere natuurbeschrijvingen en de extatische
vereenzelviging van het subject met het object worden steeds zeldzamer en het
landschappelijk decor wordt louter functioneel: het duidt de plaats van de handeling
aan, wijst op het determinisme van het milieu of roept een stemming of gevoel van
een personage op. Schreef Streuvels vroeger vanuit een mythische visie en een
kosmische natuurbeschouwing, dan wordt in deze periode zijn standpunt
antropocentrisch, wat met een meer sociologische en historische wereldbeschouwing
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gepaard gaat. Daarom wordt de plaats van de handeling meestal nauwkeuriger
gelokaliseerd, terwijl ook de tijd duidelijker wordt weergegeven en de tijdsduur
beperkter is. Streuvels blijft nog wel een afstandelijk verteller door de toepassing
van het retrospectieve hij-verhaal, maar toch wordt
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het epische imperfectum meer en meer vervangen door een historisch presens, wat
niet alleen de verhaaltrant verlevendigt, maar tevens leidt tot de voorstelling van
een existentie in wording waarvan de afloop nog met vaststaat, zodat het vroegere
fatalisme wordt afgezwakt. Aan de vrije wil wordt aldus een grotere rol toegekend
dan tot dan toe het geval was. De handeling in deze werken wordt trouwens
hoofdzakelijk door psychologische en maatschappelijke factoren bepaald. Voor
deze verinnerlijking doet Streuvels een beroep op moderne procédés als de
monologue intérieur, de psychoanalyse en de persoonsverdubbeling.
Literairhistorisch is deze evolutie opmerkelijk, omdat het streven naar psychologische
verdieping dus reeds door Streuvels (en Elsschot) werd ingeluid voor het omstreeks
1930 (met Roelants en Walschap) tot een programmapunt werd in de Vlaamse
romankunst. Streuvels’ tijdgenoten echter waren te zeer in beslag genomen door
de ophefmakende doorbraak van het modernisme en het aantreden van nieuw talent
om deze vernieuwing in het werk van Streuvels naar waarde te kunnen schatten.
De creatieve opleving werd ingezet met de bundel Werkmenschen (1926). De
titel verwijst duidelijk naar de proletarische verhaalstof. Hoewel de hele bundel
getuigt van Streuvels’ medevoelen met het lot van de proleten, toch slaat zijn
sympathie niet om in openlijk protest of revolte. Hij blijft de objectieve en
gedistantieerde verteller die een brok grauwe realiteit artistiek verbeeldt. Kenmerkend
voor al de verhalen is de soberheid en de korte tijdsduur van de handeling. Met een
minimum aan sociale gegevens, die bovendien plaats- en tijdgebonden zijn, komt
Streuvels door intensifiëring en contrastwerking tot de evocatie van een heel leven
en tot filosofische en zelfs metafysische beschouwingen. Vooral door een
evenwichtige dosering van dialoog en beschrijving weet hij de psychologische impact
van de sociaal-economische verhoudingen aan te tonen en slaagt hij erin een
aangrijpend beeld op te roepen van de tragiek van de landarbeider in de eerste
decennia van deze eeuw. In De Werkman (1911) beschrijft hij de terugkomst van
seizoenarbeiders uit Frankrijk en dat wordt - zoals Spelers treffend heeft
gekarakteriseerd - ‘een weerzien in weerzin, wederzijds én in de intocht liggen de
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kiemen van de uittocht’. Menselijke vervreemding als gevolg van sociale
wantoestanden en kerkelijke huwelijksopvattingen is de hoofdthematiek in dit
schrijnend verhaal. Deze thematiek wordt nogmaals beklemtoond in Kerstmis in
Niemandsland (1925) waarbij het kerstmirakel wordt geseculariseerd en religieuze
en aardse waarden met elkaar vervloeien. Al deze complexe motieven heeft Streuvels
weten te integreren in het compacte verhaal Het Leven en de Dood in den Ast (1926)
waarin hij de innerlijke tragiek in de vorm van een allegoriserend toneelspel heeft
voorgesteld, zodat deze novelle de lijn doortrekt van de moraliteiten en dodendansen
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uit de late middeleeuwen en de barok. Wanneer Knorre, de haveloze en verzopen
landloper, de droogoven binnenstrompelt om er te sterven, begint een subtiel
ontwikkeld spel van tegenstellingen tussen zijn onbekommerd leven en vrijheid
enerzijds en de slavernij en de egoïstische, materiële belangen van de drie
‘astmannen’ anderzijds en tussen hun bespiegelingen over hun levenswijze en de
metafysische zin van het bestaan. Heden en verleden, geluk en ongeluk, illusie en
desillusie, droom en werkelijkheid worden hier zo met elkaar verweven, dat het
verhaal zich boven de historische, geografische en maatschappelijke toevalligheden
verheft naar het vlak van de universele levensproblematiek. Het is Streuvels'
diepzinnigste en veelzijdigste, maar tevens somberste werk. Hutsebolle, Blomme
en Fliepo, de drie cichoreidrogers, slagen er niet in tot communicatie en tot inzicht
te komen, zodat zij de kringloop van hun lotsbestemming niet kunnen doorbreken
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en zij eenzamen, gevangenen - aardse wormen - blijven.
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een plaats in de wereldliteratuur verdient, heeft

Met dit werk, dat zeker
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Streuvels een hoogtepunt in artistieke vormgeving en een dieptepunt in
pessimistische levensvisie bereikt.
Op contrastwerking is ook de roman De Teleurgang van den Waterhoek (1927)
gebouwd waarin een synthese wordt gegeven van de ingrijpende veranderingen in
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Streuvelsland sedert het begin van de 20e eeuw. Hoofdzaak is de sociologische
tegenstelling tussen platteland en stad, tussen natuur en techniek, tussen de
gesloten, zelfstandige Heimat en de vreemde, wijde wereld, in de roman
respectievelijk gesymboliseerd door de archaïsche, paternalistische commune van
de Waterhoek en de bouw van de brug waardoor de stedelijke bureaucratie en
technocratie hun intrede doen. De botsing tussen twee werelden wordt verder
verpersoonlijkt enerzijds in de confrontatie tussen deken Broeke, de beschermer
van de feodale tradities, en zijn schoonzoon Sieper, de pragmaticus die de feodale
geest ondergraaft en de macht en het gezag van de oudere generatie afbreekt, en
anderzijds in de oppositie tussen Mira, het symbool van de destructieve en
bevrijdende energie van de seksualiteit, en de ingenieur Rondeau, het gefrustreerde
produkt van het burgerlijk-katholieke opvoedingssysteem. Door de vergelijking van
diverse standpunten krijgt de compositie een complex, polyfoon karakter. Het is
echter wel duidelijk dat in dit grootse werk de auteur zelf bekneld zit tussen de door
hem opgeroepen werelden en tegenstellingen: aan de ene kant wijst hij op de
noodzakelijkheid van de materiële vooruitgang, doch aan de andere kant betreurt
hij de daarmee gepaard gaande ondergang van geestelijke waarden; terwijl hij de
authenticiteit en primitieve drift van Mira verheerlijkt, belet eigen schroom hem de
seksuele problematiek op overtuigende wijze weer te geven en vervalt hij in
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ouderwetse en bombastische beeldspraak. Deze stilistische tekortkomingen wegen
echter niet op tegen de moed waarmee hij zijn vroegere statische wereldbeschouwing
wijzigt in een meer dynamische, open visie, die ook tot formele vernieuwing van zijn
romankunst leidt.
Een meesterlijke synthese van realistische observatiekunst en psychologische
benadering van de levensproblematiek naar het visionaire toe bereikte hij ook in de
kerstverhalen Drie koningen aan de kust (1927), Kerstwake (1928) en Het
Kerstvertelsel (1929) die hij met vroegere verhalen zou bundelen in Kerstvertellingen
(1939). Treffend is de originele behandeling van het kerstgebeuren dat telkens wordt
geactualiseerd en geseculariseerd. In het meest aangrijpende verhaal, Kerstwake,
dat in feite een antikerstverhaal is, wordt een Kafkaiaans beklemmende sfeer
opgeroepen en anticipeert Streuvels op het absurdisme van Samuel Beckett in En
attendant Godot.
In een religieuze sfeer speelt zich ook de roman Alma met de vlassen Haren
(1931) af, geconcipieerd als een moderne hagiografie: een eenvoudig dorpsmeisje
dat zich van jongsaf aan God heeft gewijd en na lang weifelen de voorkeur geeft
aan de zelfopofferende daad in dienst van God en de mensen boven het rustige,
contemplatieve kloosterleven. Hoewel de centrale tegenstelling tussen actie en
contemplatie, tussen de individuele mystieke hartstocht en het religieuze formalisme
van de geïnstitutionaliseerde Kerk scherp wordt weergegeven, toch heeft Streuvels
zijn documentatie over heiligen en mystiek niet volledig weten te verwerken in deze
roman. Door al te langdradige bespiegelingen met al te duidelijke reminiscenties
aan de middeleeuwse mystieke literatuur blijft het werk gevangen in de
dubbelzinnigheid van het grensgebied tussen tractaat en roman.
Met dit werk sloot Streuvels zijn tweede grote creatieve periode af. Het creatieve
proces verliep opnieuw moeizamer en in de latere romans verviel hij vaak in
herhalingen en greep hij terug naar procédés en clichés. Zijn pessimistische
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ende ontnuchtering, mondt in zijn laatste werken uit in een meer conservatieve visie.
In de ontwikkelingsroman Lentebloesem (1937) eindigt de vergeefse poging van
Lieveke Glabeke om via het intellect het determinisme van afkomst en milieu te
boven te komen met berusting en christelijke lotsaanvaarding, in het besef van de
onverbreekbare band met familie en geboortegrond en de onvermijdelijkheid van
het lijden. Beroering over het Dorp (1948), een bewerking van de tweedelige roman
Dorpslucht (1914), heeft door condensering wel heel wat gewonnen aan actie en
psychologische spanning, doch ook hier wordt de orde, verstoord enerzijds door
het waanwijze intellectualisme van een jonge idealistische kapelaan en anderzijds
door het bedillerig rationalisme van een atheïst (een jonge dokter), uiteindelijk
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hersteld door de handhaving van het bestaande levenspatroon. Pessimisme en
conservatisme vormen ook de grondtoon in De Maanden (1941), een cyclus
natuurgedichten-in-proza, wel met stilistische bravourestukjes van schilderachtig
impressionisme, doch zonder de vroegere symbolische geladenheid of visionaire
kracht. Uit deze schetsen die niet uitstijgen boven het folkloristisch-anekdotische
en de dorpsfilosofie, bleek duidelijk dat het creatieve vuur was uitgedoofd. De rauwe
levensauthenticiteit, zo kenmerkend voor Streuvels’ realisme in zijn beste werken,
ontbreekt hier totaal.
De zeventig nabij was Streuvels blijkbaar nog lucide en realistisch genoeg om dit
zelf in te zien. Zijn laatste levensjaren heeft hij uitsluitend gewijd aan een reeks van
autobiografische geschriften, geordend volgens zijn woonplaatsen: Heule (1941),
Avelghem (1946) Ingoyghem I (1951) en Ingoyghem II (1957). Vanuit louter
literair-biografisch standpunt zijn deze memoires minder onthullend dan men kon
verwachten, daar Streuvels er eigenlijk zelf weinig in voorkomt. Centraal staat hij
slechts in die zin dat alles wordt waargenomen vanuit zijn gezichtshoek. Wat werd
vastgelegd, zijn vooral toestanden, gebruiken en figuren uit de inmiddels verdwenen
agrarische gemeenschap, zodat het wel belangrijke sociaal-culturele documenten
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blijven. Doch het was stellig niet - zoals Stuiveling heeft aangetoond - ‘een ultieme
poging tot zelfkennis, zelfdoorgronding, zelfkritiek, gewetensonderzoek’. Door het
autobiografische ‘tot het summiere te beperken, zo al niet geheel te ontwijken, heeft
Streuvels in zijn gedenkschriften geen zelfportret gegeven, hoogstens een silhouet’.
Tegen het einde van zijn leven heeft de hoogbejaarde schrijver toch de moed opgevat
om zich in alle openhartigheid rekenschap te geven van het eigen tekort en te zeggen
wat hij altijd verzwegen of verhuld had. Door in De Kroniek van de familie Gezelle
(1960) de Gezelles met al hun ‘hebbe- en onhebbelijkheden belast’ ongeflatteerd
te portretteren en de lijn uit het verleden door te trekken, heeft hij uiteindelijk toch
een zelfportret gegeven. In dit laatste werkje ligt de sleutel van Streuvels’
pessimistische levensvisie met zijn sterke accentuering van determinisme en
erfelijkheid, van zijn authentieke tweeeenheid en van zijn schrijverschap als
bevrijdende therapie.
Wanneer men het gevarieerde oeuvre van Streuvels chronologisch doorneemt,
kan men vaststellen dat de deterministische levensvisie er de grote constante
krachtlijn van uitmaakt. De literairhistorische verklaring die naar het Franse realisme
en naturalisme verwijst, kan nog wel opgaan voor de in Van Nu en Straks
debuterende schrijver, doch niet meer voor de rijpe Streuvels die zijn grootse
synthetische werken schiep. Het determinisme zal dan ook eerder beantwoorden
aan een authentiek levensgevoel, dat aan zijn werk in het algemeen een sombere
toonaard geeft. De Streuveliaanse conceptie is trouwens ruimer en complexer dan
die van zijn eventuele literaire modellen: niet alleen wordt zijn romanwereld beheerst
door de krachten van milieu en erfelijkheid, maar tevens door het determinisme van
de kosmos en de sterfelijkheid.
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Dit verschil in opvatting kan verklaard worden uit het contrast tussen de grootsteedse
beschaving waarin het naturalisme ontstond, en de agrarische volkscultuur waarop
de romanwereld van Streuvels is gebaseerd. In tegenstelling tot de artificiële
leefwereld van de moderne stedeling is de boer bij zijn landarbeid onderworpen aan
het onwrikbare ritme van de jaargetijden, de wisselvalligheden van de natuur en,
zeker tot vóór 1914, aan de van geslacht tot geslacht overgeleverde arbeids- en
levensvormen. Door zijn omgang met planten en dieren wordt hij voortdurend
geconfronteerd met de organische stof en biologische processen, kortom met het
mysterie van leven en dood in een overmachtige en onmetelijke kosmos. De epische
evocatie van deze primitieve, elementaire verbondenheid met de natuurelementen
en de natuurmensen kan Streuvels' populariteit bij het grote publiek in binnen- en
buitenland verklaren. In een meer en meer verstedelijkte samenleving met een
hoofdzakelijk door stedelingen beheerste literatuur oogstte de realistische beschrijver
van het land- en dorpsleven vlug roem. Het eigen teruggetrokken bestaan als
landman en schrijver en het nostalgische effect van zijn herinneringsproza gaven
aanleiding tot een Streuvelslegende.
Van deze vroegtijdige roem is Streuvels echter als auteur het slachtoffer geworden.
Daardoor werd immers slechts een facet van zijn kunst belicht en allicht het meest
oppervlakkige en vergankelijke. Ongetwijfeld heeft hij als geen ander de agrarische
volkscultuur in al haar aspecten realistisch beschreven, met buitengewone verbale
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creativiteit het dialect van de Leiestreek tot literaire taal veredeld en de natuur in
epische fresco's of in impressionistische prozagedichten verheerlijkt. Het is echter
het deel van zijn oeuvre dat het sterkst gebonden is aan reeds lang verdwenen
toestanden en aan een inmiddels verouderde woordcultus, zodat het in het stof der
geschiedenis dreigt weg te zinken en slechts voer blijft voor filologen, sociologen
en historici. In dat soort beschrijvingskunst kon een beroepsschrijver als Streuvels
zonder moeite teruggrijpen naar clichés, zoals hij in perioden van creatieve inzinking,
onder druk van het commerciële succes, inderdaad deed.
In zijn grootste werken, ontstaan onder existentiële druk en uit innerlijke
schrijfdrang, ontstijgt hij echter steeds het historisch en geografisch anekdotisme
en is zijn realisme zo symbolisch geladen, dat de waarneming van de werkelijkheid
visionaire kracht verwerft en zijn kunst een mythische en dus universele en
boventijdelijke allure krijgt. De boer uit Streuvelsland wordt dan een symbool van
de eeuwige mens en het harde, fatale bestaan wordt ‘een emblema van de
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menselijke existentie als zodanig’. Het zijn ook tragische werken over botsing van
machten, worsteling tot zelfverwerkelijking, ondergang door bewustwording,
confrontatie met de ontologische realiteit. Het visionaire vermogen om dwars door
het toevallige heen te peilen naar de essentialia van het bestaan, treft men aan in
verhalen, novellen en romans als De Oogst, Zomerzondag, Het Woud, Langs de
Wegen, Jantje Verdure, De Vlaschaard, De Werkman, Het Leven en de Dood in
den Ast, De Teleurgang van den Waterhoek en Kerstwake. Streuvels' kunst is hierin
in zoverre realistisch dat hij wars van idealisering, dogmatisme of moralisatie de
naakte existentie heeft uitgebeeld. Vele tijdgenoten, verstrikt in morele, religieuze
of maatschappelijke conventies en taboes, zijn voor deze waarheid teruggedeinsd;
slechts enkelen hebben in de psychologische en filosofische dimensie van zijn kunst
de authenticiteit van de grote kunstenaar weten te ontdekken. Aan de existentiële
257
problematiek in Streuvels' werk werd in de secundaire literatuur over het algemeen
weinig aandacht besteed. Toch vormt ze de drijfkracht en kern van een oeuvre dat
juist hierdoor een algemeengeldig karakter krijgt, waardoor het zo goed paste in de
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Fernand Victor Toussaint van Boelaere (1875-1947)
Reeds uit de keuze van zijn schrijversnaam blijken enkele wezenlijke kenmerken
van deze ietwat perifeer opgestelde figuur in de Van-Nu-en-Straksbeweging. Om
zich te onderscheiden van andere Toussaints die eveneens te Brussel werkzaam
waren, een twee jaar oudere schilder en een schrijver van hyperromantische
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draken, voegde hij aan zijn naam een verlengstuk toe. Zijn schrijversnaam was
aldus tevens reëel en fictief, net zoals in zijn literair werk realiteit en fictie in elkaar
vervloeien als de kleuren in een aquarel. Met zijn zin voor de subtielste schakeringen
heeft hij van zijn auteursnaam het merkteken gemaakt van de verfijnde stilist die hij
steeds is geweest en die daarom ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag door
minister Hiernaux werd bedacht met de eretitel van ‘goudsmid der Vlaamse letteren’.
Naast zijn Franse familienaam heeft hij bovendien zijn Vlaamse afkomst willen
beklemtonen: ondanks zijn grondige Franse vorming en Latijns ingestelde geest
wortelt heel zijn oeuvre in Vlaanderen en het vormt een bijdrage tot verfijning en
verdieping van het Vlaamse cultuurleven. Ten slotte verkrijgt zijn naam door de
verlenging een onmiskenbare aristocratische allure. Dat voorname, gedistingeerde
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karakter is zowel kenmerkend voor de levensstijl van de mens als voor de
kunstenaar met zijn precieuze ‘écriture artiste’. De weg naar publikatie in de Tweede
Reeks van Van Nu en Straks (vanaf de tweede jaargang in 1897) vond Fernand
Toussaint via de pleisterplaatsen die ook vele Van-Nu-en-Straksers van de Brusselse
kerngroep hadden aangedaan: studie aan de Nederlandstalige afdeling van het
Atheneum te Brussel en gedurende enige tijd in de Letteren en Wijsbegeerte, afdeling
Klassieke filologie, aan de Université Libre de Bruxelles, lidmaatschap van de
Brusselse leerlingenkring Help U Zelf waarvan hij voorzitter werd (1893-1894);
lidmaatschap van het Brusselse kunstgenootschap De Distel en vooral geestdriftig
bewonderaar van de woordcultus van de Franse Parnassiens en symbolisten en
de Noordnederlandse Tachtigers. In tegenstelling echter tot de andere
Van-Nu-en-Straksers die met hun tijdschrift een dam wilden opwerpen tegen de uit
De Nieuwe Gids aangolvende stroom van hyperindividualistisch estheticisme, bleef
hij, onbeïnvloed door wisselende stilistische modes en literaire experimenten, trouw
aan het in zijn jeugd gevormde kunstideaal: de intellectueel beheerste uitdrukking
van individuele emoties in woordschoonheid. Ook hij streefde naar verruiming van
de literatuur door een algemeen-menselijke, kosmopolitische thematiek, door
verfijning van de taalexpressie en verdieping van de gedachteninhoud zoals de
Van-Nu-en-Straksers, maar hij weerde elke vorm van ethische of sociale
preoccupatie, zodat zijn esthetische opvattingen eerder aansloten bij die van de
Tachtigers dan bij die van Van Nu en Straks.
Reeds in de eerste verzen, gepubliceerd in de bundel van Help U Zelf (1894), in
het tijdschrift De Jonge Vlaming (waarvan hij vanaf 1 oktober 1894 met Leo van Lee
de redactie waarnam) en in het door hem geredigeerde speciale kerstnummer van
Jong Vlaanderen (1894), manifesteerde zich een drang naar beheerste
vormschoonheid. Tedere, wat melancholische natuurstemmingsbeelden, de
schoonheid van een jonge vrouw en de eerste liefdesroes vormen de thema's van
deze gedichten. Opgemerkt door Prosper van Langendonck, met wie hij als
ambtenaar op het ministerie van Justitie samenwerkte onder leiding van de dichter
Victor dela Montagne, werd hij opgenomen in Van Nu en Straks, waar hij in de
tweede (1897) en derde jaargang (1898) van de Tweede Reeks een twaalftal
sonnetten publiceerde. De strakke en gecondenseerde vorm van het sonnet, die
hij reeds volkomen bleek te beheersen, beantwoordde blijkbaar geheel aan zijn
verlangen naar vormgaafheid en het intellectueel beheerst uiten
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van een inmiddels sterker geworden sensualisme. Met het Baudelairiaanse vers
Là, tout n'est qu'ordre et beauté, Luxe, calme et volupté kan de sfeer en de reikwijdte
van Toussaints poëtische thematiek worden aangeduid. Met Van de Woestijne en
Teirlinck vormde hij het triumviraat der jongeren die de artistieke idealen van de
grondleggers van Van Nu en Straks slechts gedeeltelijk onderschreven en die hun
zelfstandigheid opeisten om zich helemaal te kunnen wijden aan de cultus van het
Ik en het Woord. Hun onafhankelijkheid bevestigden Teirlinck en Toussaint met de
publikatie van de bundel sonnetten Metter-Sonnewende (1900), die geopend werd
door gedichten van Willem Kloos en Prosper van Langendonck, de door hen erkende
poëtische mentors.
Hoewel Toussaints voorkeur uiteindelijk naar het proza uitging, bleef hij zijn hele
leven gedichten schrijven, die in diverse Zuid- en Noordnederlandse tijdschriften
werden gepubliceerd. Een omvangrijk dichterlijk oeuvre heeft hij niet nagelaten,
omdat hij als bedachtzaam werkend stilist zijn verzen langdurig ciseleerde voor ze
aan de drukker toe te vertrouwen. Afzonderlijk, in de precieuze vorm van een
plaquette, verscheen slechts Latere Bekentenis (1909). Dit lange vormgave gedicht
van zestien zesregelige strofen over de prille roes der jeugdliefde is heel
karakteristiek voor de koel beheerste wijze waarop met zorgvuldig op hun
klankwaarde gekozen woorden en enkele plastische beelden een erotische sfeer
wordt gesuggereerd. De wil om de lyrische ontboezeming in een strakke gave
dichtvorm te beheersen, verklaart Toussaints blijvende voorliefde voor het sonnet.
De historische evolutie van deze dichtvorm heeft hij grondig bestudeerd, zoals blijkt
uit Anthea (gedateerd 1908, gepubliceerd 1926; bijgewerkte uitgave 1933), een
‘keurverzameling van sonnetten’ door hem samengesteld en ingeleid.
Pas op het einde van zijn leven kwam hij ertoe zijn verspreide gedichten te
selecteren, soms nogmaals te polijsten en te bundelen in De Gouden Oogst (1944).
Uit deze bundel blijkt dat hij door de jaren heen steeds zichzelf is gebleven, zowel
in de esthetiserende doch strak beheerste vormgeving, als in de thematiek m.n. de
verheerlijking van de schoonheid van het leven: de erotiek, de feestvreugde met ‘'t
glas vol fonkelende wijn’, de zomerse natuur. Hoewel deze hedonistische lofliederen,
in het bijzonder de kwatrijnen die hij van zijn reizen in zuidelijke landen meebracht,
reminiscenties oproepen aan de copla's van Werumeus Buning, laaien bij hem de
emoties en passies echter nooit zo hoog op. De gevoelens blijven steeds onderkoeld
in het strak gespannen vers of verdoezeld achter het poëtische of ook soms het
groteske, ironiserende beeld. Zelfs wanneer Eros tot het beeld van Thanatos leidt
en weemoed om 't vergankelijke of angst om de eenzaamheid het hart beklemmen,
worden ook deze emoties op afstandelijke en ironiserende wijze tot uitdrukking
gebracht:
De wolken boven de bergen donkren tot schaliegrauw.
Mijn hare verschrompelt en wordt van vreemde angsten nauw,
en hoopt: nu komt de dood. Maar 't is nog eerst de nacht
260
die voetstoots nadert - en zorgen, waarop 'k niet was bedacht.

Het eenzaamheidsgevoel vormt onmiskenbaar de existentiële kern van de poëzie
van deze levensgenieter. Achter de schoonheid, die hij voortdurend zoekt en bezingt,
weet hij de verlatenheid van de avond en de nacht:
Over de bergen
de zon
die stijgt en straalt in den uchtend. In mijn hart het duchtend
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zien en merken
dat alles sterft
261
wat 't leven won.

Juist deze uiterlijk koele, teruggedrongen eenzaamheid achter de
schoonheidsontroeringen van de hedonist bepalen de toonaard van Toussaints
cerebrale lyriek die noopt tot lezen tussen en achter de woorden om de verhulde
belijdenis te ontdekken.
Van dezelfde intellectuele beheersing getuigt Toussaint ook in proza dat eveneens
een precieuze kunst is van suggestieve evocatie van stemmingen en
gemoedstoestanden, van bedachtzame psychologische ontledingen, waarbij
nagegaan wordt hoe uitbarstingen van hartstocht plotseling ‘ontstaan uit beroeringen
van de zinnelijkheid’. Via een aanvankelijk sterk picturaal-impressionistische
weergave van de uiterlijke realiteit peilt hij naar de innerlijke, psychische werkelijkheid
en de diepere samenhang van de dingen. Zijn prozadebuut. Landelijk Minnespel.
Het Verhaal van een Dag te Lande. Met Voorhang en Aanhang (1910), wekte dan
ook opzien als een verrassende vernieuwing van de streeknovelle in een periode
van welig tierende idyllische heimatliteratuur. Niet vanuit het perspectief van de
landman, doch vanuit de afstandelijke houding van een esthetiserende en sceptisch
relativerende stedeling wordt hier het landleven beschreven. Met korte, zeer
plastische, impressionistische taferelen wordt de sfeer van een werkdag op een
hoeve beschreven waarbij geleidelijk de verborgen passies worden onthuld. Door
middel van enkele flash-backs wordt aangetoond hoe een primitieve paardeknecht
verstrikt is geraakt in de erotische bezetenheid van de boerin bij wie hij werkt. Op
deze suggestieve expositie volgt een snelle afwikkeling der gebeurtenissen naar
de fatale ontknoping toe van de moordende wraak van de bedrogen boer. Het
gegeven is dus slechts een dramatisch fait-divers dat bij een naturalist gemakkelijk
had kunnen leiden tot een melodramatisch of tot een schokkend sensatie-verhaal.
Bij Toussaint wint de spontaneïteit van de verteller het echter nooit van de
verstandelijke beheersing van de stilist. Voor hem volstaat ‘een spel van luttel
gebeuren’, zoals de ondertitel van de novelle Petrusken's Einde (1917) luidt, om de
macht der passies en de fataliteit der dingen te belichten, om met enkele trekken
het wezen van zijn arme drommels en sullige stumperds te karakteriseren, om zijn
ietwat meewarige, sceptische kijk op het leven mede te delen en vooral om zijn
individualistische emoties en impressies zo precies en esthetisch verfijnd mogelijk
weer te geven. In deze eerste novelle is de impressionistische beschrijvingstechniek
nog sterk geïnspireerd op de gemaniëreerde woordkunst van Van Deyssel. Zonder
in de excessen van diens woordacrobadek te vervallen, zocht Toussaint toch al te
overdadig naar gekunstelde woordkoppelingen of nieuwe afleidingen waardoor zijn
schriftuur vaak een krampachtig, artificieel karakter kreeg. Gaandeweg zou hij zich
van dat maniërisme bevrijden en een wat soberder proza gaan schrijven.
Van meet af aan was het duidelijk dat Toussaint als prozaïst volgens het
kunstcredo van Flaubert werkte: ‘Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire,
c'est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même
par ia force interne de son style, comme la terre sans être sur terre se tient en I'air...
Les oeuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière’. Dit ideaal heeft
Toussaint blijvend nagestreefd. Gesteld als hij was op de uitdrukking van
geconcentreerde levensintensiteit, ging zijn voorkeur uit naar wat hij noemde ‘het
262
kortverhaal’, de novelle als uitingsvorm voor levenstragiek. Met een nerveuze
opeenvolging van korte episodes wordt de intrige telkens snel opgebouwd naar de
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poëzie is de thematiek hier beperkt en onveranderlijk: eros, fatum en de dood of,
om met Maurice Barrès te spreken: ‘du Sang, de la Volupté, de la Mort’. Tegenover
de levenstraglek en de psychische ellende van de zwakkelingen die hij tekent, blijft
de auctoriële verteller steeds gehuld in olympische impassibiliteit, zonder een zweem
van medelijden of opstandigheid. Scepsis en ironie zorgen voor distantie en
beheersing. Meer en meer werd hij, naar het voorbeeld van Stendhal, een ‘nuchtere
heer’ die zijn verbeelding beteugelt en ontleedt zonder ze evenwel in de kiem te
smoren. Evenals Stendhal ging hij er prat op slechts te schrijven voor het eigen
genot en voor dat van een kleine elite van literaire fijnproevers. In het woord vooraf
tot Het gesprek in Tractoria (1923) schreef hij:
Mochten [...] ‘the happy few’ voor wie ik schrijf, eenig stil genot bij 't doorbladeren van
dit
boekje ondervinden: mijn roemzucht zou daarmee ruimschoots zijn voldaan.

Van Deyssel, Flaubert, Barrès, Stendhal zijn de literaire referenties voor Toussaints
precieus esthetiserende en sterk individualistische woordkunst. De aard van zijn
prozakunst wordt verder verduidelijkt door zijn voorkeur voor bepaalde auteurs van
wie hij werk vertaalde en die hij aldus in het Nederlandse taalgebied introduceerde:
de mimiamben van de Griekse dichter Herondas van Cos (3e eeuw v.C.), een achttal
korte prozagedichten met realistische scènes uit het stadsleven en diverse typen
uit de volksklasse in een verfijnde vormgeving in plastische taal, doorspekt met vaak
ondeugende erotische toespelingen (gepubliceerd in 1935) en de even pittoreske
en precieuze prozagedichten van de Franse dichter Aloysius Bertrand (1807-1841),
Kasper van den Nacht. Fantasieën in den trant van Rembrandt en Callot (1944).
Met deze vertalingen en met zijn eigen prozagedichten en ‘kortverhalen’ beoefende
hij niet alleen systematisch een in de Nederlandse literatuur tot dan toe erg
verwaarloosd genre, doch ook een vrij zeldzaam voorkomend intellectueel beheerst
en geraffineerd estheticisme waarbij het individualisme zich ‘jenseits von Gut und
Böse’ opstelt. Een dergelijke literatuuropvatting vinden we ook terug in het tijdschrift
263
De Boomgaard en ook later nog in het werk van Raymond Brulez en Maurice
Gilliams.
Het scheppende prozawerk van Toussaint is weinig omvangrijk: naast een aantal
264
schetsen en prozagedichten, een vijfentwintig ‘kortverhalen’. Gewoonlijk verscheen
dit werk eerst in tijdschriften en werd het achteraf gebundeld in De bloeiende
verwachting (1913), De zilveren vruchtenschaal (1924), Drie Rozen van den Struik
(1945) en Zwart en goud (1947). Uitsluitend afzonderlijk verschenen de novellen
Het gesprek in Tractoria (1923), Het Barceloneesche Avontuur (1944) en Mallorca
en de Nymfen (1946), telkens uitgegeven in een beperkte oplage, volgens zijn
wensen als bibliofiel steeds uiterst verzorgd en met illustraties van bekende
kunstenaars als Henri van Straten, Karel Maes, Ferdinand Schirren en Idel
Janckelevici. Zoals ook uit zijn latere verhalen blijkt, was hij zo onder de bekoring
gekomen van de zwoele sfeer van het Zuiden dat hij zijn gevoelige reisimpressies
bundelde in Barceloneesche Reisindrukken (1930).
Hoewel beperkt van omvang en thematiek, toch is Toussaint erin geslaagd de
veelzijdigheid van het leven weer te geven door de verscheidenheid van zijn
personages, milieus, technieken en toonaarden. In de reeks van arme sukkels,
zielige stumperds, zwakkelingen en getekenden komen mensen van elke leeftijd,
van elke rang en stand voor: van de grove en willoze paardeknecht de Langen,
verliefde boerenkinderen, het oude mannetje Petrusken uit een bejaardentehuis,
via pathologische gevallen als de zenuwlijder, bovenmenselijke dikkerd en seksueel
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stallingen, geschriften, prenten en beelden en van de losbandigheid bij tooneel,
zang en dans’, of erfelijk getekenden als het onderwijzertje Mauriske en de
buitenechtelijk verwekte en zielig apathische Soze-Bette, tot kleinburgerlijke
bon-vivants en de sensualistische, verfijnde estheten don Vincente en don Fernando.
Zoals zijn verhalen zich afwisselend afspelen op het platteland, in het woelige
stadsleven, in mediterrane streken of in een droomwereld, zo schommelt ook de
toonaard tussen realistische beschrijvingen van menselijke ellende en
romantisch-idyllische sfeerscheppingen bij de evocatie van de eerste jeugdliefde,
tussen een groteske biecht in een music-hall en een surrealistische droomreis,
tussen een grappig fait-divers in het dorpsleven en hedonistische fantasieën. Al kan
de sceptisch-relativerende kijk op de lotgevallen van de personages op het eerste
gezicht een indruk geven van koele hooghartigheid, toch spreekt uit heel het oeuvre
een warm geloof in het leven met zijn veelvuldige en tegenstrijdige aspecten, een
heidens geloof waar het klassieke pantheïsme de grondslag van vormt. Zoals R.F.
Lissens heeft opgemerkt, kan Toussaints kunst- en levensvisie worden samengevat
in een formule die hij ons zelf aan de hand doet. Bij het begin van Het
Barceloneesche Avontuur biedt de hoofdpersoon don Fernando in een bar een
knappe vrouw een cocktail aan. Bij het drinken merkt hij op: ‘Gretig en profijtelijk
tevens: natuur en beheersing, tegelijk. Het valt don Fernando op: een eerste
verrassing, die hem even licht ontroert’. Natuur (d.w.z. intens zintuiglijk levensgenot)
en beheersing: het is het eerste wat don Fernando opvalt en aangenaam verrast.
Met deze woorden kan ook de hele prozakunst van Femand Toussaint
265
gekarakteriseerd worden.
Deze formule is niet alleen op zijn scheppend, doch ook op zijn kritisch en
essayistisch werk toepasselijk. Bleef hij als dichter en verteller door de wisselende
modes heen onwankelbaar zichzelf, als criticus en essayist was hij even consequent
trouw aan zijn impressionistisch-esthetische ideeën. Doch zijn visie bleef in zijn
dicht- en prozawerk steeds verhuld, terwijl kunst- en levensopvattingen in de andere
genres door zijn subjectieve aanpak directer tot uiting komen. Het overgrote deel
van dit werk is de vrucht van zijn activiteit als free-lance journalist in tijdschriften,
weekbladen en kranten. Als onmiddellijke reacties op de grillige toevalligheden van
de actualiteit vormen zijn kritische en essayistische artikelen dan ook geen
methodisch gepland en samenhangend corpus. In tegenstelling tot de
beroepsjournalist stond het hem vrij selectief te werk te gaan en aan zijn persoonlijke
voorkeur uiting te geven, zodat zijn kritieken feitelijk getuigenissen, losse indrukken
en versnipperde beschouwingen zijn. De druk van de actualiteit was niet zo groot,
dat hij het woord niet meer kon wikken en wegen en proeven op zijn klank, zodat
ook deze stukken staalkaarten zijn van zijn verfijnd stilistisch vermogen.
Een keuze uit zijn vroegste literaire studies bundelde hij in Zurkei en Blauwe
Lavendel (1926). Naast twee essays over Jeugdherinneringen aan boeken en Het
Stadsleven in de Nieuwere Vlaamsche Prozakunst bevat het boek hoofdzakelijk
een aantal literaire portretten en kritieken op werk van Hendrik Conscience, Reimond
Stijns, Herman Teirlinck, Maurits Sabbe, Hugo Verriest, V.A. dela Montagne, Karel
van de Woestijne en Prosper van Langendonck. Het zijn geen synthetische opstellen
gebaseerd op systematisch onderzoek, doch eerder fragmentarische analyses,
steunend op de ‘innerlijke indruk’ die een werk of persoonlijkheid op ‘de
meestgereede elementen van (zijn) sensibiliteit’ maakte, luchtig verteld met vaak
anekdotische parenthesen die een kijk geven op de intimiteit van de auteur. In het
driedelige Litterair Scheepsjournaal (1938, 1939, 1946) verzamelde hij vooral de
artikelen die hij als Brussels correspondent van het Algemeen Handelsblad van
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toneel, muziek en plastische kunsten, komt Toussaint nog meer te voorschijn als
louter subjectief aantekenaar. Tussen dit journalistiek dagwerk heeft hij bovendien
nog reisherinneringen ingelast en zelfs enkele lyrische intermezzo's in de vorm van
vertalingen van exotisch dichtwerk als o.m. ghazelen uit Afghanistan, Moorse kacida's
en korte Chinese gedichten. De titel weerspiegelt dan ook de aard van het werk:
een soort van logboek met van dag tot dag genoteerde invallen die meer reveleren
over de schrijver dan over de behandelde onderwerpen. Over zijn eigen kunst- en
levensopvattingen spreekt hij zich nog vrijer uit in Geur van Bukshout (1940) waarvan
het fragmentarische dagboekkarakter onomwonden wordt aangeduid in de ondertitel:
Dagregister. De bundel bevat inderdaad slechts korte, flitsende registraties en
aforismen over ‘boeken, feiten en mensen’, aantekeningen over literair werk en
auteurs onder de rubriek ‘beelden en aforismen’, mijmeringen over levenservaringen
(‘incidenten en belevenissen’) en ten slotte onder de titel ‘Petrus vertelt’ een zeldzame
autobiografische schets van de jeugdjaren.
Als consequent en trouw aanhanger van de impressionistische esthetica is deze
criticus wars van normen, systemen en het wetenschappelijk streven naar objectiviteit
en volledigheid via analyse en synthese. Overtuigd als hij is dat ‘geen enkele zaak
gedurende één waameembaren tijd, aan zichzelf gelijk is’, schenkt hij vooral aandacht
aan het vergankelijke ogenblik en de subjectieve, fragmentarische visie. De functie
van de kritiek vat hij op als het ‘toetsen aan de spontane uitingen van 't eigen gevoels266
en gedachtenleven’. Zijn rol als criticus ziet hij als het mededelen van en laten
delen in zijn hartstochtelijke liefde voor het proza, dat hij in een dithyrambische
lofzang á la Van Deyssel omschrijft als verfijnde woordkunst vol
schoonheidsontroering:
Ik houd van het proza, wanneer het is als een kolk van sneeuw waarvan
ik, er in verdwijnend, overal om mij voel de lichte drukking; waarin ik huiver
van tintelende koude - maar waaruit ik dan weêr te voorschijn kom,
twinkelend van diamanten lichtsprenkels, maar inwendig gloeiend van
één groot geurloos vuur, met oogen, aan wier wimpers nog
sneeuwtitterlingen kleven, maar die branden uit koortsik houd van alle proza
267
maar van dát proza toch het meest!
In de periode voor Wereldoorlog I benadert hij dan ook het literaire werk eenzijdig
vanuit een zuiver formalistisch standpunt. Bij de lectuur en evaluatie laat hij zich
niet leiden door de authenticiteit van het existentiële, sociale of ethische engagement,
doch hecht nagenoeg uitsluitend belang aan techniek en stijl. Niet om het verhaal
zelf leest hij, maar om de ‘schoonheidsontroering, die dan eerst gaaf en geurend
268
in ons wordt verwekt wanneer vorm en inhoud één zijn, en intens’. De
grondbeginselen zijn dus eenheid van vorm en inhoud en intensiteit, die verder
gepreciseerd worden met de begrippen ‘kristallisatie’ en ‘exteriorisarie’. Wat hij onder
levensintensiteit verstaat, heeft hij uiteengezet in de inleiding tot Anthea:
Wij weten dat alleen de intensiteit van het leven, één in zijn onscheidbare
zinlijkheid en geestelijkheid, de meest algemeene, de zekerste vorm van
levens-grootheid is. Hij alleen toch mag gezegd worden te léven, wiens
zinnen onverpoosd bedrijvig zijn, en dan weet hun bedrijvigheid krachtig
aan de geestelijke vermogens meê te deelen; bij wien zinnelijke
waarnemingen geestelijk genot verwekken; die psychische bemoeiïngen
zinnelijk ook proeven, smaken, als handrastelijk bevoelen en genieten
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kan. En, naar gelang dan weêr intenser zijn déze
dieper-levensverrichtingen, naar die mate ook is dat leven gróoter te
269
noemen.
Deze opvatting van de levensintensiteit verklaart Toussaints voorkeur voor
geserreerde vormen als het sonnet en de novelle: niet aan de epische breedte,
maar aan de le-
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vendige diepte meet hij de schoonheid. De levensintensiteit krijgt slechts op
esthetisch verantwoorde wijze gestalte door de kristallisering, het tot uiting brengen
in een precieze, elegante stijl en een strakke, gave vorm, en door de exteriorisatie:
‘het volkomen buiten het gebied van zijn gevoel kunnen stellen, het, in dien zin,
270
objectief kunnen voorstellen van zijn aandoeningen’.
In zijn later en rijper werk en vooral in uitvoeriger essays gewijd aan schrijvers
aan wie hij zich verwant voelde, gaat hij echter minder streng formalistisch te werk.
Hij mag dan nog steeds erg gevoelig blijven voor stilistische kwaliteiten, maar hij
krijgt ook oog voor de biografische, cultuur- en literairhistorische context van het
werk. De wisselwerking tussen tekstimmanente kritiek en contextuele beschouwingen
leidt dan tot boeiende en doordringende belichtingen van het oeuvre. Een dergelijke
synthese bereikte hij in zijn opstellen over zijn jeugdvriend Van de Woestijne
(Marginalia bij het leven en het werk van Karel van de Woestijne, 1944). De Van de
Woestijne-specialist M. Rutten heeft Toussaint dan ook erkend’ als een van de
fijnzinnigste onder de oudere Van de Woestijne-kenners’, daar zijn studies het
resultaat zijn ‘van een door oprechte vriendschap bezielde en gelouterde critische
gevoeligheid, waarvan in de Nederlandsche letteren nu niet zoo heel veel
271
voorbeelden zijn aan te wijzen’.
Van de esthetiserende jongeren die tot de Tweede Reeks van Van Nu en Straks
toetraden, stond Toussaint wellicht het verst verwijderd van een programma dat er
in wezen naar streefde een ‘vrijere en schonere menselijkheid’ te realiseren in de
synthese van de gemeenschapskunst. Niettemin bleef ook Toussaint zich eng
verbonden voelen met de beweging waarvan hij de historische balans opmaakte in
zijn anthologie Spiegel van Van Nu en Straks (1945). Niet zozeer met zijn schaars
en precieus literair werk als wel met zijn organisatorisch talent heeft hij het ideaal
van verruiming en verdieping van de Vlaamse literatuur op een Europees peil
gediend. Anton van Duinkerken heeft er terecht op gewezen dat hij op en top een
literator was, de man van de ‘littérature-debout’, zoals André Billy dat noemde in
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tegenstelling tot de ‘littérature-assise’ die zich in de studeerkamer terugtrekt.
Vooral als voorzitter van de Nederlandstalige afdeling van de Belgische PEN-Club
heeft hij gezorgd voor de uitstraling van de Zuidnederlandse literatuur. Met zijn
kosmopolitische en aristocratische geestescultuur werd hij de ideale boodschapper
van het literaire Vlaanderen in de wereld. Weliswaar zijn dergelijke activiteiten buiten
het schrijfvertrek niet zo direct meetbaar en worden zij dan ook zelden
literairhistorisch naar waarde geschat, toch lijdt het geen twijfel dat Toussaint met
deze functie extra muros in het spoor van Vermeylen is getreden en een belangrijke
bijdrage heeft geleverd tot versteviging van de banden tussen Vlaanderen en de
273
rest van Europa.

Karel van de Woestijne (1878-1929)
Het was Vermeylen die voor het eerst Van de Woestijnes hypersensibiliteit voor de
atmosferische kentering in het Europese denkklimaat onderkende, toen hij hem
karakteriseerde als ‘de dichter van de moderne psyche in haar uiterste ontwikkeling;
en haar samengesteldheid, haar tegenstrijdigheden zijn het, waarvan zijn werk de
274
resonantie uitbreidt’. Inderdaad, hoewel hij steeds in een argeloze communie
verbonden bleef met de grondkrachten van het Vlaamse volksleven, toch wist hij
zich ook ingeschakeld in de Westeuropese context van de decadente fin-de-siècle
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mentaliteit waarvan de antipositivistische, neomystieke ingesteldheid in een
symbolische vormentaal tot expressie kwam. Van allen echter die van hun lectuur
der symbolisten getuigden als ‘de koorts onzer avonden’, heeft hij deze
geestesrichting en vormentaal in de Neder-
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landse literatuur op de meest orthodoxe en authentieke wijze vertegenwoordigd.
Zelf heeft Van de Woestijne met de hem eigen analytische scherpte in een opstel
over Emile Verhaeren een cultuurdiagnose gesteld van het geeslesklimaat waarin
zijn dichterschap tot ontplooiing kwam. Hieruit blijkt dat hij zichzelf beschouwde als
exponent van de generatie van '90, de ‘generatie van de twijfel’, ‘een jeugd van
onrustigziedende breinen‘, in een ‘tijd die, out of joint, alle evenwicht had verloren’.
In zijn onbarmhartige analyse van die geestelijk losgeslagen jeugd op zoek naar
een eigen identiteit en naar een nieuwe synthese tussen individu en maatschappij
kunnen we een aantal elementen vinden die ook voor zijn poëzie karakteristiek zijn:
Zij gingen schuil in den ivoren toren van hunne snikkende afgetrokkenheid;
hun levensbangheid zag het leven door de bedompte ruiten hunner ‘serres
chaudes’. Elke drift werd hun de onafwendbare aanleiding tot napluizen
en uitvezelen van drijf-veer en gevolgen; elk verlangen, de smartelijke
herinnering aan de steriele asch van vroeger genot. Mystici zonder geloof,
onmachtige sensuëelen, deden ze niets, of hun eigen gebaar verweet
hun zijne ijdelheid; elke daad stelde haar-zelf om den uitslag op voorhand
te leur; elke poging vond bij den eersten stap een ontgoochelden glimlach
op haren weg; hunne verwoedheid kende geen hardnekkigen drang naar
leven, of hij wist in zich te voeren de onvermijdelijke spotternij eener
275
dood.
Hyperindividualisme en -sensibiliteit, sensualisme en kwellende zelfontleding, drift
en walging, vitalisme en mystieke onthechting, moeheid en doodsverlangen,
Baudelairiaans spleen en genotzucht in eigen lijden en smart: het zijn inderdaad
allemaal motieven en bipolariteiten die we voortdurend in het oeuvre van Karel van
de Woestijne kunnen aantreffen. Zijn poëzie heeft duidelijk wortel geschoten in de
turbulente gespletenheid van het fin-de-siècle en vond een voedingsbodem in de
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literatuur van het symbolisme. Trouwens, zijn bewondering voor de Franse
277
symbolisten en de invloed ervan op eigen werk heeft hijzelf reeds vroeg aangeduid.
Ook in de literaire kritiek werd herhaaldelijk gewezen op affiniteiten, analogieën en
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zelfs op haast letterlijke overeenkomsten met de poëzie van Baudelaire, Verlaine,
Rimbaud, Régnier, Guérin, Kahn, Laforgue,Mallarmé,.Moréas, Samain,
Jammes,Viélé-Griffin e.a., tevens met die van zijn Franstalige stadsgenoten Grégoire
le Roy, Maurice Maeterlinck en Charles van Lerberghe, en ten slotte niet in het minst
met die van de door hem zo bewonderde Emile Verhaeren.
In de context van de hele ontwikkeling van de Europese poëzie zou men dan ook
het werk van Van de Woestijne ‘een late bloei’ kunnen noemen, die echter voor
Vlaanderen naar de geest volkomen oorspronkelijk en naar de stijl volkomen nieuw
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was. Zijn kunst zou men kunnen catalogiseren onder het resumerende type, als
een amalgaam ontstaan uit een rusteloze lectuur van het werk van de Tachtigers,
de eerste Van-Nu-en-Straksers, de Jeune Belgique, de Franse symbolisten, ten
slotte nog van Grieks-Latijnse en renaissancistische auteurs in zijn eerste periode,
280
en van mystici in zijn tweede periode. Dergelijke literairhistorische, comparatistische
en sociologische situeringen zijn ongetwijfeld noodzakelijk om inzicht te krijgen in
het complexe en erudiete karakter van zijn werk, doch volstaan niet wil men de
eigenheid en authenticiteit van zijn kunstenaarschap geen onrecht aandoen.
Trouwens, als exponent van het decadente fin-de-siècle en van de ermee gepaard
gaande impressionistischsymbolistische ‘écriture artiste’ manifesteerde hij zich
vooral in zijn vroeger werk uit de periode tot ca. 1909. Vanaf de afrekening met De
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Modderen Man begint immers een proces van geestelijke ascese uit verlangen naar
transcendentie, of, om het in zijn eigen woorden te formuleren, begint de klim van
het ‘torve’ individu naar het ‘licht
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der kimmen’, naar het ‘heillijke’. De nog artificiële literaire modeverschijnselen en
de soms barokke woordenpraal wijken dan ook in de latere bundels voor een
soberder en klassieke vormgeving als directe uiting van de eigen innerlijke
ervaringen. In het reeds geciteerde opstel over Verhaeren uit 1906 sprak de dichter
reeds distantiërend en zelfs ietwat minachtend over ‘die wijd-loopende literatuur der
ikheid, die hypertrophie van zelf-analyse en zelf-verheerlijking, overslaand in
281
precieuse decadentie en in afgetrokken symbolisme’. Ook om een andere reden
kan de al te eenzijdige visie zoals die door Urbain van de Voorde werd verspreid,
m.n. de karakterisering van de dichter als een van de ‘fijner geaarde, zij 't ook
hopeloos vereenzaamde individuen, die op geenerlei wijze in staat waren op te
gaan in den geest van hun tijd, de laatste bruggen opbliezen die tussen hen en de
282
werkelijkheid lagen en zich geheel opsloten in een eigengeschapen wereld’, niet
worden volgehouden. Hoewel Van de Woestijne zelf zijn poëtisch oeuvre heeft
omschreven als een symbolistische autobiografie (in het interview met A. de Ridder)
en het inderdaad de meest aangrijpende belijdenis van het menselijk tekort in de
Nederlandse literatuur is, was hij geen pathologisch narcis of een
ivoren-toren-individualist. In tegenstelling tot Willem Kloos' individualisme dat naar
een extreem egocentrisme evolueerde, kreeg de tragiek van zijn overgevoelig
individualisme een algemeen menselijke, kosmische dimensie. Overeenkomstig de
beginselen van Van Nu en Straks bleef zijn kunst geworteld in het leven en bleef
het individu betrokken op de maatschappij. Bovendien had hij als criticus, essayist
en journalist-chroniqueur wel degelijk oog voor de eigentijdse wereld buiten de
horizon van zijn schrijftafel. Dat blijkt niet alleen uit zijn scherpe en fijnzinnige
ontledingen van allerlei kunstmanifestaties, maar ook uit zijn kronieken van het
alledaagse, actuele leven waaruit vaak een felle, sociale bewogenheid spreekt.
Om de eigenheid en authenticiteit van de complexe gevoels- en gedachtenwereld
van Van de Woestijne te kunnen vatten, dienen we daarom inzicht te verwerven in
de natuur en de vorming van zijn gemoedsleven. Die kennis van zijn specifieke
psychische structuur kan dan de disposities in zijn temperament verhelderen waarop
de affiniteiten met bepaalde dichters berusten. Voor die kennis heeft M. Rutten een
sleutel bezorgd door te wijzen op een belangrijk autobiografisch document, nl. het
opstel Paidia, onderdeel van de Bewerkingen en Eigen Ervaringen uit Beginselen
283
der Chemie, waarin de dichter zijn kinderherinneringen analyseerde. Aan sommige
kinderstemmingen hechtte hij een grote betekenis, omdat ze zijn innerlijke toestand
als mens en kunstenaar zouden hebben bepaald. Van kindsbeen af blijkt hij bijzonder
gevoelig, eenzelvig en melancholisch ingesteld te zijn geweest. In de 'schemerende
284
grauwte' van de drie huizen die hij te Gent achtereenvolgens heeft bewoond ,
bouwde hij zijn fantasiewereld op en ontwikkelde hij een scherpe visuele en auditieve
ontvankelijkheid. Kenmerkend daarbij is dat die sensoriële prikkels steeds
atmosferisch geladen zijn, zodat hij retrospectief vaststelt: 'Ik heb altijd, en doe het
nog, atmosferisch gevoeld: ik bedoel dat vooral stemmingen, meer dan daden of
feiten, in mijn binnenst naleven blijven’. Even fundamenteel blijkt ook de dualistische
geaardheid van zijn persoonlijkheid te zijn, daar hij tevens getuigde dat reeds vroeg
in hem de dubbele behoefte aanwezig was aan enerzijds eenzaamheid temidden
van een schemerwereld en anderzijds aan het lichte en het luchtige van het leven.
De dichotomie van sensualistisch vitalisme en mystieke ascese is inderdaad een
285
van de kenmerkende constanten in zijn poëzie.
Ook heel vroeg ontstond de behoefte om zijn ‘naar binnen gekeerde leven’ met
woord en ritme te verklanken. Die natuurlijke poëtische aanleg werd door zijn
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huisleraar, de Gentse onderwijzer Pol Anri, onderkend en aangemoedigd. Door zijn
toedoen ver-
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schenen de eerste jeugdverzen van Van de Woestijne in 1891 in het tijd schrift Land
en Volk Aan het atheneum te Gent verruimde hij zijn literaire horizon door een
286
grondiger inwijding in de Nederlandse, Franse en klassieke literatuur en kreeg hij
nieuwe impulsen tot dichten van leraren als Jozef Haller von Ziegesar en Hippoliet
Meert. Die jeugdpoëzie (1891-1895) getuigt van een romantische levenshouding
en draagt nog al te duidelijk de merktekens van inspirerende voorbeelden als Jan
van Droogenbroeck, Julius Vuylsteke, Albrecht Rodenbach, de gezusters Loveling,
287
Victor dela Montagne, Hélène Swarth en Pol de Mont. Ondanks dat epigonisme
en het modieuze karakter van de motieven getuigden de atmosferische
natuurimpressies, de fantasievolle evocatie van verre droomwerelden en de tedere,
melancholische stemmingen toch reeds van een verfijnde, poëtische intuïtie. Die
eigen sfeer en toonaard werden in ieder geval herkend door Victor de Meyere die
de jonge talentrijke dichter met raad en daad zou bijstaan en aldus als gids zou
fungeren in de verkenning van de literaire wereld, vooral in de wereld van de
Noordnederlandse Tachtigers en de Franse Parnassiens en symbolisten bij wie
hijzelf als dichter sterk aanleunde. Het is ook door Victor de Meyere dat Van de
288
Woestijne in de kring van Van Nu en Straks werd binnengeleid.
Zoals met vele jongere medewerkers aan de Tweede Reeks het geval was, bracht
de kennismaking met de Van-Nu-en-Straksers een ommekeer in zijn dichterschap.
In de innerlijk getormenteerde zelfpeiler en smartelijk eenzame dichter Prosper van
Langendonck herkende hij een geestverwant en een leermeester. Die bewondering
voor de schrijver die reeds vóór hem de bittere zelftwijfel en de gespletenheid van
het finde-siècle had verwoord, liet enerzijds wel sporen na in het eigen werk, doch
leidde anderzijds toch ook naar zelfexploratie en zelfbewustzijn. De stimulans tot
psychologische analyse werd nog versterkt door het contact met het werk van De
Bom en Vermeylen, terwijl hun esthetische en filosofische opvattingen en hun
revolutionaire sociale bewogenheid diep op hem inwerkten. In die jaren greep ook
hij geestdriftig naar de geschriften van de anarchisten. Hij vond voor zijn sociale
opstandigheid bondgenoten in de bohémienkring in 't Patershol te Gent bij
kunstenaars als Jules de Praetere en Jules de Bruycker; enkele jaren later trof hij
in het kunstenaarsdorp Sint-Martens-Latem aan de Leie geestverwanten aan in de
289
beeldhouwer George Minne en de schilder De Saedeleer. Uit die revolutionair
anarchistische periode hield hij een sterke onafhankelijkheidsdrang over, zodat hij
zich als vrij individu zou terugtrekken binnen de grenzen van een eigen levenssfeer
zonder evenwel uit de voedingsbodem van het leven ontworteld te raken. Onder
invloed van de Van-Nu-en-Straksers distantieerde hij zich nl. van het individualisme
van de Noordnederlandse Tachtigers en tevens van hun picturaal impressionistische
stijl. Door het bewustzijn van de eigen wezensaard en de ontwikkeling van een
nieuwe levens- en wereldvisie veranderde ook zijn opvatting van het schrijverschap:
in plaats van een ‘onmiddellijk reageeren op zintuigelijke indrukken’ zag hij het als
‘het opnemen van een algemeen wereldgevoel in de personaliteit. En dan zal poëzie
290
worden de weerspiegeling van een algemeen wereldgevoel door het individu’.
Door die nieuwe levens- en literatuurconceptie voelde hij meer affiniteiten met de
Franse symbolisten bij wie hij voortaan sterker zou aanleunen zonder evenwel hun
leerstellingen volledig te onderschrijven of een slaafse navolger te worden van hun
poëtiek.
In de eerste gedichten gepubliceerd in de Tweede Reeks van Van Nu en Straks
(jaargangen 1896 en 1897) zit de dichter nog in de greep van de woordcultus en
het hypersensualisme van Kloos en Van Deyssel, doch anderzijds wijst de
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gepassioneerde zielsuitstorting op de invloed van Van Langendonck en de Franse
symbolisten. Men voelt
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hier de worsteling van de dichter die zich tracht te bevrijden uit het verbalisme en
estheticisme, doch er nog niet in slaagt het eigen wezen in een eigen vormentaal
uit te drukken. Kenmerkend voor het streven naar vernieuwing zijn de hypertrofie
van de emoties, de driftige dynamiek van het ritme en de intensifiëring van de
natuurimpressies tot koortsachtige Van Goghbeelden in wijds golvende hymnische
of dithyrambische zangen. De eerste verzen van Door het Zomeren geven
onmiddellijk de toonaard aan:
Woud, macht van vuur, o majesteit van vuur, o lang en
staêg branden bij staf-vlammen van heel wijd gestraal
291
der zon: vloeiënd gloei-koper en óm-hakkend staal: -

Nog heftiger ontladen de emoties zich in fel-dynamische gedichten als Herfst en
Storm-Zang. Hoewel hier verrassend originele beelden voorkomen, maken de
gedichten als geheel toch een al te artificiële, geforceerde indruk. Deze ‘poëtische
geweldenarij’ werd door Minderaa treffend gekarakteriseerd: ‘De titanische woede,
die door deze gedichten bijna als een natuurkracht gromt en zich dan ook met het
natuurwoeden van zon of storm vereenzelvigt, overtuigt niet, omdat de schijnbaar
292
primitiefreageerende zanger bewust construeert en overdrijft’. Op jongere
Van-Nu-en-Straksers (o.m. Streuvels) maakten deze heroïsch-driftige verzen een
overweldigende indruk; de oudere redactieleden (in het bijzonder Vermeylen) hadden
wel oog en oor voor dit onmiskenbare natuurtalent, maar stonden toch kritisch
tegenover zoveel verbaal geweld dat zij meenden te moeten intomen. Niet alle
ingezonden stukken verkregen dan ook het imprimatur van de redactie. Die kritische
reserve noopte de jonge dichter tot zelfbezinning in een retraite van een tweetal
293
jaren. Aanvankelijk leidden de bezwaren der ouderen wel tot verzet en
onafhankelijkheidsdrang, wat blijkt uit de publikatie van de bundel Werk I (1899),
versierd door Juul de Praetere, met werk van Streuvels (Lente), Victor de Meyere
(Gunlaug en Helga) en fragmenten uit het dramatische gedicht Kronos van Van de
Woestijne. Doch na een periode van stilzwijgen, van inkeer en zelfkritiek blijkt Van
de Woestijne zich bevrijd te hebben van een al te opzichtig effectbejag. In de
gedichten gepubliceerd in juli 1900 in Van Nu en Straks, hoort men niet meer de
echo's van zijn geliefde lectuur; een volledig eigen stem klinkt erin op die
breed-golvend en sonoor de gemoedstoestanden via atmosferisch-suggestieve
beelden uitzingt. De voor Van de Woestijnes werk zo typerende atmosfeer en
poëtische techniek treft men reeds in deze verzen aan:
Het huis mijns vaders, waar de dagen trager waren,
was stil, daar 't in de schaduwing der tuinen lag
en in de stilte van de rust-gewelfde blaêren.

De vele open, lange klinkers en de vele accenten, die telkens op deze klanken
vallen, geven aan de zacht voortdeinende jambische alexandrijnen een loom, statig
ritme. Het muzikaal-vocale karakter wordt nog versterkt door een subtiele dosering
van assonanties van donkere klanken in de kernwoorden. Met deze uitgebalanceerde
taalmuziek wordt een sfeer van zachtmelancholisch terugblikken opgeroepen naar
de vredige doch tevens vreugdeloze kinderjaren in het vaderhuis. Met dit gedicht
als ‘Voor-Zang’, als preludium, zou Van de Woesdjne zijn eerste verzenbundel Het
Vader-Huis (1903) inzetten en aldus een aanvang maken met het opstellen van zijn
294
lyrische autobiografie.
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Het poëtische oeuvre van Van de Woestijne vormt inderdaad een merkwaardig
architectonisch geheel. Het bundelen van zijn gedichten gebeurde duidelijk vanuit
een con-
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structivistische opzet. De meeste bundels hebben een scherp afgelijnde en
symmetrische onderverdeling waarbij de gedichten thematisch zijn gegroepeerd.
Elk werk vormt een relatief autonoom geheel doordat er telkens een bepaalde
levensperiode en fase in Van de Woestijnes geestelijke ontwikkelingsgang in worden
weergegeven. De bundel Het Vader-Huis, die gedichten bevat geschreven tussen
1896 en 1903, is, op het wijdingsgedicht aan de hem vroeg ontvallen vader in het
preludium over de kinderjaren na, helemaal gewijd aan zijn jongelings - en eerste
mannenjaren, de periode van zijn verloving. Het centrale motief hierin is de
ambivalentie tussen de vreugde om de liefde voor een vrouw, voorgesteld als een
prerafaëlitische Beatrice-figuur, en zijn onzekerheid over de verwezenlijking ervan
door de confrontatie met zijn narcistische eenzelvigheid:
- Hoe zal 'k uw leden streelen, ik die treurig ben
en, vreezend, in mijn leven slechts de liefde ken
295
voor mijn vreemd eigen-beeld, weêrkaatst in moe dood water

In De Boom-Gaard der Vogelen en der Vruchten (1905), ontstaan in de jaren
1903-1905, onmiddellijk vóór en na zijn huwelijk, drukt de dichter het geluksgevoel
uit dat met volkomen overgave aan de liefde gepaard gaat:
Wat is het goed aan 't hart van zacht verliefd te zijn,
zijn luimen naar een verre' of naêren lach te meten,
en, te elken avond weêr het kommer-brood gegeten,
weêr blij te mogen rijze' in iedren morgen-schijn,
296
deed nieuwe liefde-lach het oude leed vergéten.

Te midden van het hoogste geluksgenieten in de liefde en in de rust van het
Vergiliaanse Leielandschap blijven toch onzekerheid en angst in het hart huizen,
wat wijst op een fundamentele homo-duplex-natuur:
- uw kalme staat, o Leië, en uwe rustigheden,
en 't woord der vrouw die 'k min en die me heeft bemind,
297
zijn schóonewerklijkheên, die zacht me weenen deden...

De derde bundel, De Gulden Schaduw (1910), bevat het lyrisch werk uit de periode
1905-1910. Treffend zijn de verdieping en de verruiming van het gemoedsleven:
het huwelijk en huisgezin en de daarbij horende materiële beslommeringen om het
dagelijkse bestaan hebben de dichter aan zijn eigen ik ontrukt en opengesteld voor
de algemeen menselijke levensproblematiek. Tegelijkertijd heeft ook het formele
karakter van zijn poëzie zich gewijzigd: geen barokke woordenpraal en fel bewogen
ritmiek meer, maar een rustig en sober vers in een klassieke vormgeving, die
organisch gegroeid is uit het psychische leven. De nieuwe thematiek en de sobere
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vorm van wat hijzelf als het zuivere vers heeft aangeduid, komen duidelijk tot
uiting in het kernge-dicht van de bundel:
Ik heb een vrouw; ik heb een kind;
en 'k heb in 't harte harde zorge...
o Kommer-knagen voor wie mint,
re weiflen aan den dag van morgen.
- Ik sla de zware netten uit
en berg in 't roerig moer de fuiken;
maar, vóor de hoop op weel'ge buit,
zie 'k drabben uit de drasse duiken.
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Soms komt, voor diepre schoonheid borg,
me een water-roos heur blaêre' ontvouwen...
o Knagen van mijn harde zorg;
299
- maar 'k heb een kind, en 'k heb een vrouwe.

Tegen het einde van de bundel geeft hij zelfs uitdrukking aan een kosmisch
ruimtegevoel (‘mijne steilte’, ‘deze goden-ijlte’) en manifesteert zich een spirituele
drang die reeds in de laatste gedichten van Het Vader-Huis tot uiting was gekomen.
De opgang vanuit het aardse, zinnelijke leven naar een geestelijke, bovenzinnelijke
wereld wilde hij vervolgens beschrijven in een trilogie die hij Het Licht der Kimmen
300
noemde. Die trilogie is als zodanig niet verschenen, doch de drie volgende bundels
werden wel door de auteur beschouwd als een drieluik, een weldoordachte symfonie
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in drie delen voorafgegaan door een preludium. Aldus heeft hij zelf een scheiding
aangebracht in zijn lyrisch werk, al is dat geen scherpe grenslijn daar door zijn
ambivalente natuur alle motieven reeds in de eerste werken aanwezig zijn. In de
eerste drie overweegt echter de sensualistische levenservaring die correspondeert
met een atmosferische, soms gemaniëreerde of barok overladen impressionistische
schriftuur. In de trilogie begint de opgang van de ‘modderen man’ naar onthechting
van de blinde levensdriften, naar geestelijke ascese vanuit een religieus-mystische
drang. De overwegend contemplatieve, spiritualistische levenshouding leidt tot
stilistische en prosodische versobering. Door de geserreerde vormgeving en het
beperkte, doch uiterst subjectieve vocabulaire van de mystiek krijgt deze poëzie
een meer hermetisch karakter. In de inleiding of het preludium tot de trilogie, Het
Menschelijk Brood (geschreven in 1915, doch pas gepubliceerd in 1926), wordt in
twee lange gedichten de poëtische transpositie gegeven van zowel de fysiologische
als de psychologische aspecten van de seksuele drift vanaf de puberteit tot de
volwassenheid, tot het wegzinken in de poel der zinnelijkheid, zodat de dichter
slechts walg rest en ‘de duistre stulpe waar zelfs geen hulpe Gods hem nog in de
ooren fleemt...’. Het eerste deel van de trilogie, De Modderen Man (1920, ontstaan
tussen 1905 en 1915), draagt dan ook als motto: ‘Omnis quippe caro corruperat
viam suam’ (ontleend aan Genesis, 6: 12: want alle vlees had zijn weg verdorven).
De bundel is de belijdenis van de zinnelijkheid, dat ‘vervarelijk festijn voor
onverzaedlijk dorsten’. Hoewel hij zich gedoemd voelt door zijn zinnelijke natuur,
toch blijft in hem de oneindigheidshonger voortleven. Tegenover het Pascaliaanse
metafysische nachtgeheim (‘Le silence éternel de ces espaces infinis’) ervaart hij
een eindeloos gevoel van desolaatheid, van kilte en dorheid van het gemoed:
Ik ben met u alleen, o Venus, felle star.
Een, waar 'k vergeefs in mij uw stralend gloeien zoeke,
302
blijft leêg mijn marrend harte, en bar.

Een climax van directe en smartelijke belijdenis bereikt hij in de laatste twee
gedichten van de bundel. Wanneer ik sterven zal... en Gij menschen, die misschien
me in laetren tijd gedenkt..., waarin hij zich in de biechtvorm richt tot hen die achter
zullen blijven na zijn dood, respectievelijk zijn vrouw en zijn lezers. Het zijn
sleutelgedichten, omdat hij hierin verwijst naar de kernvragen van de existentiële
problematiek die zijn hele lyriek beheerst: leven, lijden, dood, God. Het laatste
303
gedicht, gericht aan zijn lezers, functioneert niet alleen als zwanezang van de
‘modderen man’, doch tevens als een gebruiksaanwijzing voor zijn lyriek. In zijn
verbeelding stelt hij zich ‘jenseits’ van het leven op en vanuit ‘de ijlte’ van de
‘verzaden dood’ verklaart hij de religieuze zin van het lijden dat zijn poëzie ‘gelijk
een hostie drenkt’.
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Religieuze zingeving aan het leven en streven naar transcendentie van het beperkte
aardse ik naar een hoger geestelijk bestaan, vormen de thematiek van God aan
Zee (1926) en Het Bergmeer (1928). De bewustwording van Gods aanwezigheid
wordt het sterkst in hem aan zee, waar hij, onder haar louterende invloed, buiten
de grenzen van zijn stoffelijke natuur treedt en de zee beschouwt als symbool van
304
het eeuwige en geestelijke.
Na de ondergang in de zinnelijkheid wordt hij een pelgrim naar God, een ‘bedelaar
om het geestelijke brood’, een ‘hongerige jager’. Hij zal de felste tormenten trotseren
om het Absolute nabij te komen. De dichter treedt aldus in de levenssfeer van de
305
ascese en begint zich de terminologie van de mystiek eigen te maken. Hij maakt
zich los uit het aardse, ontstijgt de stof en kiest een ‘hooger oord’ tot zijn woning:
En 'k heb dit hooger oord tot mijne woon gekoren,
verruimd van eenzaamheid, verrijkt van de' eigen dwang...

Vervuld door een kosmisch levensgevoel is hij alleen nog ontvankelijk voor de meest
elementaire natuurelementen: aarde, water en vuur. Op het einde van Van de
Woes-tijnes lyrisch oeuvre zijn de vroegere atmosferische beelden vervangen door
de pure abstracties van een mystiek-speculatief gerichte geest. Een van zijn laatste
wensen is, helemaal door de gloed van het vuur verteerd, ‘zélf vuur, als vuur zich
naar 't heelal te welven’, om aldus zichzelf te verzaken en zich ‘in louter klaarte’ te
bevrijden. Om die uiteindelijke verlossing in de oneindigheid, de eeuwigheid, het
absolute, God te bereiken, is het echter nodig ‘aldoor [te] sterven om aldoor te
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ontwaken in Wat niet eindigt daar Het niet begint’.
In Het Bergmeer is de aanwezigheid van God tot een zekerheid geworden, doch
bij zijn dichterlijke afscheid blijft de onzekerheid over het al dan niet vinden van God:
Zoo zeg 'k adieu: ik ben geboren
in 't onverdeelbaar Niet van 't gloren.
Een blik is, die mijn blik verwijdt,
en de gezondheid van mijn ooren
is der vervoldste stilt' gewijd.
Wij hebben God nog niet verloren.
307
Wij zijn alleen ons eigen kwijt.

De enige zekerheid is het verlies van het eigen ik, zodat deze lyrische ‘autobiografie’
eindigt met de eerste stap tot het God-vinden in de mystiek.
Buiten zijn ‘autobiografie’ die uit elkaar organisch opvolgende bundels bestaat,
publiceerde Van de Woestijne nog twee kortere lyrische werken, Substrata (1924;
ontstaan tussen 1918-1921) en Het Zatte Hart (1926) waarin een Ode (1914), De
Late Chariten (1914-1919), Verzen aan Zee en in een Tuin (1924) en een tweede
Ode (1914-1919) voorkomen. Beide bundels behoren tot de spiritualistische fase
en geven blijk van een hoogontwikkeld onderbewust bestaan en een kosmisch
mysticisme. Het bundeltje Substrata is een verzameling van wat de dichter ‘zuivere
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verzen’ heeft genoemd. Het zijn gedichtkernen die meestal de lengte van twee
verzen niet overschrijden. Het beeld staat erin centraal en is de vonk die telkens
een aspect van het innerlijk bestaan belicht en uitstraalt. Met een minimum aan
formele middelen bereikt Van de Woestijne hierin een groot poëtisch
suggestievermogen. In Het Zatte Hart bundelde hij zijn meest harmonische en
klassieke gedichten waarin hij de sensualis-tisch-mystieke vereniging met de natuur
op eenvoudige, heldere wijze tot uiting wist te brengen. Aan het einde van Verzen
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ik ben van zee en lucht, ik ben van God gezwollen;
ik voel me oneindig-rijk en -moe.

Tussen deze lyrische werken in schreef Van de Woestijne, hoofdzakelijk in de
periode 1906-1915, ook nog drie bundels: Interludiën I (1912), Interludiën II (1914)
309
en Zon in den Rug (1924). In deze dramatische, meestal lange epische gedichten
heeft hij de Griekse mythologische literatuur op de hem eigen poëtische wijze
getransponeerd. Zelf heeft hij er in een woord vooraf tot de Interludiën I de nadruk
op gelegd dat hij die epische gedichten slechts beschouwde als een spel, een
interludus, ‘een zich vermeien der verbeelding’ en dat ze helemaal buiten zijn strikt
lyrische dichtbundels staan ‘die onderling verbonden zijn door éene leidende lijn
van leven, gevoelen en denken’. Hoewel het interludische werk dus niet werd
geconcipieerd als een onderdeel van de lyrische autobiografie, toch kan het er niet
van los gedacht worden. Het verloopt er parallel mee en vormt een concentrische
cirkel rond de lyrische kern. Uit een meer afstandelijk en objectiverend oogpunt,
door middel van universaliserende, mythische symboolgestalten, peilt hij hierin
immers evenzeer het eigen zieleleven. Wat hij in hellenistische geest op het mystieke
plan heeft willen transponeren, blijkt in feite de eigen dualistische en dialectische
problematiek rond moraal, religie en metafysica te zijn. Dat verklaart dan ook waarom
- zoals M. Rutten duidelijk heeft aangetoond - de Interludièn werden geschreven
op basis van een ‘ambivalente binaire, polaire geestesgesteldheid, die dus uiteraard
dualistisch bepaalde structuurgehelen moet vertonen, [en] als gevolg hiervan
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dualistisch bepaalde conflictsituaties’. In de mythische dubbelfiguur, in het bijzonder
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Heracles die in vier gedichten het centrale symboolbeeld is, kon de schrijver het
geestelijke dualisme concretiseren van het lagere en het hogere, het dodende en
het levenwekkende, het beest en de geest. In deze confrontatie kiest Heracles (in
de gedichten De Paarden van Diomedes, Hebe, De Stieren-Dief en Het Gelag bij
Pholos) telkens voor de geest als moreel goed en transcenderend beginsel dat de
mens bevrijdt uit de chaotische zinnelijkheid en aldus leidt tot innerlijke rust en tot
rust in God, wat Van de Woestijne het ‘heillijk zijn’ noemt. In de vorm van op het
eerste gezicht heidense verbeeldingen wordt hier dus een zelfde christelijke religieuze
Godservaring en Godsymboliek tot uiting gebracht als in de lyriek. Naast Heracles
worden ook nog de mythische gestalten ten tonele gevoerd van Adonis, Helena, de
(stijgende) Vliegende Man, Orpheus, Eros, Hupnos, Penthesileia, die telkens tegen
hun antipoden of omgekeerd evenredige complementaire evenbeelden worden
uitgespeeld: Attis, Menelaus, de (dalende) Vliegende Man, Eurydice, Anteros,
Thanatos, Achilles. Met Heracles en zijn antagonisten Diomedes, Hebe, Alkuoneus,
Eurystheus en zijn gezel, de kentaur Pholos, vormen allen een dubbele constellatie
van elkaar bestrijdende en elkaar zoekende, elkaar aanvullende en elkaar afstotende
contrast en verwantschapsbeelden die uitsluitend op één doel gericht zijn: de weg
van de zuiverheid, volmaaktheid en heiligheid te vinden, na volkomen onthechting
van de aarde en de lagere eros. De titel van de derde bundel Interludiën is dan ook
bijzonder significatief: Zon in den Rug, hiermee aanduidend dat de mens met God,
als Zon in de Rug, de ascetische en mystieke weg op kan gaan naar geestelijke
volmaking, naar het Licht der Kimmen.
Net zoals het interludisch werk vormt ook het scheppend proza een concentrische
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cirkel rond de lyriek. Het evolueert nl. parallel en complementair daarmee. Reeds
de titels van de verzamelbundels zijn in dit opzicht revelerend: Laethemse Brieven
over De Lente aan Adolf Herckenrath (1901), Janus met het dubbele Voorhoofd
(1908), Afwijkingen (1910), De Bestendige Aanwezigheid (1918), Goddelijke
Verbeeldingen
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(1918), Beginselen der Chemie (1925), De Nieuwe Esopet (1932). Zij wijzen er
veelal op dat dit proza eerder van beschouwende analytische, dan van verhalende,
synthetisch-constructieve aard is. Dat het hier een prozaïst betreft die het niet zozeer
om de plot te doen is, blijkt uit de voorkeur voor kortere prozateksten. Trouwens,
de enige breed opgezette werken. De Leemen Torens, bedoeld als de
‘vooroorlogsche kroniek van twee steden’ (Brussel en Gent) in samenwerking met
Herman Teirlinck (geschreven in 1917-1918, gepubliceerd in 1928) en de roman
Epibasis (geschreven in 1927- 1929), zijn onvoltooid gebleven. Bovendien wijzen
sommige titels ook reeds op het ambivalente en antithetische karakter van dit proza,
waarin een duidelijke morele, religieuze en metafysische problematiek wordt
uitgewerkt.
Evenals de Interludiën zijn deze verhalen dan ook zelfbelijdende symbolische
‘omzettingen’ of ‘verbeeldingen’ in de trant van de decadente fin-de-siècle literatuur
zoals die zich manifesteerde in Les diaboliques (1874) van Barbey d'Aurevilly, de
Contes cruels(1883) van Villiers de I'Isle-Adam en de Moralités légendaires (1887)
van Jules Laforgue. In welke gedaante ze zich ook voordoen - als subjectieve
epistolaire mededelingen, als subjectiverende mythische of religieuze
verbeeldingskunst, of als objectiverende verhalen, parabels en fabels - steeds zijn
het symbolische prozastukken die als zelfprojectie fungeren. De symboliek is ook
in het proza weer hoofdzakelijk van my-thische aard. Tot de Afwijkingen (1910) is
de verhaalstof overwegend gebaseerd op Oudgriekse, Oudlatijnse, renaissancistische
en soms meer moderne mythen rond figuren als Blauwbaard, Gyges, Heracles,
Janus, Kandaules, Kirke, Odysseus, Pier-Francesco, Romeo, Ursus Secondus,
Zeus.
Later put Van de Woestijne zijn verhaalstof hoofdzakelijk uit de christelijke
hagiografische literatuur (zowel legendarisch-historische heiligenlevens met
Christophorus, Adilia en Arnulphus, als fictieve met De Heilige van het Getal) of
baseert hij zich op de bijbelse stof (in Drie Gevoelige Parabelen, De Geboorte van
Eva, Eerste, Tweede en Derde Verbeelding en in Beginselen der Chemie). Doch
of de mythiserende gestaltegeving nu van heidense of christelijke oorsprong is,
steeds geldt ook hier dat de problematiek gecentreerd is op een gewetensonderzoek
in verband met liefde, zinnelijkheid en bovenzinnelijkheid. Dit leidt telkens weer tot
dualistisch bepaalde structuren door de ontwikkeling van polariteiten als zuiver en
onzuiver inzicht, zedigheid en onzedigheid, staat van zonde en staat van genade,
hoofdzonden en hoofddeugden, in het bijzonder hoogmoed en nederigheid. Deze
laatste hoofddeugd, de ‘humilitas christiana’, voert via ascetische volmaking tot
heiligheid en via de mystieke contemplatie tot het goddelijke.
De polaire spanning van zijn dualistische natuur heeft gaandeweg geleid tot het
betrachten van een bevrijdende synthese tussen materie en geest, tussen zijn
hypersensitivisme en sensualisme en zijn compenserende behoefte aan
ascestisch-mystieke onthechting. Die synthetische betrachting heeft hij in zijn proza
duidelijker en vollediger ontwikkeld dan in zijn lyriek. Met het c entrale symboolbeeld
van De Heilige van het Getal (in de bundel De Bestendige Aanwezigheid) heeft hij
een syncretistisch wereldbeeld opgebouwd. Om tot een synthese van materialisme
en idealisme, van positivisme en intuïtionisme te komen, heeft hij zich nl. niet alleen
verdiept in de belangrijkste ascetische en mystieke literatuur, doch heeft hij zich
ook geïnspireerd op de geschriften van sommige wetenschapstheoretici als Amiel,
Pascal, H. Poincaré en A.N. Whitehead, bij wie hij een opvatting vond tot integratie
van gebieden die schijnbaar ver van elkaar verwijderd liggen als kunst, wiskunde
en mystiek. Aldus kwam hij tot de uitdrukking en symbolische voorstelling van het
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maat, ritme, orde, vastheid en zekerheid, waarheid en wijsheid waarbuiten het
Godsbegrip niet te vatten is. Met de schepping van het eenheidssymbool in De
Heilige van het Getal heeft hij zijn ideaal van artistieke, morele, religieuze en
metafysische perfec-tibiliteit belichaamd.
Hoewel een dergelijke mathematische en mystieke inslag niet in dezelfde mate
of zelfs helemaal niet aanwezig is in de andere prozastukken, zoals o.m. in de
plastisch-concrete voorstelling van De Boer die sterft (onderdeel van De Vijf Zinnen
uit dezelfde bundel), toch voltrekt zich hierin een gelijkaardige ontwikkelingsgang.
Ook deze natuurmens (antipode van de cultuurmens in De Heilige van het Getal)
ondergaat een geleidelijk afstervings- en tegelijk verstervings- en louteringsproces
dat hem van volledige gehechtheid aan het zintuiglijke voert tot volledige onthechting
van de zinnen en hem aldus noodgedwongen tot hetzelfde einddoel brengt dat
Adilia, Arnulphus en De Heilige van het Getal bewust nastreefden.
Met zijn symbolische, mythiserende omzettingen in prozavorm heeft Van de
Woestijne een oplossing gevonden voor de spanningen die zowel in hem als in zijn
tijd leefden. Zoals vóór hem Prosper van Langendonck, August Vermeylen en Alfred
Hegenscheidt in hun essays gepoogd hadden een eenheidsbeginsel te formuleren
om de gespletenheid in het denk - en gevoelsklimaat van het fin-de-siècle te
overbruggen, zo heeft hij met het symboolbeeld van De Heilige van het Getal
eveneens getracht een brug te slaan tussen het 19e-eeuwse sciëntisme, positivisme
en determinisme enerzijds en anderzijds de neomystieke en idealistische stromingen,
die aanleiding gaven tot het ontstaan van het symbolisme in de literatuur, het
bergsonisme in de wijsbegeerte en het intuïtionisme in de wiskunde. Zijn prozawerk
is aldus een vorsen naar de ‘beginselen’ van de geestelijke ‘chemie’ in de lijn van
een soort neopythagorisme.
De duidelijke synchronie op geestelijk, existentieel en structureel niveau tussen
proza en poëzie manifesteert zich ook in de stilistische evolutie. Na een nog
romantische, emfatische ontboezemingsstijl in zijn allereerste prozaschetsen, brak
Van de Woestijne al heel vroeg met de realistische en naturalistische schrijftrant
van zijn tijd en evolueerde hij naar de verfijnde, atmosferisch-impressionistische
schriftuur van de Laethemsche Brieven, Janus en Afwijkingen, gericht op extrovert
picturale en introvert psychische stemmingsevocatie. In de mytische en religieuze
verbeeldingen werd zijn impressionistische woordkunst strenger en logischer
gestructureerd, doch de hyperstilering ervan is vaak zo barok maniëristisch, dat
deze ‘écriture artiste’ wel zwaar van stijl is en moeilijk leest. Vanaf Beginselen der
Chemie distantieert hij zich van dit verbale maniërisme om te komen tot een sobere,
directe vormgeving.
Van de Woestijne manifesteerde zich als verfijnd stilist met een neiging tot
maniëristische woordkunst, ook in zijn essayistisch, kritisch en journalistiek werk,
hoewel dit dan toch vaak ontstond onder de druk van de actualiteit en uit materiële
noodzaak. Dit proza verscheen in verschillende Noord- en Zuidnederlandse
tijdschriften en werd achteraf gedeeltelijk gebundeld in Kunst en Geest in Vlaanderen
(1911) en in De Schroeflijn (I, Opstellen over plastische Kunst; II, Opstellen over
literaire Kunst, 1928). Deze opstellen vullen zijn scheppend werk aan in die zin dat
ze het ons mogelijk maken een beter inzicht te krijgen in de ‘persona poëtica’. Het
zijn immers telkens benaderingen van het literaire of plastische kunstwerk vanuit
een persoonlijke optiek en een breed cultuurfilosofisch perspectief. Dit subjectieve,
impressionistische standpunt als kunstcriticus had hij reeds in zijn eerste opstel, De
Vlaamsche Primitieven, hoe ze waren te Brugge (1903), ingenomen en is hij steeds
trouw gebleven. Het kwam er voor hem niet zozeer op aan de formele kenmerken
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scherp analytisch vermogen en een buitengewone vertrouwdheid met de
geestesstromingen van zijn tijd vertonen zijn kritieken tevens een groot aanvoelings
- en inlevingsvermogen dank zij zijn impressionistische sensibiliteit. Aldus is het
kritisch werk steeds de resultante van een symbiose tussen object en subject of
kan men er - om met Van de Woestijne zelf te spreken - dezelfde ‘schroeflijn’ in
ontdekken als in zijn scheppend werk: ‘eene lijn die zich wentelend ontwikkelt in de
hoogte om weêr en aanhoudend op haar zelf terug te dalen’. In zijn journalistiek
werk, hoofdzakelijk gepubliceerd in De Amsterdammer (1911-1914), De Nieuwe
Amsterdammer (1915), de Nieuwe Rotterdamsche Courant (1906-1914 en
1919-1928) en De Standaard (1928-1929, de zgn. Gramophonische Tijdingen),
wordt het beeld van de ‘persona poetica’ aangevuld met dat van de ‘persona pratica’:
een mens die zijn tijd intens mee beleefde en zowel de maatschappelijke en politieke
als de culturele aspecten van het leven in België op vaak treffend ironiserende wijze
commentarieerde.
In dit te weinig bekende en bestudeerde deel van zijn werk kan men het bewijs
vinden voor de ongegrondheid van de nochtans taaie legende van de dichter die in
overmatige zelfcultuur geen oog had voor de noden van zijn volk. Ook deze
bipolariteit tussen het in zichzelf gekeerde individualisme van de ‘persona poetica’
en de sociale bewogenheid van de ‘persona pratica’ als chroniqueur-journalist
bepaalt het dubbelwezen van Karel van de Woestijne waaraan hij als lyricus en
313
prozaïst een blijvende aangrijpend tragische gestalte heeft gegeven.
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bouw van zowel de oude als de moderne kunstambachten en de integratie van de
kunst in het gemeenschapsleven, deze levenstaak van Henry van de Velde, nam
hij over door na hem de directie waar te nemen van Ter Kameren, de Nationale
Hogere School voor Bouw - en Sierkunsten te Brussel van 1938 tot 1951. Na het
overlijden van Vermeylen nam hij diens gezaghebbende rol als behoeder van het
Vlaamse cultuurpatrimonium over. In de plechtstatige stijl van vorstelijke proclamaties
verkondigde hij zijn manifesten telkens als hij meende dat het culturele erfgoed in
het gedrang kwam of de Vlaamse belangen geschaad dreigden te worden. Zijn
gezag werd zo groot dat ook anderen op hem een beroep deden in hun strijd voor
316
de vrijwaring van de rechten van de Vlamingen.
Uit dat alles blijkt reeds dat Herman Teirlinck niet alleen een bijzonder dynamisch
en begaafd man was, doch ook een veelzijdig kunstenaar: dichter en prozaïst,
essayist en toneelschrijver, stichter van literaire tijdschriften, en tevens tekenaar en
schilder, bandverluchter en meubelontwerper, docent en conferencier, acteur en
regisseur, zelfs auteur van filmscenario's en ten slotte - zoals blijkt uit de
getuigenissen van zijn vrienden - een boeiend en innemend causeur. Terugblikkend
op Teirlincks rusteloze bedrijvigheid na vijftig jaar sprak Vermeylen dan ook reeds
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over ‘het leven van Proteus of Twaalf Ambachten en Dertien Overwinningen’.
Deze proteïsche kracht werd echter door vele critici tegelijkertijd als zijn zwakte
beschouwd, daar veelzijdigheid immers ook tot versnippering en oppervlakkigheid
kan leiden. Als schrijver was hij inderdaad een gevoelige seismograaf van de tijd,
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zodat zijn omvangrijke oeuvre de grillige curve vertoont van de wisselende
modevormen in de moderne esthetiek. Zo kon hij de paradox waarmaken van
tegelijkertijd behoeder van een traditie en bestendig vernieuwer te zijn. Bij zijn
vijfenzeventigste verjaardag getuigde Hubert Lampo dat hij ‘een jongere onder de
jongeren [was] gebleven, de meest dynamische, de meest fantasievolle en de meest
roekeloze van allemaal’, terwijl Hugo Claus schreef: ‘Zo zijt gij dan ook altijd een
319
tijdgenoot geweest’. In 1959 richtte de tachtigjarige Teirlinck in het juninummer
van De Periscoop nog een Groet aan de avant-garde en zijn laatste werk, de
essaybundel Ode aan mijn Hand (1963) gaf hij uit met de ondertitel Tijdgeestige
Oefeningen.
Door zijn hang naar voortdurende vernieuwing en zijn neiging tot gewaagde en
spectaculaire experimenten hebben velen hem blijvend geassocieerd met zijn eigen
roman-creatie van de dilettantische orator didacticus. In het spoor van André de
Ridder werd zijn oeuvre opgevat ‘als produkt van intensieve broeikastkweek meer
320
dan van inspiratie of natuurlijk genie’. Hoewel Teirlincks verbale virtuositeit en
poëtisch estheticisme met mogen worden onderschat, toch vertoont zijn
caleidoscopisch aandoend oeuvre meer innerlijke samenhang dan men op het
eerste gezicht zou kunnen vermoeden. Tussen de prozaschetsen uit zijn jeugd en
de bezonken groots-epische werken van de oudere schrijver kan men een aantal
constanten ontdekken en aldus in zijn werk toch een ononderbroken evolutielijn
onderscheiden. Van jongsaf door een al te bezorgde moeder vertrouwd gemaakt
met de artificiële pose en de vermoeiende, doch tevens excentrieke opsmuk, heeft
Teirlinck in zijn verbeelde werkelijkheid met verbluffend stilistisch gemak zijn
romanpersonages in steeds wisselende posen en met steeds andere maskers ten
tonele gevoerd. Heel deze Ensoriaanse maskerade blijkt echter een constante
zoektocht te zijn naar zijn ware identiteit volgens de geleidelijke wijze van het ikjes
sprokkelen. Deze bestendige poging tot reconstructie van zijn identiteit en zijn
onafgebroken strijd tegen zijn persoonsverbrokkeling, tegen wat hijzelf heeft genoemd
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het geestelijk ‘strabisme, dat mij het leven aan tegenstrijdige kanten doet zien’,
verklaren tevens de talrijke autobiografische en introspectieve geschrif-
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ten waarin hij met perfect stoïcisme het credit en saldo opstelt van de literaire
verkenningstochten van het Ik: onverhuld in Aantekeningen voor een zelfportret
322
(scenario voor de Teirlinckfilm van Henri Storck in 1953) , in Monoloog bij Nacht
323
(1956) en in het titelstuk van Ode aan mijn Hand (1963) en verhuld in zijn
geromanceerde geestelijke autobiografie: Zelfportret of het Galgemaal (1955). Het
egocentrisch gerichte schrijverschap verklaart tevens waarom Teirlinck als geboren
verteller toch nooit uitsluitend belang heeft gehecht aan de verhaalstof en zich zelfs
te weinig heeft bekommerd om compositorische coherentie. Reeds snel legde hij
als auteur in zijn werken het hoofdaccent op psychologische en morele problemen,
zodat de thematiek van heel zijn oeuvre in enkele begrippen kan worden
geresumeerd: de vrije liefde, de ontvluchtingsdrang, het Oedipuscomplex, het conflict
tussen het instinct en de maatschappij, het memento mori en gewetensonderzoek,
de problematiek van schijn en wezen, pose en authenticiteit. Na een korte
roesperiode van dilettantisch en esthetiserend woordenspel waarbij de kunst slechts
werd opgevat als ‘een spel der verbeelding, dus een luxes-ding, een sieraad op 't
324
leven’, kwam hij tot het inzicht dat zijn zoektocht een ‘menselijke functionele
bestemming’ diende te hebben. De ‘daad van menselijke solidariteit, mededeling
325
te doen van wat ik mag hebben ontdekt, gevonden, geraden’, meende hij als
schrijver het best te kunnen stellen via het toneel in de vorm van gemoderniseerde
allegorische zinnespelen en moraliteiten en expressionistische drama's. Met de als
dramaturg verworven zin voor synthese, voor een coherente compositiestructuur
en voor een soberder taalgebruik keerde hij terug naar het verhalende genre. Voor
de verhaalstof boorde hij opnieuw de nog rijke aders van zijn jeugdervaringen aan:
het reeds in zijn eerste werken voorkomende thema van de menselijke
verbondenheid met de natuurkrachten werd opnieuw behandeld in het kader van
zijn inmiddels ontwikkelde vitalistische beschouwingswijze. In groots opgezette
kronieken van machtige Vlaamse en Brabantse geslachten werkt hij dan de hem
eigen thematiek en levensvisie uit. Treffend in de evolutie van Teirlincks schrijvende
zoektocht is het inzicht in het noodzakelijk evenwicht tussen intellect en instinct,
omdat juist door gehoorzaamheid aan de instinctieve levensdrift de enkeling tot
solidariteit kan komen met de hele levende gemeenschap. Het resultaat van de
speurtocht naar levensgeluk is aldus een pleidooi voor een synthese van zinnen en
geest, van zelf-bezinning en saamhorigheid van enkeling en gemeenschap, m.a.w.
een terugkeer naar de bron, naar het grote ideaal van Van Nu en Straks.
326
Net als Van de Woestijne, wiens voorbeeld hem tot schrijven bracht, is Teirlinck
‘langs Franse litteraire zoektochten in het litteraire klimaat van Van Nu en Straks
327
[...] terechtgekomen’. Dat is niet zo paradoxaal als men weet hoe grondig deze
generatie door het onderwijs werd verfranst. Teirlinck publiceerde trouwens een
328
novelle en enkele gedichten in het Frans, doch koos definitief voor het Nederlands
onder invloed van het flamingantische klimaat in het vaderhuis en onder de indruk
van de vurige pleidooien voor eigen taal van August Vermeylen. Zijn eerste
Nederlandse verzen werden gepubliceerd in het jeugdtijdschrift Land en Volk
(waarvan zijn vader, Isidoor Teirlinck, redactielid was en waaraan ook zijn leraar
Nederlands Hippoliet Meert meewerkte). Die gedichten waren in feite krampachtige
pogingen om woorden en beelden in het enge classicistische keurslijf te prangen
volgens de precepten van zijn schoolse literaire vorming en van de aftandse esthetica
van De Distel, waarvan zijn vader lid was. In deze kring maakte hij kennis met de
oppositie van de Van-Nu-en-Straksers die er de moderne esthetica van de Tachtigers
introduceerden en kwam hij vooral in de ban van Prosper van Langendonck. Enkele
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afrekenen met een schalkse pa-
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rodie: De Kroonluchter, kunstgenootschap (1904), een kritisch-realistische
zedenschets in de traditie van Beets en Bergmann, doch met te wijdlopige auctoriële
329
interventies. Uit de verzen gepubliceerd in diverse tijdschriften, blijkt dat hij na zijn
kennismaking met Van de Woestijne, F.V. Toussaint en Willem Gijssels zich van
de pseudo-classicistische versleer wist te bevrijden en in de trant van Prosper van
Lan-gendonck poogde de bewogenheid en weemoed van de fin-de-siècle geest
330
weer te geven (het duidelijkst en best geslaagd in het gedicht Homeros ). Door
Van Nu en Straks, waarin hij vanaf 1898 verzen plaatste, werd hij ingewijd in de
Gezelle-cultus. In het spoor van Gezelle riep hij de natuurbeelden uit zijn kinderjaren
op en smeedde met het Zuidoostvlaams eveneens een ‘particularistisch werktuig’.
In de bundel Verzen (1900) kan men deze evolutie duidelijk volgen van classicisme
via romantische bewogenheid naar een religieuze, pantheïstische natuurlyriek die
bijzonder Gezelliaans aandoet in De Leekedisse, Het Fluitenierken en in't Jaaromme,
een ‘tijdkrans’ in mineur waarin hij echter een sentimentele geschiedenis verwerkte.
Inmiddels had hij ook samen met Fernand Toussaint en Victor de Meyere de
bundel Metter-Sonnewende (1900) uitgegeven, bedoeld als onafhankelijkheidsgebaar
van de jongeren tegenover de oudere Van-Nu-en-Straksers. Om indruk te maken
werden Willem Kloos en Prosper van Langendonck gevraagd de inleidende gedichten
te schrijven. Teirlinck die er samen met Toussaint sonnetten in publiceerde, vulde
bovendien verder de lijst van medewerkers aan met enkele gefingeerde namen,
Jeannette Nijhuis en Jan van Overeyde, waarachter hijzelf schuilging. Ook Jacobijne
Nijhof, die de ‘ornamentaties en stafletters’ tekende, blijkt een pseudoniem van
Teirlinck te zijn. Niet alleen bewees hij hiermee zijn zelfstandigheid en artistieke
veelzijdigheid, doch tevens manifesteerde zich hier reeds de duivelskunstenaar die
als een nieuwe Uilenspiegel graag de goegemeente verschalkt en in zijn
gefantaseerde wereld zo opgaat, dat hij de grenslijn tussen schijn en werkelijkheid
331
probeert te camoufleren door middel van de mystificatie.
Wat in Teirlincks verzen opvalt, is het grote aantal natuurgedichten. Deze
Brusselse stadsmens ontpopt zich als een groot natuurminnaar en scherp observator,
meer dan als een innerlijk bewogen dichter. De onmiskenbare poëtische gevoeligheid
blijft immers beperkt tot een picturale visie van uiterlijkheden en de overwegend
beschrijvende vorm verraadt de prozaïst in hem.
Zoals de jonge dichters naar Gezelle opkeken als naar een godheid, zo verrees
332
voor de debuterende prozaïsten zijn neef Stijn Streuvels als een halfgod. Het
succes dat hij boekte met realistisch-naturalistische verhalen over het landleven in
een dialectisch gekleurde kunsttaal werkte ook op Teirlinck aanstekelijk en riep
reminiscenties op aan de landelijke beelden en de streektaal uit zijn kinderjaren
doorgebracht in het Zuidoostvlaamse dorpje Zegelsem. In Streuvels' spoor putte hij
uit deze wereld de verhaalstof voor boerennovellen die hij bundelde in Landelijke
Historiën (1901) en De wonderbare Wereld (1902). Zijn de
impressionistisch-naturalistische beschrijvingen en de directe vertellerstoon wel erg
Streuveliaans, dan komt het eigen accent tot uiting in de hang naar dramatische,
en zelfs melodramatische effecten en in de vermenging van naturalistische
beschrijvingsprocédés met poëzie, fantasie, mysterie en mystiek. Met dit prozadebuut
verwierf hij door de lovende kritieken van Willem Kloos, Johan de Meester, W.G.
van Nouhuys, Victor de Meyere, Cyriel Buysse en August Vermeylen een plaats in
de rij van vernieuwers van het Vlaamse proza en kreeg hij daardoor tevens een
introductiekaart voor publikatie in de grote Noordne-derlandse tijdschriften. In
dezelfde landelijke Zuidoostvlaamse wereld speelt zich ook zijn eerste roman Het
Stille Gesternte (1903) af. Teirlinck is erin geslaagd aan het ver-
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haal een strakkere structuur te geven en meer psychologische diepgang te bereiken.
Dit verhaal van een noodlottige driehoeksverhouding is geconcentreerd rond de
drie hoofdpersonen en rond enkele hoofdmotieven die ook in zijn later werk
weerkeren: het probleem van huwelijk en vrije liefde, het conflict tussen instinct en
maatschappelijke conventies, de doodsidee en het gewetensonderzoek. Een
mislukking daarentegen is de roman 't Bedrijf van den Kwade (1904) die evenals
De Kroonluchter in Brussel is gesitueerd en waarin hij op de actuele problematiek
van de vrije liefde (vgl. de anarchistische theorieën van
Van-Nu-en-Straksmedewerker Jacques Dwelshauvers) dieper wilde ingaan. Niet
alleen heeft hij de hoofdlijn al te vaak losgelaten voor te veel wijdlopige terugblikken,
doch noch de hoofdpersonen noch de talrijke bijfiguren komen hier behoorlijk uit de
verf. Dit verhaal ontbeert levensauthenticiteit, zodat de op sentimenten berustende
thematiek leidt tot banale sentimentaliteit. In een aantal novellen echter, gebundeld
onder de titel De Doolage (1905), heeft hij het conflict van menselijke vrijheid en
gebondenheid en de eros als fatale levenskracht met meer psychologisch
doordringingsvermogen en in een strakkere en soberder vormgeving weten te
behandelen. Nieuw is hier het ironische accent van de weliswaar steeds afstandelijke,
doch met meer mededogen beschrijvende auctoriële verteller. Tevens blijkt hieruit
dat Teirlinck, die zijn stof ontleent aan zowel het landelijke als het stedelijke leven,
beter in staat is de eenheid tussen mens en omgeving weer te geven in de verhalen
die - zoals in deze bundel - gesitueerd zijn op het Oostvlaamse platteland.
Zowel naar de vorm als naar de geest zijn al deze verhalen en romans typische
Van-Nu-en-Straksprodukten. De thematiek van vrijheid en gebondenheid paste in
het pessimistisch determinisme waardoor het vroege prozawerk van vele
Van-Nu-en-Straksers werd gekarakteriseerd, terwijl het probleem van de eros en
de vrije liefde een van de topics was in de anarchistische levensleer waarmee velen
een tijdlang dweepten. Het individu wordt nooit geïsoleerd voorgesteld, doch steeds
in een psychologische interrelatie met zijn milieu ‘met wat is ommendomme, in het
hele ambiante, daarin wegsmeltend in de klatering van bomen, de wiege van
landerijen, de verven van het hoge en het lage, het gedoe van deuren en vensters
333
- al wat door hem kan opgenomen worden als blijvende perceptie’ - kortom, de
mens als onderdeel van de kosmos en maatschappij. Kenmerkend is dan ook de
334
‘trechtervormige romanstructuur’, de ‘deductieve camera-verenging’ : na inleidende
sfeerscheppende natuurbeelden met panoramische opnamen van de weidse kosmos
volgt de travelling naar de menselijke gemeenschap, het dorp, en komen ten slotte
de hoofdpersonages in close-upbeeld, waarop de intrige start. De op synthese
gerichte blik van de auteur verleent aan het verhaal afstandelijkheid en verhevenheid,
zodat de dialogen schaars zijn en de taal eerder het kenmerkende expressiemiddel
is van de verteller dan een aan de personages aangepast en dus steeds wisselend
idiolect. Wel zeer artistiek, doch tevens zeer statisch is dan ook de verhaaltrant. De
bij Teirlinck typische ironische distantie wijst erop dat voor hem het schrijven eerder
een produkt is van zijn fantasie, een schepping en spel van de geest, dan een
bewogen, persoonlijke getuigenis.
De overgang naar een louter impressionistisch woordenspel en een dilettantische
levensvisie lag dan ook in de lijn van zijn persoonlijkheid. Net zoals Van de
Woestijnes dichterschap werd verrijkt door het innige contact te Sint-Martens-Latem
met de Leieschilders, zo werd Teirlinck beïnvloed door het luminisrisch
impressionisme van de Zenneschilders of ‘Kalevoeters’, Willem Paerels, Gust Oleffe,
Charles Dehoy, Ferdinand Schirren, Louis Thévenet, Edgar Tijtgat en Rik Wouters,
die hij in 1906 bij zijn vestiging te Linkebeek leerde kennen. Zoals deze schilders
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weelde, zo probeerde hij als taalkunstenaar, mede naar het voorbeeld van Lodewijk
van Deyssel en Jacobus van Looy, het feest van licht en vreugde in een virtuoos
woordenspel te vatten: Zon. Een bundel beschrijvingen (1906). In de beste
beschrijvingen slaagt hij erin aan zijn taalimpressionisme een unanimistische
bezieling te geven, doch evenmin als zijn literaire voorbeelden ontsnapt hij op
bepaalde plaatsen aan de gevaren van louter oppervlakkig verbalisme. Deze bundel
blijft niettemin een der merkwaardigste pogingen tot wisselwerking tussen schilderen woordkunst binnen het impressionisme, zodat sommige passages er bijna uitzien
als linguïstische transposities van beroemde schilderijen. Zo roept de vijfde
beschrijving het beeld op van Les joueurs de cartes van Cézanne, zo is de korte
zevende beschrijving van het huurrijtuig nr. 2008 even sierlijk en gevat als een
vluchtige pentekening van Toulouse-Lautrec en zou het fragment hieronder uit de
zesde beschrijving van het ochtendtoilet van een vrouw de vertaling kunnen zijn
van het schilderij van Pierre Bonnard, Nu face á la lumière (Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten te Brussel):
De dag stort overdadig binnen en spat in de kamer uiteen. De zilveren
winterzon wappert er als een jonge vlag. De zon blikkert ongewoon, stuit
tegen de klaterende ruiten, dringt menigvoudig in huis, sprietelt op de
nachttafel, op het parelsnoer, op het zakuurwerk, botst in het bed, blekt
langs het witte laken en de gele sargie, en breekt zielloos tegen het bruine,
bloem-bemorste, alles-opslurpende wandpapier. Ze taakt een zijkant van
de tafel en leutert tussen de koperen ornamentjes van het Turks tapijt.
335
Het meest echter leeft ze in 't geharrewar van de vrouwenjaponnen.
Even fragmentarisch van structuur, doch Bruegheliaans van visie en met reeds de
kiemen in zich van Teirlincks later ontwikkelde vitalistische levenshouding, is de in
1907 geschreven (doch pas in 1917 gepubliceerde) novelle Johan Doxa. Vier
herinneringen aan een Brabantschen Gothieker, het verhaal van ‘een kinderlijk
dikkerdje uit de Lage Stad’. In de volkse levensfilosofie van deze ‘artiest-schilder’,
maar vooral dromer en vadsige hedonist, klinkt reeds het preludium op tot het epische
Gevecht met de Engel:
En strijd is het leven zelf. En strijd is de miraculeuze harmonie. En strijd
is waarachtig de wet van God, Anatole. Ik ben een soort wrak, en gij zijt
een soort lusteling, en Lazare is een soort asceet. Wij zijn alle drie
noodzakelijke elementen en onze werking reikt mede tot de
standvastigheid van Gods harmonie. En het moet zo altijd zijn en
336
hergebeuren, want wij zijn alzo de eeuwigheid van Gods wet.
Binnen een immanente, natuurreligieuze levensbeschouwing wordt een agonale
visie ontwikkeld: al strijdend met zichzelf en de anderen moet de mens zich een
plaats veroveren in de kosmische orde, waarvan de harmonie wordt geregeld door
een goddelijke intelligentie. Teirlincks godsbegrip komt niet overeen met de
persoonlijke God van het christendom, maar eerder met de deïstische conceptie
van Spinoza en met het maçonnieke symbool van de opperbouwmeester van het
heelal, waarmee hij als vrijmetselaar vertrouwd was. Aldus wordt reeds de
grondgedachte geformuleerd waarop zijn latere vitalistische filosofie is opgebouwd.
De continuïteit in de diversiteit van zijn oeuvre wordt hier reeds duidelijk.
337
Louter om den brode schreef hij in 1907 in De Standaard de vervolgroman Het
avontuurlijke Leven van Lieven Cordaat, een bizarre kruising van een detective- en
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een sentimentele liefdesroman, een weliswaar dynamisch, doch triviaal verhaal op
het thema van het gewetensconflict naar het model van Dickens' The Mystery of
Edwin Drood. In deze periode werd Teirlinck door de lectuur van Dickens, Thackeray,
Balzac, Bloy en Régnier aangetrokken tot de stedelijke romansfeer om aan de
literatuur
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een modern en universeel karakter te geven. De talrijke epigonen van Streuvels
hadden immers juist in die tijd van ‘la vie intense’ en ‘la vie frénétique’ de roman
doen ontaarden in een folkloristische heimatliteratuur. De estheet en kosmopoliet
Teirlinck vond hiervoor een antidotum in het dilettantisme zoals hij dat bij Anatole
France, Maurice Barrès en Ernest Renan had leren kennen. ‘Le culte du moi’, de
filosofie van het ‘natuurlijk egoïsme’, de levenshouding van uiterlijk fatsoen en
geraffineerd, doch oppervlakkig genieten ‘met volle teugen van de tegenwoordige
tijd’ heeft hij met briljante fantasie geconcretiseerd in het portret van Mijnheer J.B.
Serjanszoon, Orator didacticus (1908). Qua compositie geen voldragen roman, doch
een reeks schetsen van de verschillende posen van een hyperindividualistisch
estheet die wel fijn voelt, maar niet diep denkt. In een pseudo-pastoraal kader, in
een rococo-interieur, in een aristocratische bibliotheek temidden van de tractaten
van Diogenes, Antisthenes en Crates steekt deze 18e-eeuwse landjonker zijn
redevoeringen af over de verfijnde genietingen van geest en lichaam, volgens alle
regels van de ‘préciosité’ en de antieke retorica. De uiterst gemaniëreerde taal is
een middel niet alleen tot psychologische portrettering, maar tevens tot ironische
distantie waardoor zoveel naïeve donquichotterie aanvaardbaar en spiritueel wordt.
Dit spel der fantasie is zo verfijnd gekunsteld in zijn illusionisme dat het de huidige
lezer nog kan bekoren. Daarentegen heeft Teirlincks groots opgezette stadsroman
over het leven van de mondaine en nogal decadente hogere burgerij, Het Ivoren
Aapje. Roman van Brusselsch leven (1909), niet de aantrekkingskracht bewaard
338
die hij op tijdgenoten uitoefende. De buitensporige bontheid en zwoele broeierigheid
van deze taferelen hebben thans hun shock-effect verloren. De epicuristen, sceptici,
cynici, diabolisch bezetenen, decadenten en egoïsten die Teirlinck als auctoriële
regisseur ten tonele voert (oorspronkelijk luidde de ondertitel: Poppenspel), blijven
nog wel fascinerende figuren, doch het geheel is te wijdlopig, mist samenhang en
vooral existentiële authenticiteit. Literairhistorisch is de gedurfde daad van Teirlinck
om de sfeer van decadentie en het milieu van de grootsteedse bourgeoisie in de
Vlaamse literatuur te introduceren wel een mijlpaal. Geslaagd blijft daarbij de tragiek
van de geestelijke aftakeling van een paar mannen en vrouwen binnen deze
‘caleidoscoop van intens leven’.
Uit het interview met André de Ridder in 1908 blijkt dat Teirlinck zelf dit
epicuristisch, dilettantisch levensspel zoals hij dat in deze romans beoefende, slechts
zag als een tijdelijk bijverschijnsel en negatief aspect van zijn algemene
levensfilosofie die reeds duidelijk als vitalistisch werd aangeduid:
Mijn religie: de religie van het leven. Ik vind het leven
bewonderenswaardig, grootsch, heerlijk; ik vereer het. Een eenvoudige
sceprieker 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
339
oefen en amuseer ik me zoo veelzijdig. Uit alles zuig ik mijn genot .
Dit vitalisme zou echter pas veel later als een rijp en positief levensinzicht in zijn
romans opduiken. Tijdens de volgende jaren werd hij door zoveel diverse en drukke
beroepsbezigheden opgeslorpt, dat hij van 1907 tot 1917 slechts een eenakter, een
essay over het Vlaamse toneel en enkele novellen schreef (in 1923 gebundeld: Het
Lied van Peer Lobbe). Eerst tijdens Wereldoorlog I kwam hij ertoe in samenwerking
met zijn vriend Van de Woestijne een roman in briefvorm te schrijven, De Leemen
Torens. Vooroorlogsche kroniek van twee steden (gepubliceerd in De Gids in
1917-1918, in boekvorm in 1928). Het lag in hun bedoeling vanuit hun
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evoceren, omdat zij tijdens de
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oorlogsjaren tot de overtuiging waren gekomen dat die ‘oude wereld bezig was
ineen te storten’. De breuk tussen twee samenlevingen zouden zij aldus gadeslaan
en beschrijven. Door de samenwerking van twee grote kunstenaars had dit tot een
monument kunnen uitgroeien, doch het bleef bij wat P. Minderaa ‘een torso’
340
noemde. Het werk raakte nooit voltooid: van de twee geplande delen over enerzijds
de afbraak van de Belle Epoque en hun eigen individualisme en anderzijds de
bezettingsjaren en het gewijzigde geestesklimaat, verscheen alleen het eerste.
Bovendien is dat een tweeslachtige roman geworden doordat beiden schreven
vanuit een zeer verschillend temperament en perspectief, zodat de nagestreefde
structuureenheid niet werd bereikt ondanks de gezamenlijk opgestelde leidraad en
het uitvoerige fichestelsel over de personages:
Dat Karel meer de ‘kroniek’ voor ogen had en ik meer de ‘roman’ mag
als een gestadige bedreiging voor de homogeniteit van onze zogenoemde
collaboratie worden gehouden. We hebben dat gaandeweg zelf klaarder
ingezien, maar we hebben het niet kunnen verhelpen. De voornaamste
oorzaak zal wel zijn dat Karel, de lyrieker, steeds zichzelf projecteerde,
waartegenover ik mij verplicht achtte nog meer als objectief toeschouwer
terzijde te gaan staan. Op vele plaatsen richt deze contrariëteit een soort
gespletenheid aan, die onze samenwerking niet ten goede is gekomen,
341
het spreekt vanzelf.
Uit de brieven van Teirlinck blijkt dat zijn stijl soberder en breed-episch is geworden,
terwijl zijn talrijke massataferelen wijzen op zijn groeiende belangstelling voor de
sociale problematiek. Kortom, het individualistisch estheticisme wordt verdrongen
door een directer sociaal engagement: de toeschouwer wordt tot medespeler. Dat
blijkt duidelijker uit De Nieuwe Uilenspiegel in tien boeken of de jongste incarnatie
van den scharlaken Thijl (1920) waarin het volkse element sterker op de voorgrond
treedt en de vitalistische visie zich breder ontplooit. De 16e-eeuwse schalk uit het
volksboek en de Vlaamse vrijheidsheld uit Charles de Costers roman verschijnt hier
als ‘fijfelaar en liedjestapper, nachtuil en zonneklopper, meisjesloper en tonneklinker,
342
pensjager en flamingant’ , een Brussels ‘ketje’ in de verwarde tijden van
Wereldoorlog I, symbool van het Vlaamse volk met zijn contrasten, onverwoestbare
vrijheidsdrang en levenskracht. Teirlinck heeft hierin zijn fantasie de vrije teugel
gelaten, wat een winst aan sprankelende humor en verrassende vondsten, doch
tevens een gebrek aan homogeniteit opleverde. Juist door het gebrek aan een
weloverwogen compositie, aan een vaste leidraad en een krachtig ritme is dit werk
niet het grote moderne heldenepos geworden, waarvan hij droomde. Het nodige
synthetische vermogen voor de schepping van een epos zou hij echter pas verwerven
door zijn ervaringen als toneelschrijver.
343
Gedurende bijna twintig jaren heeft Teirlinck uitsluitend voor het toneel gewerkt.
Uit zijn theoretische geschriften - Het Vlaamsch toneel (1908), Over het wezen van
de dramatiek (1924), Over zuivere Dramatiek, naar aanleiding van Elckerlyc (1931),
Pointering 48. Bestek voor een dispuut over toneel- en letterkunst in Vlaanderen
(1948), Wijding voor een derde geboorte (1956), Dramatisch Peripatetikon Stellingen
en ontmoetingen (1959) - blijkt dat hij de toneelvorm koos, omdat hij daarmee het
best zijn nieuw verworven sociale opvattingen tot expressie kon brengen. Onder
invloed van de toneeltheorieën van E.G. Craig en C. Stanislavski, van het
revolutionaire toneelwerk van Fuchs, Kaiser, Reinhardt, Taïrof, Piscator en
Meyerhold, van Copeau, Baty en Dullin en vooral naar het voorbeeld van Jules
Delacre, die in 1922 te Brussel het Théâtre du Marais had gesticht, introduceerde
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kenland en in de Westeuropese middeleeuwse gemeenschapskunst, wilde hij een
zuiver dramatisch, niet-literair toneel scheppen, gericht op het ‘Getal’ (de massa)
en niet op de ‘Eenling’ (het individu), zoals dit sedert de renaissance het geval was.
Om de massa te bereiken, diende het toneel totaaltheater te worden waarbij de hele
mens in de uitbeelding geïntegreerd wordt (met dialogen, zang, dans, mime en
pantomime) en diende er bovendien een beroep te worden gedaan op de moderne
technieken van de massamedia (vandaar ook licht-, klank- en filmeffecten). Aldus
zou de dramatische kunst opnieuw een collectieve projectie van een levensbeeld'
kunnen worden, tegelijkertijd gericht op de actualiteit en wortelend in de mystieke
traditie van het volk, diepmenselijk van inhoud en breed-decoratief van vorm om zo
de ‘daverende massa’ te kunnen aanspreken. Hoewel hij zijn esthetiserend
verbalisme niet altijd wist te bannen, toch heeft hij deze dramatische principes pogen
toe te passen in de toneelstukken De vertraagde film (1922), Ik dien (1924), De Man
zonder Lijf (1925), Ave (1928) en De Ekster op de Galg (1937). Een experimenteel
karakter hebben ook de openluchtspelen voor universiteitslustra (De Torenbestormer,
1923, voor Delft en Het A-Z-spel, 1925, voor Leiden), de bewerkingen van Elckerlyc,
De Boer die sterft en Oresteia van Aeschylos, en de filmscenario's voor Het kwade
Oog van Dekeukeleire (1937) en voor de Teirlinckfilm van Henri Storck (1953). Op
hoge leeftijd keerde hij nogmaals terug tot het toneel om in de lijn van zijn theorie
voor een derde geboorte een klassieke trilogie te schrijven. Versmoorde goden
(1961), bestaande uit Jokaste tegen God (een uitwerking van de Jokasterol naar
Sophocles' treurspel), Taco (een treurspel in twee bedrijven met epiloog) en De
Fluitketel (een satire waarin hij een genuanceerd beeld van de nozemjeugd trachtte
te geven). Heel deze trilogie wordt in feite beheerst door het Oedipuscomplex, een
thematiek die men ook in de andere werken aantreft en Teirlinck blijkbaar levenslang
interesseerde. Hieruit blijkt dat ondanks het vernieuwde, experimentele karakter
van zijn toneelwerken, de oude thema's blijven doorwerken en hij zeer bewust de
lijn in zijn oeuvre doortrekt. Alles bij elkaar heeft Teirlinck niet alleen baanbrekend
werk verricht voor de verruiming en verdieping van het toneelleven in Vlaanderen,
doch tevens een van de omvangrijkste toneeloeuvres in onze literatuur samengesteld.
Op het ogenblik dat de rol van Van Nu en Straks in het culturele leven definitief
uitgespeeld leek en de nog enkele levende Van-Nu-en-Straksers zich over hun
verleden bogen, richtte Teirlinck nog steeds de blik naar de toekomst en haakte in
344
op de theorieën van Alain om de romankunst te vernieuwen. Zijn gerijpte
vitalistische visie bracht hem in het spoor van schrijvers als André Gide, David H.
Lawrence, Knut Hamsun, Ernst Wiechert of Jean Giono, die het steriele
intellectualisme bekampten met een verheerlijking van de Daad, het Leven, de
Aarde, de Instincten, de Pantheïstische Eenheid. Door zijn op het toneel verworven
stijlversobering en hechtere compositorische structuur weet hij zijn levenshouding
gestalte te geven in enkele grote epische werken: Maria Speermalie, levensgetijden
op de heerlijkheid 't Homveld 1875-1937 (1940), roman van de heerszucht van een
vrouw waarin alle oerkrachten van het leven uitbarsten, afwisselend geschreven in
brief-, kroniek-, beschrijvings- en ontledingsstijl, zich afspelend in het
345
Zuidoostvlaamse kader van zijn eerste prozawerken; Rolande met de Bles. De
XXXX Brieven aan Rolande door Renier Joskin de Lamarache. Nederlandse Tekst
met liminaire Nota (1944), een geraffineerde roman qua compositie en psychologie,
daar de geestelijke en zedelijke ontreddering van een decadente landjonker uit
Zuid-Brabant erin geopenbaard wordt louter via zijn brieven, zodat men de
antwoorden van Rolande en haar persoonlijkheid slechts leert kennen door
346
suggesties, en ten slotte het hoogtepunt van Teirlincks epische talent en
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het hooglied van zijn vitalisme: Het gevecht met de engel. Nederzetting van de
Jeroens op O.L.V.-Welriekende (1952), de geweldige strijd tussen twee geslachten,
tussen natuur en cultuur temidden van de mysterieuze plechtstatigheid van het
Zoniënwoud, ‘het heilige woud, waar de eeuwigheid hangt’. Het is tevens een
synthese van zijn schrijverschap. Als introductie tot zijn Verzameld Werk schreef
Teirlinck ten slotte nog een ‘gesluierde’ autobiografie in romanvorm. Zelfportret of
het galgemaal (1954, uitgave in boekvorm 1955) waarin hij door het gebruik van de
gij-vorm (evenals in La Modification van Michel Butor) tegelijkertijd het woord voert
als tolk en rechter. Het schijnbaar luchtige, ironische spel met schijn en werkelijkheid,
met maskering en ontmaskering leidt tot een genadeloze depersonalisatie, zodat
Teirlinck hier tevens optreedt als ‘de toneelspeler die zich ziet spelen, de schrijver
die zich ziet schrijven, de mens die zich ten volle van zijn gespletenheid bewust is
347
geworden’. Het Zelfportret is dus geen factische autobiografie, maar ‘de ontleding
348
van een authentiek wezen’ . In dit boek meent J. Weisgerber ‘de stem te horen
van een van die wijze mannen uit de Europese literatuur, deze laatste getuigen van
een thans zieltogende beschaving, die hun idealen van waarheid en vrijheid ondanks
alle historische veranderingen hebben weten te handhaven en die, nadat zij de
volheid van de menselijke ervaring tenslotte hebben bereikt, er de balans van
349
opmaken’.
In deze laatste roman ontwikkelt Teirlinck inderdaad de kerngedachte van zijn
vitalistische levensopvatting: ‘wordt wie gij zijt’, waarmee hij aanknoopt bij de cultus
van de authenticiteit en de diepe trouw aan het Ik zoals die door Van Nu en Straks
werden beleden. Aanvankelijk scheen bij hem het luchtige spel der fantasie, de
uiterlijke woordenpraal en het epicuristisch dilettantisme het te winnen van de diepere
levens-bezinning en bracht hij ‘binnen de anders soms nogal drukkende
“serieuzigheid” van Van Nu en Straks, de pittige nieuwigheid of “andersheid” van
zijn in schijn simpele, maar in de grond doelbewuste humor. Temidden van de zware
350
klassieke romeinletter een luchtig 18e-eeuwse cursiefletter.’ Achter het spel der
fantasie openbaarde zich echter meer en meer een diepe menselijkheid. De ironische
verteldistantie blijkt ten slotte slechts een middel te zijn tot depersonalisatie om zo
te kunnen peilen naar de eigen identiteit, te kunnen zoeken naar de eenheid van
individu en gemeenschap en van natuur en cultuur, om ‘das ewig Menschliche’ te
kunnen verkennen. In wisselende literaire modevormen heeft Teirlinck het
ideeëngoed van Van Nu en Straks bestendig uitgewerkt en verkondigd; de jongste
van de groep werd er ook de laatste vertegenwoordiger van en door zijn grilligheid
351
bleef hij de idealen van het tijdschrift het langst trouw.

Eindnoten:
92 In een brief van Willem Kloos aan C. Buysse d.d. 29 augustus 1890 ('s-Gravenhage, Koninklijke
Bibliotheek, kopieboek Willem Kloos) wordt zowel de toenmalige verhouding Noord-Zuid als de
receptie van Buysse in het Noorden treffend belicht: ‘Intusschen zou het mij zeer verheugen,
als gij nog eens iets dergelijks hadt als uwe laatste bijdrage. Deze is hier in Holland met zeer
veel genoegen gelezen, hetgeen te opmerkelijker is, omdat er hier in de geavanceerd literaire
kringen een zekere antipathie bestaat tegen alles wat Vlaamsch is. Ik moet dan ook bekennen,
dat ik nooit zoo iets krachtigs en natuurlijks in het Vlaamsch heb gelezen als uwen “Biezenstekker”
en dat dit stuk mij de hoop geeft, dat de Vlamingen ook eerlang een mooie literatuur zullen
krijgen’. Ook Albert Verwey heeft achteraf in een referaat op het Vijftiende Nederlandse
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Filologencongres te Leiden, 21 april 1933 (‘Noord en Zuid in de jaren '90. Opmerkingen van een
Tijdgenoot’, in A. VERWEY, Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd (1925-1935), verzameld
en verzorgd door dr. M. Nijland-Verwey, Zwolle 1956, blz. 242-252), getuigd van de toen vrij
superieure houding van De Nieuwe Gids t.o.v. Vlaanderen. Aan de hand van teksten van Kloos,
Van Deyssel en hemzelf heeft hij dat geïllustreerd en heeft hij aangetoond dat het de verdienste
was van Van Nu en Straks hierin verandering te hebben gebracht. Met de publikatie van de
Eerste Reeks ontstond er voor het eerst ‘een vermenging op voet van gelijkheid’.
Van de publikatie in De Nieuwe Gids zijn geen reacties terug te vinden in de Zuidnederlandse
periodieken. Wel heeft Buysse zelf in een brief aan E. de Bom d.d. 28 juni 1890 (A.M.V.C.,
gepubliceerd in De Wereld van Van Nu en Straks, I, Brieven uit 1890, Antwerpen 1975,
prepublikatie van het Centrum voor de studie van het Vlaamse Cultuurleven vanaf het begin
van de 18e eeuw, blz. 79-80) gewezen op de ongunstige reacties uit zijn onmiddellijke literaire
omgeving: ‘Mijn tante [Virginie] Loveling, P[aul] Fredericq, bijna heel de letterkundige struik onzer
familie heeft de verschijning mijner novelle met een algemeen “tollé” begroet. Niet zonder eenig
talent geschreven, niet banaal, o neen, maar afschuwelijk, afgrijselijk...’ Ook toen de novelle als
afzonderlijke publikatie in de Bibliotheek van Nederlandsche Letteren onder bestuur van Pol de
Mont verscheen (Gent 1894) volgden hierop merkwaardig genoeg geen reacties. Ofwel bereikte
deze uitgave met waarschijnlijk geringe distributie de recensenten niet, ofwel werd ze moedwillig
‘doodgezwegen’. Zes jaar later heeft Buysse de novelle nogmaals onder de aandacht van het
lezerspubliek willen brengen door ze op te nemen in zijn bundel Te Lande, Amsterdam 1900,
blz. 1-45. Rond deze bundel bleef het eveneens verrassend stil in de Vlaamse kritiek. Alleen de
kapelaan A. Binnewiertz in een recensie in Dietsche Warande en Belfort, jg. 1900, blz. 170-173,
wees het werk op ethisch-religieuze gronden af en rangschikte het bij de ‘slechte boeken’. Daarna
werd de novelle nog afgedrukt in het Zondagsblad. Bijblad van Vooruit (2 tot 23 juni 1918) en
als dagelijks feuilleton in Vooruit (29 juli-4 augustus 1929). Gedurende een halve eeuw werd
deze literair-historisch belangrijke novelle niet meer herdrukt. Een merkwaardig feit in de receptie
van de novelle in Vlaanderen is nog dat bij de publikatie van een vierdelige Buysse-Omnibus,
Brussel-Amsterdam, z.j., er geen dertig bladzijden konden worden voorzien voor De
Biezenstekker. Eerst met het verschijnen van het Verzameld Werk van Cyriel Buysse, zie aant.
105, werd de tekst opnieuw afgedrukt in deel IV, blz. 639-663. Ten slotte verscheen een
afzonderlijke uitgave van De Biezenstekker, gevolgd door de toneelbewerking Driekoningenavond,
in een uitstekend verzorgde filologische editie met uitvoerige inleiding door A. VAN ELSLANDER
en A.M. MUSSCHOOT, Culemborg 1977. De hierin afgedrukte tekst is die uit de bundel Te Lande
(1900), waarbij ter vergelijking op de linkerbladzijde eveneens de tekst uit De Nieuwe Gids (1890)
is opgenomen met in voetnoten de varianten resp. van het handschrift en van de uitgave in de
Bibliotheek van Nederlandsche Letteren (1894).
De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse is het onderwerp van een
grondige en uitvoerige studie van P.H.S. VAN VRECKEM. Deze dissertatie (Brussel 1965) werd
gepubliceerd in de uitgavenreeks van het Tijdschrift van de Vrije Universiteit te Brussel, Brussel
1968. Aan De Biezenstekker werd hierin een afzonderlijk hoofdstuk besteed (blz. 81-89).
Dit is o.m. het geval in Le Père, Un Fils, Le Petit Monsieur Parent, Un Parricide, L'Abandonné,
L'Enfant en in de roman Pierre et Jean. Vgl. A. VIAL, Guy de Maupassant et L'Art du Roman,
Paris 1954, blz. 437 e.v.
In hoeverre er hier echter van directe beïnvloeding sprake is, blijft nog steeds een open vraag.
Waarschijnlijk heeft hij wel vroeg hun werk gelezen en gaf de kennismaking met het werk van
deze auteurs aanleiding tot het ontstaan van de vriendschap met E. de Bom, in die jaren ook
een fervent bewonderaar van deze Frans-Belgische naturalisten. In ieder geval heeft Buysse
met Camille Lemonnier in de zomer van 1894 ten huize van de kunstschilder Emile Claus
kennisgemaakt en zijn zij - zoals blijkt uit hun correspondentie (archief Maison des Ecrivains) zeer bevriend geraakt. Buysse heeft echter zelf weinig getuigenissen nagelaten over zijn
verhouding tot de Belgische naturalisten. Over Georges Eekhoud heeft hij slechts jaren later
getuigd in een enquête over deze auteur in het tijdschrift La Société Nouvelle, 1914, XIX, 2ème
série, blz. 18, dat Eekhouds proza ‘un des cultes de ma jeunesse’ was.
In de bibliotheek van Buysse bevonden zich inderdaad deze werken: Le Roman expérimental
in de editie van 1887 en L'Assommoir en La Terre, respectievelijk in de edities van 1886 en
1887, zodat mag worden aangenomen dat hij deze werken reeds gelezen had vóór hij De
Biezenstekker schreef. In verscheidene geschriften en in interviews (o.m. met E. d'Oliveira) heeft
Buysse trouwens getuigd van zijn bewondering voor Zola en tevens de invloed op zijn vroege
werken toegegeven.
P.H.S. VAN VRECKEM heeft in zijn studie (zie aant. 94) uitvoerig aangetoond dat deze novelle
een ‘haast mathematische toepassing [is] van de experimentele methode zoals Emile Zola die
had voorgeschreven’ (blz. 84-86).
Een analyse van het episodische handelingsverloop werd gemaakt door A. VAN ELSLANDER en
A.M. MUSSCHOOT in hun editie van C. BUYSSE, De Biezenstekker (1977, blz. 20-26).
Tegenover H. VAN PUYMBROUCK heeft Buysse later verklaard, ‘dat Maupassant's behandeling
van den Normandischen boer zijn aandacht sterker heeft gevestigd op den Vlaamschen landman’;
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Cyriel Buysse, in De Week, 2e jg., nr. van 8 april 1911. Bij de Buysse-viering van 1911 zou zijn
vriend Maurice Maeterlinck in zijn ingezonden huldeblijk het parallellisme met de Franse naturalist
onderstrepen in een treffende formule: ‘Je place mon vieil ami Buysse parmi les trois ou quatre
grands conteurs rustiques de ces 50 dernières années. C'est notre Maupassant, mais un
Maupassant qui ignore volontairement les villes, les casinos, les grandes dames faisandées,
les “Bel-Ami” et les filles. Un Maupassant d'une santé imperturbable et magnifique’ (Huldebetoon
Cyriel Buysse op Zondag 9 april 1911. Feestschrift Stad Antwerpen, Antwerpen 1911. blz. 54).
101 Op het bestaan van deze pamfletten werd voor het eerst gewezen door H. VAN PUYMBROECK,
2

Cyriel Buysse in zijn Land, Antwerpen-Bussum 1911, 1929 .
De verslagen werden voor het eerst gepubliceerd door R. ROEMANS als bijlagen bij zijn Kritische
bibliographie van Cyriel Buysse gevolgd door een bibliographie over Cyriel Buysse, Kortrijk
1931, blz. 105-122. Deze vier verslagen werden heruitgegeven (met correcties van foute lezingen
in het Nevelse dialect in de editie van Roemans) in een gecommentarieerde teksteditie,
voorafgegaan door een inleiding en aangevuld met een corrupte kopie van een vijfde verslag
(afkomstig uit het archief van A. Janssens te Nevele) door J. TAELDEMAN in Monografieën van
de Heemkundige Kring ‘Het Land van Nevele’, I, Het Literaire Leven in Het Land van Nevele,
1972, blz. 33-121. Inmiddels heeft de Buysse-specialist prof. dr. A. VAN ELSLANDER een fotokopie
ontdekt van het oorspronkelijke 1e, 2e en 4e ‘verslag’.
102 Voor biografische bijzonderheden raadplege men de studie van A. VAN ELSLANDER, Cyriel Buysse.
Uit zijn Leven en zijn Werk, 2 dln., Antwerpen 1960 en de door dezelfde auteur opgestelde
inleidingen tot de eerste drie delen van C. BUYSSE, Verzameld Werk, zie aant. 105.
Over het verblijf in Amerika: M. GIJSEN, Cyriel Buysse in Amerika, in Nieuw Vlaams Tijdschrift,
8e jg., 1955, blz. 1335-1337.
103 Na zijn eerste verblijf in Amerika publiceerde C. BUYSSE in het Nederlandsch Museum: Twee
herinneringen uit Amerika (‘Dogfish’ en ‘Hongersnood’), (1888), Misha-Waka - Amerikaansche
legende (1889), Iets over Godsdiensten in Noord-Amerika (1889), Eene Amerikaansche
Verkiezing (1889), Free lunch (1891). In Pol de Monts tijdschrift Zingende Vogels verscheen de
schets Tickets! (1891). Op Amerikaanse reiservaringen is ook het ongepubliceerde toneelstuk
Het geheim van Miss Lansing gebaseerd (hs. in U.B.-Gent). De drie volgende reizen naar de
Verenigde Staten in 1891 en 1893 verschaften hem eveneens verhaalstof voor publikaties:
Hongerlijder (1891), De Dood van Ieperen (1892), Schrik (1892), Oproer aan boord (1894),
Adieu! (1895), Tragedie (1895), Een womanhater (1896). Voor nadere bibliografische informatie:
vgl. bibliografie van R. ROEMANS (zie aant. 101) en deel IV van C. BUYSSE, Verzameld Werk,
(zie aant. 105), met inleiding door A.M. MUSSCHOOT. Herinneringen aan zijn verblijven in de
Verenigde Staten zou Buysse later nogmaals verwerken in de romans De roman van den
schaatsenrijder (1918) en Twee Werelden (1931).
104 Uit het recente wetenschappelijke Buysse-onderzoek (A. VAN ELSLANDER en A.M. MUSSCHOOT,
Verzameld Werk, IV, zie aant. 105, en de studie van P.H.S. VAN VRECKEM, zie aant. 94, hfdst.
IV) is gebleken dat Buysse in deze jaren nog een aantal schetsen en verhalen heeft geschreven
die ofwel ongepubliceerd bleven ofwel niet konden worden teruggevonden.
In het archief van A. Janssens te Nevele worden de volgende handschriften bewaard: Klein
scheel Broosken; Die oude mosselman, twee prozaschetsen die bijeenhoren onder de
overkoepelende titel: Wandelingjes in het veld. Korte schetsen door Neveling. Eerste wandeling;
Raveschoot (onvolledig hs., gedateerd januari 1886), een romaneske geschiedenis van de
ondergang van een rijke, adellijke familie; De Loteling (onvolledig hs., ongedateerd, waarschijnlijk
ca. 1886-1887), een schildering van de twist tussen lotelingen van twee verschillende dorpen,
later bewerkt in Lauwegem tegen Baevel in de bundel In de natuur (1905); Odoarus
(ongedateerd), een verhaal van een door de ouders tegengewerkte romantische liefde; De
Levenskring, een fel autobiografisch gekleurde roman waarvan slechts het plan en twee losse
fragmenten zijn bewaard, waarschijnlijk geschreven voor 1888. Aan de hand van deze teksten
heeft Van Vreckem aangetoond dat Buysse toen reeds L'Assommoir van Zola had gelezen (blz.
71-76) en tevens ‘dat er zo, in het vroege werk, van de melodramatische overgevoeligheid van
Miss Lansing en ook van De Levenskring naar de overspannen sentimentaliteit van Sursum
Corda, Mea Culpa en Wroeging, een enkele ononderbroken lijn loopt, die misschien tijdelijk door
het brutale geweld van zijn naturalistische werken werd overstemd, maar die niettemin voort
bleef bestaan als een essentiële component van Buysses talent’ (blz. 71). Na verschillende
bewerkingen heeft hij deze roman in 1894 gepubliceerd onder de dtel Sursum Corda.
Uit deze vroege periode wordt ook nog een hs. bewaard in het A.M.V.C. te Antwerpen: Een
liefdesgeschiedenis (gedateerd februari 1892). Ten slotte had Buysse nog tussen 1889 en 1891
vijf stukken gepubliceerd in het Noordnederlandse tijdschrift Gouverneurs Oude Huisvriend, dat
echter tot op heden niet kon worden teruggevonden: Op den Senegal, reisschetsen en verhalen;
de novelle Beter later dan nooit (hiervan verscheen een afzonderlijke uitgave in 1891 bij Ad.
Hoste te Gent, die echter evenmin kon worden teruggevonden); Richard; Eene verzoening
(drukproef uit 1889 in A.M.V.C.) en Hongerlijder. De twee laatstgenoemde verhalen konden via
latere herdrukken worden weergegeven in Verzameld Werk, IV, zie aant. 105.
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105 Het uitgebreide oeuvre van Buysse werd door A. VAN ELSLANDER, en A.M. MUSSCHOOT uitgegeven
in een dundrukeditie. C. BUYSSE, Verzameld Werk, 7 dln., Brussel 1974-1982.
106 Brief van C. Buysse aan E. de Bom d.d. 28 juni 1890 (bewaard in het A.M.V.C.).
107 Brief van W. Kloos aan C. Buysse d.d. 1 mei 1891 (bewaard in het A.M.V.C.).
108 Brief van C. Buysse aan W. Kloos d.d. 4 februari 1891 (bewaard in het Letterkundig Museum
en Documentatiecentrum te 's-Gravenhage).
109 Vgl. A. VAN ELSLANDER, Cyriel Buysse. Uit zijn Leven en zijn Werk, zie aant. 102, blz. 49-52; C.
BUYSSE, Verzameld Werk, zie aant. 105, I, blz. XVII-XVIII; P.H.S. VAN VRECKEM, De invloed van
het Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse, zie aant. 94, blz. 114-115. Voor kritiek
blijkt Buysse niet ongevoelig te zijn gebleven, zodat ook een studie van de receptie van zijn werk
zou kunnen bijdragen tot een beter begrip van zijn evolutie. Een aanzet tot een wetenschappelijk
opgevat receptie-onderzoek vindt men in de licentiaatsverhandelingen van L. GEUKENS, Cyriel
Buysse en de kritiek, Gent 1965 en J. DHEEDENE, Cyriel Buysses prozawerk gerecenseerd
(1887-1975). Een literair-sociologische benadering, Gene 1979.
110 P.H.S. VAN VRECKEM, Het Recht van den Sterkste en Emile Zola, in Nieuw Vlaams Tijdschrift,
10e jg., 1956, nr. 3, blz. 296-309; IDEM, De invloed van het Franse naturalisme in het werk van
Cyriel Buysse, zie aant. 94, blz. 91-115.
111 In deze roman komt slechts één korte passus voor (Het Recht van den Sterkste, Amsterdam
1893, blz. 200-201) waarin hij expliciet het atavisme betrekt bij de karakterisering van de boeven
uit de Zijstraat. Bij de tweede uitgave in 1924, Amsterdam, Daalder's Editie, nr. 72, heeft hij deze
passus geschrapt. Reeds in een studie over Zola in 1904 bestempelde hij diens leer van de
herediteit als ‘een methode, waarvan de te algemeene en nog oppervlakkige wetenschappelijkheid
wel af en toe geschikt is om ons nu ongeloovig te doen glimlachen’ (in Mannen en Vrouwen van
Beteekenis in onze Dagen, deel XXXV, Levensschetsen en Portretten bijeengebracht door Mr.
J. Kalff Jr., Haarlem 1904, blz. 365).
In zijn interview met E. D'OLIVEIRA verklaarde hij later: ‘Aan de wetenschappelijke tendenz, bijv.
de quaestie van de herediteit, die bij Zota zoo op de voorgrond treedt, hecht ik helemaal niet.
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Dat is mij veel te gewild’. Uit De Jongere Generatie, Amsterdam 1913, 1920 , blz. 65.
In een brief aan Cyriel Buysse d.d. 28 november 1899: ‘Toutes puisqu'il faut dire loyalement le
mal après le bien-toutes, selon moi ont un défaut commun: l'exposition est toujours parfaite de
netteté, d'énergie et de certitude-puis, tout marche irréprochablement jusqu'au point culminant
- mais arrivé là presque toujours, il y a un arrêt, des lenteurs, du remplissage, des répétitions,
et la nouvelle ne reprend qu'au dénouement l'allure décidée qu'elle n'aurait pas dû perdre. En
soi, ce défaut n'est rien, et rien n'est plus facile que de le corriger. Mais il énerve le récit et
l'empêche de donner le grand coup qu'on y sent. Je crois d'ailleurs que des nouvelles de ce
genre comportent rarement des développements aussi longs que ceux que tu leur donnes
d'ordinaire’.
C. BUYSSE, Moeder, in Van Nu en Straks, Eerste Reeks, 1e jg. 1893-1894, nr. 1, blz. 17-24 en
IDEM. Op een Zomeravond, ibidem, nrs. 8-10, blz. 74-80. Deze twee prozaschetsen heeft hij
opgenomen in de eerste verhalenbundel Wroeging, 's-Gravenhage 1895, die naast de titelnovelle
ook nog het vroege stuk De Pokken, 1889, bevat en het korte autobiografische verhaal
Gampelaarken, oorspronkelijk gepubliceerd in het anthologietijdschrift Zingende Vogels van Pol
de Mont. De twee schetsen uit Van Nu en Straks heeft hij nogmaals met Gampelaarken na het
titelverhaal Aan 't Strand herdrukt in 1903, als nr. 30 in de reeks ‘Flandria's Novellenbibliotheek’.
C. BUYSSE, Op een Zomeravond is trouwens een prozabewerking van een vroeger geschreven
en ongepubliceerde dramatische schets, getiteld Een Vonnis uit de XXe Eeuw. Van dit hs.
bestaan er drie weinig verschillende versies, waarvan er zich twee bevinden in het archief van
A. Janssens te Nevele (resp. gedateerd 17 maart 1891 en januari 1894), terwijl de derde bewaard
wordt in het Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te 's-Gravenhage als bijlage van
een brief aan W. Kloos d.d. maart 1891 waarin hij vroeg of deze ‘kleine bijdrage als bladvulling
in De Nieuwe Gids’ kon verschijnen.
IDEM, Verzameld Werk, IV, zie aant. 105, blz. 281.
Revelerend in dit opzicht is de herziening van de slotscène. In de oorspronkelijke dramatische
schets Een Vonnis uit de XXe Eeuw wordt de berichte opgebracht maar vrijgesproken door de
voorzitter van de rechtbank ‘onder voorbehoud der goedkeuring van den voorzitter der Republiek,
bijgestaan door zijn Staatsraad’ en ‘in naam der Rechtvaardigheid en in naam der Menschheid’.
Vgl. A. VAN ELSLANDER, Cyriel Buysse. Uit zijn Leven en zijn Werk, zie aant. 102, blz. 59-62;
P.H.S. VAN VRECKEM, De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse,
aant. 94, blz. 117.
Dit blijkt duidelijk uit een brief aan De Bom d.d. 23 februari 1895, afgedrukt door A. VAN
ELSLANDER, Cyriel Buysse. Uit zijn Leven en zijn Werk, zie aant. 102, blz. 71-72 en C. BUYSSE,
Verzameld Werk, I, zie aant. 105, blz. XXVI-XXVII.
C. BUYSSE, Het Socialisme en de Vlaamsche Landlieden, in De Gids, 54e jg., dl. I, 1895, blz.
206.
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119 Deze bedoeling heeft hij duidelijk verwoord in een brief aan A. de Cock d.d. 9 december 1893
(bewaard in het A.M.V.C.).
120 Aanvankelijk schreef hij hiervoor Henri Léautour, drame en trois actes (onuitgegeven hs. in
A.M.V.C.), een vrij larmoyant stuk waarin hij de burgerlijke personages uit zijn romantische
romantetralogie liet optreden. Hij heeft dit stuk echter niet afgewerkt en heeft de verhaalstof van
De Biezenstekker weer uitgewerkt in een naturalistisch drama Le Bâtard (hs. niet bewaard; uit
de correspondentie met Maeterlinck blijkt dat Buysse het waarschijnlijk in 1897 heeft geschreven).
Vermoedelijk was dit stuk ongeveer de Franse versie van de toneelbewerking van De
Biezenstekker die hij in 1899 onder de titel Driekoningenavond publiceerde (vgl. VAN ELSLANDER.
en MUSSCHOOT in De Biezenstekker gevolgd door Driekoningenavond, zie aant. 93).
121 Naar aanleiding van het verschijnen van de verhalenbundel Te Lande, opgedragen aan
Maeterlinck, schreef deze hem: ‘Je crois que vous avez très bien fait de revenir carrément à
notre flamand maternel. Vous y avez gagné une aisance, une abondance, une saveur étonnantes’
(Brief van Maeterlinck aan Buysse d.d. 28 november 1899).
122 Naar aanleiding van deze novelle waarin tevens het toen nog algemeen verspreide negatieve
image van de vrijmetselarij wordt verbroken, heeft VAN VRECKEM de veronderstelling geopperd
dat Buysse zelf vrijmetselaar was (De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel
Buysse, zie aant. 94, blz. 359, aant. 23). Buysse was inderdaad lid van de Orde van
Vrijmetselaars, met name van de Franstalige Gentse loge La Liberté, daar op de
begrafenisplechtigheid in naam van deze loge een lijkrede werd gehouden door notaris Troch.
123 Dit blijkt duidelijk uit de overzichtsgrafieken van de beoordeling van Buysses werk in de Vlaamse
dag-, week- en maandbladen, die opgesteld werden door J. DHEEDENE in de bijlage van haar
scriptie (zie aant. 109).
124 Deze terugtocht is niet zo verwonderlijk daar deze roman reeds in 1894 werd geconcipieerd en
in 1896 geschreven. De oorspronkelijke titel Pijke Zot heeft hij achteraf veranderd met het oog
op zijn overwegend Noordnederlandse lezerspubliek dat toch de connotatie van de typisch
Vlaamse titel niet zou hebben kunnen vatten.
125 Vgl. C. DE BRUYKER SR., De geschiedenis van de Multatulikring te Gent van zijn stichting af tot
1940, Gent 1965.
126 Vóór Driekoningenavond en Het Gezin van Paemel had C. BUYSSE reeds een aantal toneelstukken
geschreven, waarvan de meeste nooit opgevoerd werden en die slechts in hs. bewaard bleven:
Het geheim van Miss Lansing (ca. 1889), Een vonnis iut de XXe eeuw (1891), Henri Léautour
(ca. 1897), Le Bâtard (ca. 1897, geen hs. bewaard); Maria, een toneelbewerking van Het Recht
van de Sterkste werd evenmin opgevoerd, doch wel gepubliceerd in het Tweemaandelijksch
Tijdschrift, 6e jg., deel 2, afl. 6, november 1900, blz. 328-371. Het eerste toneelstuk dat werd
opgevoerd was de satirische eenakter De plaatsvervangende vrederechter, later gepubliceerd
in de bundel Het Gezin van Paemel. Driekoningenavond. Sususususut! De plaatsvervangende
vrederechter. Vier Toneelstukken, Gent 1930, en Verzameld Werk, VI, zie aant. 105. Volgens
de mededeling van Buysse in de bundel werd dit stuk einde 1895 opgevoerd in de
Minardschouwburg te Gent, volgens de berichtgeving in Het Vaderland en Volksbelang in januari
1896 door het Nederlandsch Tooneel van Gent. Het is zeker Buysses meesterwerk niet, in
tegenstelling tot wat Suzanne Lilar stelde in een al te lovende bespreking in haar overzicht van
Zestig jaar toneelliteratuur in België (vertaald door Marnix Gijsen), Antwerpen 1951, maar het
is wel goed realistisch volkstheater dat helemaal in de lijn ligt van de Verslagen over den
gemeenteraad van Nevele of qua sfeer en satirische strekking kan worden vergeleken - zoals
Van Vreckem heeft gedaan - met Gogols Revizor en Maupassants Tribunaux Rustiques.
127 C. BUYSSE, Het Vlaamsch Toneel, in Groot Nederland, 2e jg., dl. I, 1904, blz. 729-734 (onder
pseudoniem Prosper van Hove); opgenomen in Verzameld Werk, VII, zie aant. 105.
128 Buiten de in de tekst vermelde toneelstukken schreef C. BUYSSE: Het Recht, dramatische schets
in één bedrijf, opgevoerd door de Multatulikring te Gent in 1905 en 1908, het ongepubliceerde
hs. is verloren gegaan; Jan Bron, een objectief spel in vier taferelen (gepubliceerd in Groot
Nederland in 1921), werd nooit opgevoerd, omdat het onderwerp - een beeld van het activisme
in Vlaanderen tijdens en onmiddellijk na de oorlog - een te heet hangijzer bleek te zijn voor de
schouwburgdirecties; Sususususut!, een eenakter (gepubliceerd in Groot Nederland in 1921 en
in de toneelbundel van 1930): in de satirische toonaard van De plaatsvervangende vrederechter
wordt hierin een beeld gegeven van het bekrompen leven van de intellectueel op het platteland
(zoals in de novelle De Steunpilaren der ‘Ope van Vrede’). Het stuk werd met succes opgevoerd
door het gezelschap van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg te Gent ter gelegenheid van
de Buysse-viering bij zijn zeventigste verjaardag op 14 december 1929; in samenwerking met
Henri van Daele schreef hij Euzeke (opgevoerd in 1922 in de KNS te Gent als Uzeke), een
toneelbewerking van de Gentse volksroman Levensleer (1911), die hij in samenwerking met
Virginie Loveling had geschreven; ten slotte schreef hij nog twee ongepubliceerde en niet
gedateerde werken (hs. in A.M.V.C.): Laatste tafereel, een korte dramatische schets van een
sterfgeval, en Op Raveschote, een ‘dwaas spel in drie bedrijven’, een komedie met als thema
de liefde tussen een oudere man en een jong meisje. Hoewel het toneelwerk van Buysse vrij
omvangrijk is en een bijzondere plaats inneemt zowel binnen het eigen oeuvre als in de Vlaamse
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toneelliteratuur, toch werd er tot nog toe geen grondige afzonderlijke studie aan gewijd. Een
voorlopige balans kan men vinden in de studie van P.H.S. VAN VRECKEM, De invloed van het
Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse, zie aant. 94 hoofdstuk 15: Buysse en het
naturalistisch toneel, blz. 209-223 en C. BUYSSE, Verzameld Werk, VI, zie aant. 105. Ik dank
hierbij collega MUSSCHOOT die zo bereidwillig was mij voor de publikatie van dit deel het typoscript
van de inleiding ter inzage te geven.
Op dit stuk, waarvan een klad- en een nethandschrift worden bewaard in het A.M.V.C., werd
opnieuw de aandacht gevestigd door A. VAN ELSLANDER, Een vervolg op ‘Het Gezin van Paemel’,
in Album Willem Pée, de jubilaris aangeboden bij zijn zeventigste verjaardag, Tongeren 1973,
blz. 403-408.
A. MUSSCHE, Cyriel Buysse. Een Studie, Gent 1929, blz. 83.
De reisbeschrijvingen, studies en het dagboek Zomerleven zijn opgenomen in Verzameld Werk,
VI, zie aant. 105.
Dit door Buysse nooit gebundelde journalistieke gelegenheidswerk werd voor het eerst verzameld
en uitgegeven in Verzameld Werk, VII, zie aant. 105.
De opdracht ‘Aan mijn landgenoten’ in 't Bolleken wekte hevige verontwaardiging bij een aantal
recensenten die daardoor de roman opvatten als een vernederende schildering van de
onbeschaafdheid, de bekrompenheid en het platvloerse materialisme van de Vlamingen. Het
Ezelken wekte bij zijn verschijning de verontwaardiging van de katholieke critici die in deze
roman een antiklerikale tendens meenden te kunnen vaststellen door de ontluisterende
voorstelling van de dorpspastoor.
Tot de reeks romans van C. BUYSSE uit deze periode behoren ook nog: Het Volle Leven (1908),
een variatie op 't Bollekensthema, nl. het aftakelingsproces van een verwend, gedegenereerd
kereltje uit de landadel; Levensleer (1912, geschreven in samenwerking met zijn tante Virginie
Loveling) is een stadsroman, een satire op de Beulemansmentaliteit van de Gentse bourgeoisie;
De nachtelijke aanranding (1912), een variatie op de thematiek van Schoppenboer, doch in
mildere realistische zin; Van Hoog en Laag (1913), de confrontatie van de wereld van twee
kastelen met de dorpswereld die zij in hun greep houden; De Strijd (1918), een streekroman
met de innerlijke strijd van een boer die hartstochtelijk verliefd is op een van zijn wiedsters doch
ze om materiële redenen niet kan of wil huwen.
Opgenomen in C. BUYSSE, Verzameld Werk, IV, V zie aant. 105.
A. VERMEYLEN, ‘De Schandpaal’ van Cyriel Buysse, in Vandaag, 5 november 1929, nr. 18, blz.
400-401; Verzameld Werk, IV, zie aant. 183, blz. 740-745.
In 1921 werd hem de staatsprijs voor proza toegekend voor de periode 1910-1917. Ter
gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag in 1929 werd hij gehuldigd te Antwerpen, Brussel,
Den Haag en Gent. Einde 1930 werd hij verkozen tot lid van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde. Kort voor zijn overlijden werd Buysse door de koning in de
adelstand verheven.
A. VAN ELSLANDER, Inleiding tot C. BUYSSE, Verzameld Werk, zie aant. 105, III, blz. XVIII.
Voor literatuur over C. BUYSSE, zie bibliografie.
A. WESTERLINCK, Prosper van Langendonck. Diagnose van een ongeneeslijke ziel, Brugge 1946,
blz. XV. Deze monografie is een analytische studie gewijd aan de dichterlijke wereldbeschouwing
van Van Langendonck.
In brieven gericht aan Jozef de Cock heeft de dichter zijn houding als katholiek tegenover de
overige Van-Nu-en-Straksers verduidelijkt. Deze brieven werden gepubliceerd in Vlaamsche
Arbeid, 12e jg., nr. 7-8, juli 1922, blz. 243-246.
Over de invloed van Van Langendonck op de jongere Van-Nu-en-Straksers getuigden A.
VERMEYLEN in De dichter Prosper van Langendonck, in Versl. en Med. van de Kon. Vl. Ac. voor
Taal- en Letterkunde, Gent 1920, blz. 962-964; E. DE BOM in Gedenkboek August Vermeylen,
Brugge 1932, blz. 37.
Aan de erfelijke zenuwziekte die zijn gestel ondermijnde en hem in tragische omstandigheden
zou doen bezwijken, werden enkele studies gewijd: K. VAN ACKER, De ziekte van Prosper van
Langendonck, in Streven. Maandblad voor geestesleven en cultuur, 9e jg., dl. II, nr. 8, mei 1956,
blz. 750-752; IDEM, Prosper van Langendonck, in Zeven diagnosen, Antwerpen-Amsterdam
1960, blz. 63-69; IDEM, De impotentie van Prosper van Langendonck, in Periodiek. Maandblad
van het Vlaams Geneesheren Verbond, 18e jg., nr. 6, juni-juli 1963, blz. 126-127. In het laatste
artikel weerlegt hij Westerlincks bewering dat ‘het lijden van deze dichter grotendeels een
psychogene reactie op sexuele impotentie was’.
Het leven van de dichter werd beschreven door: L. SOURIE, Prosper van Langendonck, Leuven
1942 (Keurreeks van het Davidsfonds, nr. 28); IDEM, Prosper van Langendonck (1862-1962),
Brugge 1962; A. WESTERLINCK, ‘Leven en werk’, hfdst. I in Prosper van Langendonck. Diagnose
van een ongeneeslijke ziel, zie, aant. 139, blz. 1-26; M. RUTTEN, Prosper van Langendonck, in
Biographie nationale, Tome XXXII, Supplément Tome IV (fasc. I), Bruxelles 1964, kol. 337-344;
G. SCHMOOK, Prosper van Langendonck. 1862-1920, Antwerpen 1968 (Monografieën over
Vlaamse letterkunde samengesteld door het Min. van Nat. Opv. en Cult., nr. 44); G. SLAETS,
Prosper van Langendonck, Leven en werk, lic. verh., Gent 1942. Verdere biografische
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bijzonderheden vindt men nog in E. DE BOM, Prosper van Langendonck, in Het levende
Vlaanderen, Amsterdam 1917, blz. 99-101; IDEM, De Begrafenis van een Dichter, in Nieuw
Vlaanderen. Kunst en Leven, Brussel-Amsterdam 1925, blz. 209-217; IDEM, Prosper van
Langendonck, in Dagwerk voor Vlaanderen. Ontmoetingen en Portretten, Amsterdam 1928, blz.
33-49; J. DE COCK, ‘Prosper van Langendonckiana’, in Vlaamsche Arbeid, 22e jg., 1922, blz.
243-246; L. INDESTEGE, Een herinnering aan Prosper van Langendonck, in Limburg, 12e jg.,
1941, blz. 70-75; (Kanunnik) A. VAN LANGENDONCK, Uit het leven van Prosper van Langendonck,
in Dietsche Warande en Belfort, 21e jg., 1921, blz. 91-109; M. ROELANTS Herinneringen aan
Prosper van Langendonck. 1915-1919, in Schrijvers, wat is er van den mensch?,
Brussel-Rotterdam 1943, blz. 30-38; M. RUTTEN, Mijnheer Van Langendonck te Genk, in Nieuw
Vlaams Tijdschrift, 4e jg., 1949, blz. 329-339; Van Langendonck-herinneringen, in De Vlaamse
Gids, 40e jg., 1956, blz. 192; G. SCHAMELHOUT, Uit de jaren 1892-1901, in Gedenkboek A.
Vermeylen, Brugge 1932, blz. 111-116; G. SCHMOOK, Prosper van Langendonck en zijn
verhouding tot ‘De Distel’ (19. VIII. 1882-8.II.1908), in Versl. en Med. van de Kon. Vl. Ac. voor
Taal- en Letterkunde, 1957, blz. 439-535, en in Prosper van Langendonckiana. Enige aanvullingen
op Prosper van Langendonck en zijn verhouding tot ‘De Distel’ (19. VIII.1882-8.II.1908), ibidem,
1959, blz. 161-181; F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Dagboekaanteekeningen over Prosper van
Langendonck, in Zurkel en blauwe Lavendel, Brussel 1926, blz. 122-147; Prosper van
Langendonck, in Geur van Bukshout, Antwerpen 1940, blz. 64-69.
Daar de gedichten die in Van Nu en Straks verschenen, niet steeds in het jaar van publikatie
werden geschreven, vermelden wij de datum van ontstaan zoals die door de dichter zelf werd
opgegeven. Een chronologie van de gedichten met de data van publikatie werd opgesteld door
M. GILLIAMS in zijn aantekeningen bij de uitgave P. VAN LANGENDONCK, Gedichten, in Bibliotheek
der Nederlandse Letteren, Brussel 1939, blz. 168-175, en door L. SOURIE in Prosper van
Langendonck, Leuven 1942, blz. 201-206.
Preciseringen en aanvullingen op de chronologie van het werk werden verstrekt door G. SCHMOOK,
Chronologie van Prosper van Langendonck's Verzen, opgesteld naar het aandeel van de dichter
in de bedrijvigheid van het ‘Kunstgenootschap De Distel’. 1882-1900, in Hand. van het XXIIe
Vlaams Filologencongres, Gent 24-26 april 1957, blz. 207-214.
G. SCHMOOK, Prosper van Langendonck. 1862-1920, zie aant. 143, blz. 22.
Voor literatuur over het werk van P. VAN LANGENDONCK, zie bibliografie.
A. WESTERLINCK, Prosper van Langendonck. Diagnose van een ongeneeslijke ziel, zie aant.
139, blz. 193.
Ibidem, zie aant. 139, blz. 85.
M. GILLIAMS, Inleiding tot de uitgave van Gedichten, zie aant. 144, blz. 15.
J. MESNIL, Een Zomerdagsdroom, Verrewinkelse Fantazie, in Van Nu en Straks, Nieuwe Reeks,
3e jg., nrs. 1-2, mei 1898, blz. 121-124.
IDEM, Alfred Hegenscheidt en de Vlaamsche Beweging, in Ontwaking, 1907, blz. 5-10; 65-67;
129-135; 177-192. Citaat op blz. 10. Oorspronkelijk was deze studie in het Italiaans geschreven:
Teatro drammatico contemporaneo: ‘Starkadd’ di Alfred Hegenscheidt, in Emporium, 1899, blz,
183-194.
Dit is de treffende formule die Vermeylen gebruikt in zijn karakterisering van de betekenis van
het werk van A. Hegenscheidt in zijn literatuuroverzicht De Vlaamse letteren van Gezelle tot
heden, in Verzameld werk, III, zie aant. 183, Brussel 1953, blz. 657-661, citaat blz. 658.
Een volledige Bibliografie van en over het werk van A. Hegenscheidt, samen met een uitvoerige
biografie aan de hand van brieven en documenten uit zijn literaire nalatenschap, vindt men in
Leven met een schrijver. Biografie van Alfred Hegenscheidt volgens de memoires van Madeleine
Hegenscheidt-Heyman en met editie van onuitgegeven documenten. Eindredactie van de
biografie en teksteditie van de documenten, met inleiding, aantekeningen, bijlagen en bibliografie
door Raymond Vervliet, Antwerpen 1977.
Hegenscheidt was op 18 september 1886 lid geworden van het letterkundig genootschap De
Distel. Aanvankelijk kwam hij daar om als hartstochtelijk violist samen te musiceren met zijn
vriend Franz Rühlmann en de bevallige gitariste Käthe Hoppe. Geleidelijk nam hij er echter meer
en meer deel aan de literaire besprekingen en op 19 november 1892 las Prosper van
Langendonck er twee gedichten van hem voor. Zelf las hij eigen gedichten voorop 24 december
1892, 12 maart 1893 en 30 september 1893. Op 19 mei 1894 las August Vermeylen er de
sonnettencyclus Muziek en Leven voor.
De invloed en nawerking van Hegenscheidts Rythmus-begrip werd bestudeerd door G. SCHMOOK
in de artikelen: Tweemaal ‘Ritmus’ in de Koninklijke Vlaamse Opera: door Karel Mertens (1910),
door Emiel Vloors (1914) in Antwerpen - Tijdschrift der Stad Antwerpen, 20e jg., nr. 1, april 1974,
blz. 20-37, en IDEM, Het ‘Ritmus’-credo van ‘Van Nu en Straks’ (1893) en zijn nawerking
(1910-1914), in Versl. en Med. van de Kon. Ac. voor Ned. Taal-en Letterkunde, jg. 1973, afl. 3,
blz. 323-341.
Het prozastuk Quasi una fantasia werd samen met de gedichten Naklank, Sonnet (‘Uitspattend
ijlt de beek met vreugdeschal’) en Afscheid gepubliceerd in De Jonge Vlaming. Tijdschrift der
Jongeren tot bevordering der Dietsche Letteren, 1e jg., nr. 23, 24 maart 1895, blz. 2-5.
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157 De overeenkomsten in de verhaalstof tussen Gudrun en Starkadd werden belicht door M.C. VAN
DEN TOORN, Oudgermaanse achtergronden in Rodenbachs ‘Gudrun’ en Hegenscheidts ‘Starkadd’,
in De Vlaamse Gids, jg. 1958, blz. 96-104.
158 M. RUTTEN, Starkadd. Een literairhistorisch feit, als inleiding tot de derde tekstuitgave in boekvorm
in de Bibliotheek der Nederlandse Letteren, samen met P. VAN LANGENDONCK, Verzen, Brussel
1939, blz. 179-193.
159 Biografische studies over De Bom: P. MINDERAA, Emmanuel de Bom, een zeventigjarige, in
Opwaartsche Wegen, november 1938, blz. 512-523; M. GILLIAMS, Emmanuel de Bom - 1868-1953,
Brussel 1958 (Monografieën over Vlaamse letterkunde. Uitgegeven door het Ministerie van
Openbaar Onderwijs, nr. 9); R. VERVLIET, Emmanuel (Karel) de Bom, in Nationaal Biografisch
Woordenboek, dl. V, Brussel 1972, kol. 93-110; J. TURFKRUIJER, Emmanuel de Bom, in Biographie
Nationale, Tome 38, Supplément Tome X (Fasc. 1), Brussel 1973, kol. 17-26.
160 P. VAN TICHELEN, Bibliografie van en over Emmanuel de Bom, in Versl. en Med. van de Kon. Vl.
Ac. voor Taal- en Letterkunde, Gent 1944) blz. 65-382; afz. uitgave in de reeks: Werk van de
Stedelijke Middelbare Bibliotheekschool van Antwerpen, III, Antwerpen 1947.
Aanvullende bio- en bibliografische informatie kan men vinden in de volgende scripties: G.
GOETHALS, Emmanuel de Bom als romancier, Leuven 1955; J.C. SLEECKX, Emmanuel de Bom
(1868-1953). Bijdrage tot de kennis van zijn leven en werk tot 1901, Gent 1963; G. HUYSKENS,
Het scheppend werk van Emmanuel de Bom, Luik 1964; L. BOCKAERT, Emmanuel de Boms
werk gerecenseerd. Een literair-sociologische benadering, Gent 1975; G. NACHTEGAELE, De
novellen en het korter proza van Emmanuel de Bom, Gent 1979.
161 E. DE BOM getuigde hier zelf over in een artikel over Jan van Beers, opgenomen in Nieuw
Vlaanderen, Kunst en Leven, Brussel 1925, blz. 150: ‘Wij zijn in de eredienst voor deze Vlaamse
schrijvers grootgebracht; heel onze jeugd en heel ons hart van vijfden tot twintig jaar hangt er
aan vast, en, als wij er af en toe aan terugdenken, betrappen wij ons op een gevoel van
vertedering voor zoveel innige goedheid.
De Vlaamse romantiek ligt daar in al haar beminnelijke eenvoud. Die goedige literatuur was de
enige muziek die ons slapende volk zovele jaren gewiegd heeft...’
162 Deze prozaschets was opgedragen ‘Aan den vriend Cyriel Buysse’. E. de Bom had Cyriel-Buysse
persoonlijk leren kennen op de bijeenkomsten van de Liberale Vlaamsche Bond. Waarschijnlijk
hadden ze elkaar voor het eerst ontmoet tijdens het ‘Volksfeestmaal’ van 22 april 1889 te
Antwerpen, waarvoor beiden ingeschreven waren. Vanaf 28 juni 1890 toe 1895 (breuk van
Buysse met Van Nu en Straks) hebben ze vrij regelmatig gecorrespondeerd. Over Cyriel Buysse
en Emmanuel de Bom raadplege men A. VAN ELSLANDER, Cyriel Buysse. Uit zijn Leven en zijn
Werk, dl. I, Antwerpen 1950, blz. 40-42, 53-59, 68-74.
163 Bijzonder negatief was de recensie van E. Poffé in Het Recht van 17 augustus 1890, waarin het
stuk ‘een wangedrocht’ en ‘vuiligheid’ wordt genoemd.
164 Als lid en secretaris van de Antwerpse afdeling van Het Taalverbond had De Bom reeds met
Hubert Langerock, die samen met Jan Mathijs Brans secretaris was van de Brusselse groep
van Het Taalverbond, kennisgemaakt tijdens een vergadering te Antwerpen eind november of
begin december 1889. August Vermeylen ontmoette hij voor het eerst op de algemene
vergadering van Het Taalverbond te Brussel op 7 april 1890 en zij maakten nader kennis op de
Vlaamsche Boekwezendag in het lokaal van het Kunstverbond te Antwerpen (7, 8 en 9 augustus
1890 - en niet 3 april 1890 zoals ik foutief dateerde in mijn bibliografisch artikel over De Bom in
het Nationaal Biografisch Woordenboek). Over deze ‘boekwezendag’ bracht Emmanuel de Bom
samen met August Vermeylen en Herman Bosiers trouwens verslag uit in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant (12 augustus 1890).
165 De handschriften van de verschillende versies van dit onuitgegeven toneelstuk bevinden zich
in het A.M.V.C. te Antwerpen onder cutternummer B 708/H nrs. 91.602/1, 91.602/2, 99.619,
99.620.
166 E. DE BOM, Henrik Ibsen en zijn werk, Amsterdam 1893, blz. 6.
167 IDEM, Nieuw Vlaanderen, Kunst en Leven, zie aant. 161, blz. 189-190.
168 In zijn opstel De man die zijn Ik verloren had (Van Nu en Straks, 1893, nr. IV, blz. 15-18) laat
AUGUST VERMEYLEN eveneens zijn kunstenaar-dichter aan het einde van zijn leven tot de
verontrustende ontdekking komen dat hij ‘van zijn jeugd af alleen zijn eigen schim was geweest’
(blz. 15). Deze analoge tekening van psychische desagregatie en geestelijke moedeloosheid
toont aan dat dit geen louter individuele beleving was, doch de reflectie van de gemoedstoestand
van een hele generatie die in onmin leefde met het sociale en culturele klimaat van haar tijd.
Een gelijkaardige schets van die 19e-eeuwse ‘over-rijpe samenleving’ en van die jeugd, ‘ziek
van eigen twijfel en verlangen, verteerd door eigen onmacht en begeeren, krankzinnig van
zelfnegatie en onbereikbaar-schoone volkomenheids-voorstelling’, vindt men in het opstel over
Emile Verhaeren door KAREL VAN DE WOESTIJNE in Kunst en Geest in Vlaanderen, Bussum 1911,
blz. 27-74 (citaten blz. 42).
169 Het beeld van de scheppende kunstenaar als een held die redding kan brengen in een verziekte
samenleving kan zijn ontleend aan Thomas Carlyle in On Heroes and Hero-Worship (1841),
waarin ook ‘The Hero as Man of Letters’ voorkomt. De Van-Nu-en-Straksers De Bom en
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Vermeylen kenden dit werk zoals blijkt uit hun correspondentie. Anderzijds roept de Dionysische
lofzang op de bevrijdende kracht van de creatieve daad reminiscenties op aan Nietzsche:
‘Schaffen - das ist die grosse Erlösung vom Leiden, und des Lebens Leichtwerden’.
E. DE BOM, Onmachtig werd gepubliceerd in De Nederlandsche Spectator, 29 augustus 1891,
blz. 278-281; later opgenomen onder de titel Onlust in de bundel Tusschen Licht en Donker,
Brussel 1947, blz. 20-30.
IDEM, Rouw verscheen in Van Nu en Straks, Nieuwe Reeks, 2e jg., 1896, blz. 65-80; later in
Tusschen Licht en Donker, Brussel 1947, blz. 33-46. Het avontuur was ontstaan in 1896, doch
bleef ongepubliceerd tot de auteur het opnam in zijn laatste verzamelbundel, Tusschen Licht en
Donker, Brussel 1947, blz. 47-67.
Karakterisering van R.F. LISSENS in zijn voortreffelijke tekstanalyse Wrakken. Proeve van
interpretatie, in Vormen, jg. 1939, blz. 361-376, citaat blz. 367.
Hoewel een dergelijke psychologische stadsroman met naturalistische trekken nieuw was in de
Vlaamse literatuur, toch zullen de voorbeelden van Franse en vooral van Frans-Belgische auteurs
wel inspirerend op De Boms concept hebben ingewerkt. Het idee van een roman over het
contemporaine Antwerpen werd zelfs reeds gelanceerd in brieven uit de jaren 1879 en 1881
van Joris-Karl Huysmans aan Camille Lemonnier: vgl. G. VANWELKENHUYZEN, J.K. Huysmans.
Lettres inédites à Camille Lemonnier, in Textes littéraires français, Genève - Paris, 1957, blz.
67 en 96. Lemonnier is weliswaar aan een dergelijke roman begonnen, maar heeft hem nooit
voltooid. G. EEKHOUD zou het door Huysmans geopperde idee uitwerken in La Nouvelle Carthage,
Brussel 1888, een roman die De Bom gelezen had en waarmee hij dweepte. In zijn brieven aan
Vermeylen gebruikte hij trouwens vaak Eekhouds titelbegrip Carthago om de stad Antwerpen
aan te duiden. Vooral in het eerste hoofdstuk (‘Le Port’) van het tweede deel van Eekhouds
roman vinden we reeds het beeld van het kosmopolitische havendecor in verband met de
gemoedstoestand van het personage Laurent Paridael.
M. GILLIAMS, Inleiding tot ‘Wrakken’, Brussel 1938, blz. 11.
IDEM, Emmanuel de Bom 1868-1953, Brussel 1958, blz. 14.
Van 1920 tol 1926 werkte De Bom als journalist bij Volksgazet, nadat hij op 16 december 1918
uit zijn ambt was ontslagen op beschuldiging van activisme. Na het overlijden van L. Jacobs,
die De Boms plaats op de Stadsbibliotheek had ingenomen, werd hij in 1926 opnieuw tot
stadsbibliothecaris te Antwerpen benoemd. Over Emmanuel De Bom en zijn aandeel in de
Vlaamse beweging raadplege men verder het bio-bibliografische artikel in de Encyclopedie van
de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht 1973, blz. 204-205.
LEO SIMONS in zijn inleiding ‘Mane’, in Dagwerk voor Vlaanderen, Amsterdam 1928, blz. 8 en 9.
Over de plannen tot de oprichting van het tijdschrift (De) Vrije Kunst vindt men vooral informatie
in de briefwisseling van Vermeylen en De Bom, bewaard in het A.M.V.C. te Antwerpen.
Men raadplege hierover De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen - Brieven en documenten,
Brussel - Antwerpen - Den Haag 1962. Hoewel het tijdschrift door Herman Teirlinck gesticht en
aanvankelijk geleid werd, blijkt uit de door 's-Gravesande gepubliceerde documenten duidelijk
dat vanaf het begin (opstellen van het prospectus) Vermeylen er een belangrijke rol in speelde.
Door zijn gezag konden de meeste Van-Nu-en-Straksers overreed worden om tot de redactie
toe te treden, terwijl zijn bijdrage in de kroniek van het eerste nummer, Iets over ons, als het
literaire manifest van het tijdschrift kan gelden. Vanaf de 2e jg. leidde hij samen met Teirlinck
het tijdschrift, terwijl hij tijdens de 3e jg. zelfs het secretariaatswerk van Teirlinck overnam. Nadat
tijdens de 4e jg. Karel van de Woestijne tijdelijk als redactiesecretaris optrad, werd vanaf de 5e
jg. de hoofdredactie van het tijdschrift definitief toevertrouwd aan Vermeylen.
Het archief van Alfred Hegenscheidt bevindt zich sedert oktober 1977 in het A.M.V.C. te
Antwerpen. De briefwisseling van Vermeylen met Hegenscheidt werd reeds gedeeltelijk
gepubliceerd in R. VERVLIET, Leven met een schrijver, zie aant. 153. Hierin werd ook de tekst
voor het prospectus van De Gemeenschap afgedrukt (blz. 236-237).
Over Vermeylens plannen voor het nieuwe tijdschrift getuigde HUBERT LAMPO, die door uitgeefster
Angèle Manteau werd verzocht het redactiesecretariaat waar te nemen, in het
herdenkingsnummer naar aanleiding van de 100e verjaardag van de geboorte van Vermeylen,
in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 25e jg., nr. 3, maart 1972, blz. 263-272.
De Taak werd gepubliceerd in het eerste nummer van het Nieuw Vlaams Tijdschrift, I, 1946, blz.
8-13; als eerste uitgave van het Vermeylenfonds werd het afzonderlijk gepubliceerd in 1946,
met een portret getekend door Jozef Cantré, gedrukt in de Nationale Hogere School voor
Bouwkunst en Sierkunsten van Ter Kameren, Brussel; in A. VERMEYLEN, Verzameld werk, IV,
zie aant. 183. blz. 831-837.
Verzameld Werk van August Vermeylen, Brussel 1951-1955, 6 dln. R. ROEMANS, Het werk van
Prof. Dr. A. Vermeylen. Analytische bibliografie, Amsterdam-Antwerpen 1953.
Op deze debuutjaren wordt niet verder ingegaan, daar zij reeds werden beschreven door M.
Rutten in zijn hier voorafgaande schets van de voorgeschiedenis van Van Nu en Straks. Men
consultere hierover tevens het eerste hoofdstuk in de studie van A. WESTERLINCK, De
Wereldbeschouwing van August Vermeylen, Antwerpen 1958, blz. 7-17.
A. WESTERLINCK, De Wereldbeschouwing van August Vermeylen, zie aant. 184, blz. 153.
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186 Over Jacques Dwelshauvers: artikel van J. LAVALLEYE in Biographie Nationale, Tome 34,
Supplément VI (Fasc. 2). Bruxelles 1968, kol. 596-604.
187 Een gedetailleerde balans van de activiteiten van Les XX en La Libre Esthétique kan men vinden
in de jaargangen 1893, 1903 en 1913 van het tijdschrift l'Art Moderne, De geschiedenis werd
geschetst in het rijkelijk gedocumenteerde werk van M.O. MAUS, Trente Années de lutte pour
l'art 1884-1914, Bruxelles 1926. Vgl. de catalogus van de tentoonstelling ‘De XX en hun
tijdgenoten’ in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel, 7 februari-8 april 1962.
In het tijdschrift De Vlaamsche School (jg. 1890-1891-1892) schreef Vermeylen beschouwingen
over de tentoonstellingen van moderne kunst te Brussel.
188 In A. VERMEYLEN, Winter-Cyclus. Eene Reeks aaneengenaaide Prozalapjes, in Jong Vlaanderen,
1e jg., nr. 5 (24 november 1889), blz. 28, blijkt reeds zijn belangstelling voor een sociologische
visie op de literatuur naar aanleiding van beschouwingen over de stichting van een ‘Club de l'art
social’ in Parijs. In een artikel over Constantin Meunier in De Vlaamsche School, Nieuwe Reeks,
jg. 1892, blz. 39-43, spreekt hij voor het eerst over de sociale verantwoordelijkheid van de kunst.
189 Over de lectuur van Vermeylen in deze periode vindt men informatie in de uitvoerige
correspondentie met Emmanuel de Bom (bewaard in het A.M.V.C. Antwerpen). Zelf getuigde
A. VERMEYLEN er later over in Van Gezelle tot Timmermans, Antwerpen 1923; IDEM, De Vlaamsche
Letteren van Gezelle tot heden, Antwerpen 1938: derde om- en bijgewerkte druk van Van Gezelle
tot Timmermans, in Verzameld Werk, III, zie aant. 183, blz. 573 en vlg. en in interviews met E.
D'OLIVEIRA, De mannen van '80 aan het woord: een onderzoek naar eenige beginselen van de
‘Nieuwe-Gids’-school, in Nederlandsche bibliotheek, LXX-LXXI, Amsterdam 1907; ibidem, 2e
dr., Amsterdam z.j., blz. 157 en vlg., met R. HERREMAN in Vooruit van 8 mei 1932. Getuigenissen
van de Van-Nu-en-Straksers: E. DE BOM EN G. SCHAMELHOUT in Gedenkboek A. Vermeylen,
‘aangeboden aan August Vermeylen ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag, 12 mei
1932’, Brugge 1932.
190 A. VERMEYLEN, De man die zijn Ik verloren had, in Van Nu en Straks, Eerste Reeks, 1893, nr.
4, blz. 18 (gepubliceerd onder het pseudoniem Victor Lieber).
191 IDEM, Aanteekeningen over een hedendaagsche richting, in Van Nu en Straks, Eerste Reeks,
1893, nr. 2, blz. 9.
192 Ibidem, blz. 12 - Bij de opname in de bundel Verzamelde Opstellen, I, Bussum, 1904 (2e dr.
1922, 3e dr. 1951) heeft Vermeylen dit essay verkort opgenomen onder de titel Onze Tijd
(Fragmenten). Talrijke passages uit de oorspronkelijke tekst in Van Nu en Straks werden erin
geschrapt, waaronder o.m. de hier geciteerde passus. Dit zou erop kunnen wijzen dat Vermeylen
later afstand heeft willen nemen van dit extreem anti-intellectualistische standpunt. Vgl. IDEM,
Verzameld Werk, II, zie aant. 183, aantekeningen blz. 862-867.
193 Over Vermeylens esthetische opvattingen en in het bijzonder over zijn synthetische
kunstconceptie: A. WESTERLINCK, Analytische beschouwingen over de ‘eenheid van vorm en
inhoud’ in de literaire theorie van A. Vermeylen, Hulde-album Prof. Dr. J.F. Vanderheyden,
Langemark 1970, blz. 191-201, en IDEM, De onderlinge verhouding van kunst en wetenschap
bij Vermeylen, in Spiegel der Letteren, 2e jg., 1958, blz. 270-284.
Deze studies werden enigszins omgewerkt opgenomen in J.J. AERTS, Verwondering en
rekenschap. Opstellen over Nederlandse letterkunde, Gebundeld en aangeboden ter gelegenheid
van zijn emeritaat, door de afdelingen Algemene Literatuurwetenschap en Nederlandse Literatuur
van de Katholieke Universiteit te Leuven, Leuven 1978, resp, blz. 181-193 (De eenheid van
vorm en inhoud in de literaire theorie van A. Vermeylen. Analytische bijdrage tot de studie van
de terminologie der literaire kritiek) en blz. 165-180 (onder oorspronkelijke titel).
194 A. VERMEYLEN, De Kunst in de Vrije Gemeenschap, in Van Nu en Straks, Eerste Reeks,
1893-1894, nr. VI-VII, blz. 52-56 en nr. VIII-X, blz. 2-9 (gedateerd 23-31 maart 1894). In IDEM,
Verzamelde Opstellen, I, zie aant. 192, blz. 15-33, luidde de titel: De Kunst der Vrije
Gemeenschap. Onder de oorspronkelijke titel werd het opgenomen in Proza, Brussel 1941, blz.
83-94 en in Verzameld Werk, II, zie aant. 183, blz. 28-43.
195 IDEM, Een Morgen, in Van Nu en Straks, Eerste Reeks, 1893-1894, nr. VI-VII, blz. 50-51, in
Verzameld Werk, I, zie aant. 183, blz. 434-435.
196 IDEM, Eenig gekapt Stroo over de ontwikkelde Lui, in Van Nu en Straks, Eerste Reeks, 1893-1894,
nr. V, blz. 29-32 (gepubliceerd onder het pseudoniem Victor Lieber); opgenomen in 2e druk van
Verzamelde Opstellen, I, zie aant. 192, blz. 21-27; Verzameld Werk, II, zie aant. 183, blz. 23-27).
197 De miskenning van de poëzie van Guido Gezelle en van de romankunst van Cyriel Buysse
deden hem reageren tegen het verslag van Theophiel Coopman (1 februari 1896) van de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde over de vijfjaarlijkse prijs voor Vlaamse
letterkunde (periode 1890-1894) die uitgereikt werd aan Virginie Loveling voor haar roman Een
dure eed: A. VERMEYLEN, Letterkundige Kroniek, in Van Nu en Straks, Nieuwe Reeks, nr. I, 1896,
blz. 123-132 (herdrukt in Proza, zie aant. 194, blz. 126-134, onder de titel Een academisch
Verslag in Verzameld Werk, II, zie aant. 183, blz. 83-94, Verzamelde Opstellen, I, zie aant. 192,
blz. 81-95 onder de titel Het academisch Verslag van den heer Th. Coopman); over de miskenning
van Alfred Hegenscheldts Starkadd in het verslag van Willem de Vreese (3 juni 1898) van de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde voor de driejaarlijkse prijskamp voor
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Nederlandse toneelletterkunde (14e tijdvak, 1895-1897) schreef hij: Letterkundige kroniek, in
Van Nu en Straks, Nieuwe Reeks, nr. III, augustus 1898, blz. 192-196 (in Verzamelde Opstellen,
I, zie aant. 192, blz. 143-151, IDEM, Starkadd en de Academie; onder deze laatste titel ook in
Verzameld Werk, II, zie aant. 183, blz. 131-137); ten slotte zou hij nogmaals van leer trekken
tegen de Koninklijke Vlaamse Academie naar aanleiding van het verslag van prof. Adolf de
Ceuleneer voor de vijfjaarlijkse prijs voor Vlaamse letterkunde (1895-1899: postume bekroning
van Gezelles Rijmsnoer) dat hij ‘een wangedrocht van onverstand, on-smaak, on-talent en
onvermoede onbenulligheid’ noemde in Prof. de Ceuleneer en de academische Ploertocratie,
2

in Vlaanderen, 2e jg., 1904, blz. 185-192 (in Verzamelde Opstellen, II, Bussum, 1905 (1924 ,
3
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1951 ), blz. 161-173, in Verzameld Werk, II, zie aant. 183, blz. 299-309); zijn verontwaardiging
over het onbegrip voor de Vlaamse ontvoogdingsstrijd en over de ‘Fransch-Belgische
kortzichtigheid’ kwam tot uiting in: Onze Taal voor de Senaat en voor Buysse, in Van Nu en
Straks, Nieuwe Reeks, 2e jg., nr. 1, februari 1897, blz. 67-72 (in Verzamelde Opstellen, I. zie
aant. 192, blz. 115-124; Verzameld Werk, II, zie aant. 183, blz. 109-116); IDEM, Aan Camilie
Lemonnier, in Vlaanderen, 3e jg., 1905, blz. 35-40 (in Beschouwingen. Een nieuwe bundel
Verzamelde Opstellen, Brussel-Rotterdam 1942, blz. 7-13; IDEM, Verzameld Werk, II, zie aant.
183, blz. 333-340); IDEM, Vlaamsch voor 't Assizenhof van Brabant, in Vlaanderen, 4e jg., 1906,
blz. 253-257 (in Beschouwingen, zie hierboven, blz. 30-34; Verzameld Werk, II, zie aant. 183,
blz. 360-365); IDEM, De Bisschoppen en de Vlaamsche Zaak, in Vlaanderen, 4e jg., 1906, blz.
493-502 (in Beschouwingen, zie hierboven, blz. 35-45; Verzameld Werk, II, zie aant. 183, blz.
366-378); Vermeylen als vinnig polemist kan men ook nog verder leren kennen uit zijn polemiek
met mej. Elisabeth Belpaire die hij verweet de literaire kritiek al te zeer te beoefenen vanuit een
confessioneel rooms-katholiek standpunt, zodat zij belandde in een kortzichtig en benepen
klerikalisme: IDEM, Christen Ideaal, in Vlaanderen, 3e jg., 1905, blz. 187-196 (in Beschouwingen,
zie hierboven blz. 14-24; Verzameld Werk, II, zie aant. 183, blz. 341-353; over het verdere
verloop van woord en wederwoord in deze polemiek, vgl. Verzameld Werk, II, zie aant. 183,
aant. 341, blz. 915-916).
Hij vertrok naar Berlijn op 25 oktober 1894 en verbleef er tot 31 maart 1895. Op 1 april 1895
vertrok hij naar Wenen waar hij tot einde juli 1895 bleef. Na een vakantie te Brussel reisde hij
op donderdag 17 oktober 1895 opnieuw af naar Berlijn en bleef er tot 31 januari 1896. Te Berlijn
liep hij vooral college bij de literatuurhistoricus en Goethe-specialist Erich Schmidt en bij de
volkskundige Johannes Bolte. Te Wenen liep hij college over Duitse literatuur en woonde de
werkcolleges bij in de Spaanse taal en volgde de werkcolleges voor de Germaanse en Romaanse
filologie. Tevens liep hij er college kunstgeschiedenis (o.a. bij Franz Wickhoff). Over dit Berlijnse
en Weense studieverblijf schreef hij in zijn brieven aan Emmanuel de Bom en Alfred
Hegenscheidt: vgl. R. VERVLIET, Also sprach Dr. Vermeylen. Brieven van August Vermeylen uit
Berlijn en Wenen 1894-'96, in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 25e jg., november 1972, blz. 896-931
(ook in overdruk in Uitgaven van het August Vermeylenfonds, 1974); Leven met een schrijver.
Biografie van Alfred Hegenscheidt volgens de memoires van Madeleine Hegenscheidt-Heyman
en met editie van onuitgegeven documenten, zie aant. 153, blz. 28-92.
A. VERMEYLEN, De Renaissance, in Van Nu en Straks, Nieuwe Reeks, 3e jg., nrs. V-VI, december
1898, blz. 281-293 (in Verzamelde Opstellen, I, zie aant. 192, blz. 153-171).
In boekvorm verscheen de dissertatie in 1899 bij de Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen
(2e druk Bussum z.j.) Afzonderlijke hoofdstukken verschenen in Tweemaandelijksch Tijdschrift,
V, 1898-1899, dl. I, blz. 92-148, 259-282, 387-414, dl. II, blz. 66-92. Een kort opstel over Van
der Noot schreef Vermeylen ook in Honderd Grote Vlamingen. Vlaanderens Roem en Grootheid
in zijn beroemde Mannen, samengesteld onder leiding van dr. L. Elaut, dr. L. Grootaers, dr. R.
van Roosbroeck en dr. A. Vermeylen, Antwerpen 1941, blz. 183-185.
IDEMDagen van Onmacht, in Van Nu en Straks, Nieuwe Reeks, 1e jg., nr. III, mei 1896, blz.
165-171 (in Verzameld Werk, I, zie aant. 183, blz. 436-442).
IDEM, Anarchie geen Leer, in Ontwaking, 1e jg., nr. 8, 1896, blz. 57-59; IDEM, Materialisme, in
Ontwaking, 1e jg., nr. 11, 1896, blz. 81-84 (beide onder pseudoniem Halieus), (in Verzameld
Werk, IV, zie aant. 183, blz. 9-14 en 15-22).
IDEM, Materialisme, in Ontwaking, 1e jg., nr. 11, 1896, blz. 84.
IDEMKritiek der Vlaamsche Beweging, in Van Nu en Straks, Nieuwe Reeks, 1e jg., nr. I, januari
1896, blz. 1-34 (gedateerd: Berlijn, 5 november 1895), in Verzamelde Opstellen, I, zie aant. 192,
blz. 35-80. Als afzonderlijke brochure werd dit opstel uitgegeven door C.A.J. van Dishoeck te
Bussum in 1905. In Een Woordje Vooraf (gedeeltelijk ook opgenomen in de Voorrede tot de 2e
druk van de Verzamelde Opstellen in 1919) distantieerde hij zich van zijn negatieve anarchistische
kritiek op de Staat en de parlementaire actie: ‘Ik wensch alleen te bekennen, dat mijn meening
omtrent één punt gewijzigd is; - ik geloof niet meer dat de Staat-als-gezag in afzienbaren tijd
ineenstorten zal; en ik zou het betreuren, als iemand door mijn opstel tot de overtuiging kwam,
dat wij ons - bijvoorbeeld waar 't de vervlaamsching van 't onderwijs geldt, - van alle werking op
parlementair gebied moesten onthouden’ (in Verzameld Werk, II, zie aant. 183, aantekeningen
blz. 874.)
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In zijn eerste concept zal zijn kritiek op het parlementarisme nog veel uitvoeriger zijn geweest,
wat blijkt uit een brief aan E. de Bom daterend van 13 november 1895 waarin hij verklaarde:
‘De critiek van 't parlementarisme zelf, dat vijf à zes bladzijden vulde, heb ik in vijf of zes zegels
geresumeerd, maar heb de polemiek op ander gebied versterkt, zoo dat het artikel toch dezelfde
lengte behoudt’. Hegenscheidt had hem erop gewezen dat hij gerechtelijk zou kunnen worden
vervolgd wegens het verspreiden van staatsgevaarlijke ideeen, zodat hij op aanraden van de
advocaat Emile Roger deze kritiek drastisch inkortte (vgl. R. VERVLIET) Also sprach Dr. Vermeylen.
Brieven van August Vermeylen uit Berlijn en Wenen 1894-'96, zie aant. 198).
A. VERMEYLEN, Eene Jeugd, in Van Nu en Straks, Nieuwe Reeks, 1e jg., nr. IV, augustus 1896,
blz. 233-244. Verder opgenomen in de bundels Verzamelde Opstellen, I, zie aant. 192, blz.
97-113; Proza, Brussel 1941, blz. 135-145; in Verzameld Werk, II, zie aant. 183, blz. 95-108,
citaten resp. blz. 106 en 108.
Over de geschriften en activiteiten van Vermeylen als flamingant consultere men het artikel in
de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Amsterdam 1975, blz. 1780-1784 (met
bibliografie van Vermeylens geschriften over de Vlaamse Beweging).
Naar Vermeylens eigen getuigenis in het interview met E. D'OLIVEIRA, De mannen van '80 aan
het woord: een onderzoek naar eenige beginselen van de ‘Nieuwe-Gids’-school Amsterdam 2e
druk z.j., blz. 151-180.
Nadat drie hoofdstukken reeds gepubliceerd waren in het tijdschrift Vlaanderen, verscheen De
Wandelende Jood voor het eerst in zijn geheel in 1906 bij C.A.J. van Dishoeck te Bussum.
Verscheidene, telkens door Vermeylen herziene drukken verschenen nog: vgl. aantekeningen
in Verzameld Werk, I, zie aant. 183, blz. 567. Recente heruitgaven: A. VERMEYLEN, De
Wandelende Jood, Bussum 1962 (ingeleid door Karel Jonckheere); ibidem, Bussum 1978.
Aan de invloed van Flaubert op Vermeylen werd een scriptie gewijd door P. VAN STEENVOORT,
De les van Flaubert. August Vermeylen in het licht van het werk en de opvattingen van Gustave
Flaubert, Leuven 1973.
J.J. GIELEN, De Wandelende Jood in volkskunde en letterkunde, Amsterdam-Mechelen 1931.
De Wandelende Jood werd gekarakteriseerd als een ‘prozagedicht’ door W. KLOOS in Gedenkboek
A. Vermeylen, zie aant. 189, blz. 18, F. HELLENS, ibidem, blz. 63 en R.F. LISSENS, De Vlaamse
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letterkunde van 1780 tot heden, Brussel 1967 , blz. 108.
A. VERMEYLEN, Iets over ons, in Vlaanderen, 1e jg., nr. 1 (januari 1903), blz. 42-46. Opgenomen
in Verzamelde Opstellen, II, aant. 192, blz. 73-81; Verzameld Werk, II, zie aant. 183, blz. 231-236,
citaat blz. 234.
IDEM, Particularisme, in Vlaanderen, 1e jg., juli-augustus 1903, blz. 322-334 en blz. 376-384.
Opgenomen in Verzamelde Opstellen, II, zie aant. 192, blz. 93-125; Proza, zie aant. 204, blz.
170- 191; Verzameld Werk, II, zie aant. 183, blz. 244-272.
IDEM, Over Leuzen en Victor de Meyere, in Vlaanderen, 5e jg., 1907, blz. 164-168; IDEM, Een
standpunt, ibidem, blz. 372-381; IDEM, Nog eens om een ‘standpunt’, ibidem, blz. 567-568.
IDEM, Een standpunt, in Verzameld Werk, II, zie aant. 183, blz. 403.
IDEMOver Leuzen en Victor de Meyere, in Verzameld Werk, II, zie aant. 183, blz. 401.
A. CORNETTE, August Vermeylen, in Het Boek in Vlaanderen, Jaarb. v.d. Vl. Ver. v. Letterkundigen
en de Ver. ter Bevordering v.h. Vl. Boekwezen, 1932, blz. 17-19; F. DE BACKER, Vermeylen als
professor en als wetenschapsmens, in Jaarb. van de Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde,
1945, blz. 45-51; P. DE SMAELE in Gentsche Bladen, IV, 1945, blz. 1-12; J. KESTELEYN, Bij Prof.
A. Vermeylen te Gent, als student, in Socialistische Standpunten, XIX, 3, 1972, blz. 138-139;
gedicht van H. DE CAT, De prof., in Verzameld Werk, I, zie aant. 183, blz. 40.
A. BOLCKMANS, August Vermeylen en de wereldliteratuur, in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 25e jg.,
nr. 9 (november 1972), blz. 871-895 (ook in overdruk in Uitgave van het August Vermeylenfonds,
1974).
A. VERMEYLEN, Nota's over Geschiedkundige Literatuur, in De Kunstwereld, jg. 1894, nr. 46.
Oorspronkelijk in het Frans gestelde studies: A. VERMEYLEN, La méthode scientifique de l'histoire
littéraire, in Revue de l'Université de Bruxelles, 6e jg.(1900-1901), blz. 195-207; IDEM, Questions
de Méthode. Leçon d'ouverture au cours Histoire de l'Art, ibidem, 7e jg. (1902), blz. 281-295.
De laatste tekst verscheen eveneens onder de titel L'Histoire de l'Art. Questions de Méthode in
Revue des Cours et Conférences, (Paris), 20 maart 1902. In het Nederlands vertaald werden
deze artikelen opgenomen in Verzamelde Opstellen, II, zie aant. 192; in Verzameld Werk, II, zie
aant. 183, blz. 173-189 en 194-213.
Uit het nawoord bij deze roman blijkt dat het plan reeds dagtekent van november 1897. Na het
eerste ontwerp werden nog twee ontwerpen gemaakt in 1902 en 1919. De roman werd
geschreven in de maanden maart tot september 1941 en mei tot september 1942 (vgl. Verzameld
Werk, I, zie aant. 183, aantekeningen, blz. 576).
Voor literatuur over A. VERMEYLEN, zie bibliografie.
S. STREUVELS heeft zelf de mythe van de brood- en banketbakker die plots naar de pen greep
en als een meteoor in de Vlaamse literatuur verscheen, in de hand gewerkt door in zijn voordracht
Hoe men schrijver wordt (1910) te verklaren dat hij al ‘tien jaar op 't bakkersambacht’ was en
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‘mede deed aan alle soort liefhebberij zonder nog ooit aan letterkunde te denken’ (Volledig Werk,
II, Brugge 1972, blz. 1487). Hij heeft dit herhaald in Kinderlectuur (1924) en in het tweede deel
van zijn autobiografische geschriften Avelgem (1946). Uit nauwkeurig biografisch onderzoek (A.
DEMEDTS, Stijn Streuvels. Een terugblik op leven en werk, Brugge 1971, blz. 42-58; L. SCHEPENS,
Kroniek van Stijn Streuvels - 1871-1969, Brugge 1971, blz. 11-17) blijkt dat Streuvels al vanaf
zijn schooltijd een gepassioneerd lezer was, blijk gaf van schrijflust en talent in zijn opstellen en
zich daarna verder bleef oefenen door schetsen uit Le Magasin Littéraire te vertalen.
Zijn bekroonde schoolopstellen werden later gepubliceerd door H. VAN TICHELEN in De Kleine
Vlaming, jg. 1933-1934, blz. 30-32, 68-70, 113-118, 170-172, door ARNO BRIJS in Biekorf, 70
(1969). nr. 9-10, blz. 276-280 en door A. DE RIDDER in zijn studie Stijn Streuvels. Zijn leven en
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zijn werk, 1908 , blz. 21-24. Het door De Ridder gepubliceerde opstel Smetje Viole en al zijn
alaam werd door Streuvels zelf opgenomen in Prutske's Vertelselboek (1936).
Gepubliceerd in Vlaamsch en Vrij, 4e jg., 1896, nr. 15, blz. 235-237. Gepubliceerd als Noorsche
Liederen in Biekorf, 8e jg., 1898, nr. 7, blz. 97-101. Onder deze titel ook opgenomen in
Doodendans (1901); Volledig Werk, I, zie aant. 230, blz. 685-689.
L. JANSSEUNE en R. VERVLIET, Stijn Streuvels en ‘Van Nu en Straks’, in Dietsche Warande en
Belfort, 116e jg., nr. 8 (oktober-november 1971) blz. 598-648 (ook in Een eeuw Streuvels,
Antwerpen-Utrecht 1971, blz. 38-88, i.h.b. blz. 40-50).
G. SCHMOOK, De regenboog van ‘Leie’ tot ‘Schelde’ in Antwerpen. Tijdschrift der Stad Antwerpen,
18e jg., nr. 1 (april 1972), blz. 3-10; omgewerkte en uitgebreide versie in Versl. en Med. van de
Kon. Ac. voor Ned. Taal-en Letterkunde, 1971, afl. 3, blz. 339-355.
S. STREUVELS, Avelgem, in Volledig Werk, IV, zie aant. 230, blz. 1199.
A. DEMEDTS, Stijn Streuvels. Een terugblik op leven en werk, zie aant. 222, blz, 19-24 met kaartje
op blz. 19: ‘Zijn grenzen, met ruwe trekken vastgelegd, zijn de Leie in het noorden, de weg van
Sint-Eloois-Vijve naar Kerkhove in het oosten, de Schelde in her zuiden en de vaart van Bossuit
naar Kortrijk in het westen’.
In een brief aan Caesar Gezelle d.d. 5 okt. 1897 deelt Guido Gezelle mee dat hij met de bisschop
van Brugge over Van Nu en Straks heeft gesproken ‘en gevraagd hoe ik best François Lateur
zou daaruit krijgen...’ (L. SCHEPENS, Kroniek van Stijn Streuvels, zie aant. 222, blz. 27).
Vgl. brieven van Streuvels aan De Bom in: L. JANSSEUNE en R. VERVLIET, Stijn Streuvels en ‘Van
Nu en Straks’, in Een eeuw Streuvels, zie aant. 224, blz. 55-57.
H. SPELIERS, Omtrent Streuvels. Het einde van een myte. Een anti-essay, Brugge 1968. Op het
eerste essay van H. SPELIERS, Een broertje dood aan Streuvels, in Bok, 1e jg., nr. 10 (mei 1964,
verschenen in november 1964) en achteraf opgenomen in de bundel Wij, galspuwers, Brugge
1965, heeft Streuvels gereageerd in een brief d.d. 15 juli 1965 (opgenomen in H. SPELIERS, G.
ADÉ, G. WILDEMEERSCH, A. GODROID, Afscheid van Streuvels, Brugge- 's-Gravenhage-Rotterdam
1971, blz. 261). In deze brief bevestigt Streuvels de stelling van de in hem levende tweespalt:
‘...ik geloof dat Gij over de hele lijn gelijk hebt. Ik heb inderdaad altijd het gevoel gehad dat mijn
boeken niet door mij maar door een onbekende, mij vreemde geschreven zijn. Ze zijn buiten mij
ontstaan, vandaar misschien dat zij onder pseudoniem op de markt zijn gekomen’.
Lente verscheen niet in Van Nu en Straks, doch werd opgenomen in de bundel Werk, I (met
band- en tekstversiering van Juul de Praetere), Antwerpen 1899, blz. 1-46. In deze bundel
verschenen tevens Gunlaug en Helga van Victor de Meyere en Kronos van Karel van de
Woestijne. In tegenstelling met de plannen werd deze reeks reeds na de eerste uitgave gestopt.
Voor bibliografische gegevens over het werk van Streuvels: R. ROEMANS, H. VAN ASSCHE,
Bibliografie van Stijn Streuvels. Werk in boekvorm, Antwerpen-Utrecht 1972 (Studia Flandrica,
nr. 2); H. VAN ASSCHE, beknopte bibliografie aan het cinde van ieder deel van S. STREUVELS,
Volledig Werk, 4 dln., Brugge 1971-1973.
J. JACOBS, Realisme in Vlaanderen, in Het Belfort, 14e jg., 1899, II, blz. 89-92; F. DRIJVERS, Iets
over Idealisme en Realisme, in Het Belfort, 14e jg., 1899, II, blz. 264-265.
Op sarcastische toon heeft Streuvels de beroering over zijn eerste boek in West-Vlaanderen
beschreven in een brief d.d. 7 april 1899 aan E. de Bom (bewaard in het A.M.V.C., gedeeltelijk
afgedrukt in L. JANSSEUNE en R. VERVLIET, Stijn Streuvels en ‘Van Nu en Straks’ in Een eeuw
Streuvels, zie aant. 224, blz. 72).
In brieven aan priester Cyriel Delaere (in die jaren hoofdredacteur van De Vlaamsche Vlagge)
verdedigde hij zich tegen de negatieve kritiek in Het Belfort: vgl. A. LOWYCK, De Breuk tussen
Stijn Streuvels en Gezelles Biekorf, in Album Antoon Viaene, Brugge 1970, blz. 247-256.
A. HEGENSCHEIDT, Lenteleven van Stijn Streuvels, in Van Nu en Straks, Nieuwe Reeks, 4e jg.,
1900, blz. 200-216, Afzonderlijk uitgegeven door L.J. Veen, Amsterdam (1902).
De receptie van het scheppend werk van Streuvels werd bestudeerd in de volgende onuitgegeven
scripties: R. VAN RENTERGHEM, Stijn Streuvels' werk (Volledig Werk, I) gerecenseerd. Een
literair-sociologische benadering, lic. verh. Gent 1975; M.R. DE STERCK, Stijn Streuvels' scheppend
werk (1905-1971) gerecenseerd. Een literair-sociologische benadering, lic. verh. Gent 1977.
S. STREUVELS, Avelgem, in Volledig Werk, IV, zie aant. 230, blz. 1227.
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235 Zoals W.L. MINER in The World of William Faulkner, New York 1952, de buitentekstuele
werkelijkheid beschreef die de basis was voor de opbouw van Faulkners fictioneel universum,
zo ook wijdde R. VAN DE LINDE een sociografische studie aan het Streuvelsland: Het oeuvre van
Streuvels, sociaal document, Leuven 1958.
236 Streuvels was een groot kenner en bewonderaar van de oude sagen, volgens A. DEMEDTS (Stijn
Streuvels. Een terugblik op leven en werk, zie aant. 222, blz. 106). Twintig jaar later publiceerde
hij een aantal vertalingen en bewerkingen: Yslandsche Godensagen, Amsterdam 1933, en
Sagen uit het Hooge Noorden, Den Haag-Brussel 1934.
237 H. SPELIERS, Omtrent Streuvels, zie aant. 229, blz. 50.
238 Op dit mythische element werd voor het eerst gewezen door P. BERTHELOOT, Les Forces
cosmiques. Le Temps et la vie intérieure dans l'Oeuvre de Stijn Streuvels, in Dietsche Warande
en Belfort, september-oktober 1946, blz. 472-474.
239 Dat Streuvels zich bewust was van het mogelijke blasfemerende effect van dit verhaal, blijkt uit
het feit dat hij, na de opschudding die Lenteleven veroorzaakte, de tekst aan Vermeylen
terugvroeg ‘om geen nieuwe schandalen te veroorzaken in het vaderland’ (vgl. L. JANSSEUNE
en R. VERVLIET, Stijn Streuvels en ‘Van Nu en Straks’, zie aant. 224, blz. 72). Over dit verhaal
(oorspronkelijk geschreven onder de titel De gesnekkerde Christus) was Vermeylen trouwens
niet zo enthousiast, in tegenstelling tot De Bom die het bijzonder geslaagd vond. De Bom zou
trouwens van dit verhaal een toneelbewerking maken: Swane. Een woudlegende in drie
bandelingen (met houtsneden van Frans Masereel, 1928), getoonzet door Maurits Schoenmaker
en opgevoerd op 19 februari 1933 in de Koninklijke Vlaamse Opera te Antwerpen.
240 S. STREUVELS, Hoe men schrijver wordt (1910), in Volledig Werk, II, zie aant. 222, blz. 1509.
241 Evenals Vermeylen en De Bom (en wellicht mede onder hun invloed) was Streuvels een groot
bewonderaar van Gustave Flaubert. Een gedistantieerd realisme vanuit een auctorieel
vertelperspectief is een constante in de Streuveliaanse esthetica. De blijvende voorkeur voor
de standplaats van de persona-verteller aan de periferie beantwoordde zeker aan een existentiële
behoefte aan afzondering, doch in de consequente artistieke toepassing ervan kan de les van
Flaubert zeker een rol hebben gespeeld. Een belangrijke aanduiding hiervoor kan men vinden
in zijn repliek aan Alberic Deswarte, genoteerd in zijn oorlogsdagboek op 3 april 1915: ‘Ik ben
ook schrijver, mijnheer, en wel een beetje uit de school van Flaubert, voor zover het geldt dat
de persoon van de schrijver zoveel mogelijk op de achtergrond blijven moet in zijn werk en de
zaken objectief behandelen.’ (L. SCHEPENS, Stijn Streuvels. In oorlogstijd. Het uitgegeven en
het onuitgegeven oorlogsdagboek 1914-1918, Brugge-Nijmegen 1979, blz. 439).
242 Een scherpzinnige structurele analyse met tevens een situering van dit verhaal binnen het oeuvre
en leven van Streuvels, werd gemaakt door B. KEMP, Schrijven tegen de verstening, in Een
eeuw Streuvels, zie aant. 224, blz. 113-135.
243 De topoi in de verhalen die aan de ontstaanstijd (november 1906-januari 1907) van De Vlaschaard
voorafgaan, werden vergaard en bestudeerd door M. JANSSENS, De groei van een vlasakker, in
Een eeuw Streuvels, zie aant. 224, blz. 136-153, ook in de inleiding tot Volledig werk, II, zie
aant. 222, blz. 112-132. Over de genese van De Vlaschaard kan men ook raadplegen: E. JANSSEN
S.J., Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard. Essay over zijn eerste produktie tot aan het meesterwerk
(1894-1907), Antwerpen-Tielt 1946.
244 In de recente Streuvelsliteratuur wordt aan deze roman meer aandacht besteed. H. SPELIERS,
Omtrent Streuvels, zie aant. 229, blz. 113-128, heeft erop gewezen dat Streuvels deze roman
heeft geschreven uit een intense persoonlijke rancune tegen het autoritaire katholieke
opvoedingssysteem en in een realistische stijl die nog bijzonder modern is: ‘Hier staan we voor
het realisme van een Robbe-Grillet, een Claude Simon, een Michel Butor, maar met een
voorsprong van vijftig jaar’ (blz. 115). M. JANSSENS (Volledig Werk, II, zie aant. 222, blz. 102-108)
heeft aangetoond dat de structuur en topoi van deze roman helemaal in de lijn liggen van zijn
vorig werk. De roman werd verfilmd voor de televisie door BRT en NCRV (regie: Bram van Erkel;
scenario: Libera Carlier; camera: Ralf Boumans).
245 Streuvels’ oorlogsdagboek, de notities over de gebeurtenissen die zich afspeelden tussen 29-30
juli en 31 december 1914, werd onder de titel In Oorlogstijd gepubliceerd door L.J. Veen te
Amsterdam in 1915 en 1916, in vijf afleveringen (Volledig Werk, II, zie aant. 222, blz. 1144-1478).
Enkele fragmenten uit dit oorlogsdagboek werden gepubliceerd in de Gentse activistische krant
De Vlaamsche Post (nrs. 1-7, 22 tot 28 febr. 1915) en in de in Nederland verschijnende krant
De Vlaamsche Stem (nr. van 21 febr. 1915, op dat ogenblik nog niet activistisch getint). Doch
vooral de publikatie van deze fragmenten (zonder toestemming van de auteur, noch van zijn
uitgever) door andere activistische bladen en een aantal Duitse kranten verwekte een
kettingreactie van heftige, negatieve antwoorden ingezet door August Monet in De Telegraaf
van 16 maart 1915 (vgl. L. LAZEURE, Bijdrage tot de studie van Stijn Streuvels’ oorlogsdagboek
‘In Oorlogstijd’, onuitg. lic. verh., Leuven 1973, en L. SCHEPENS, Kroniek van Stijn Streuvels, zie
aant. 222, blz. 69-72). Op 3 en 5 april 1915 heeft Streuvels replieken geschreven (doch niet
gepubliceerd) op de reacties van Alberic Deswarte en Marie Gevers. Wel gepubliceerd werden
de rechtzettingen: Aan mijn vrienden in Holland. Mijn inzicht (met als motto: ‘Omdat ic Vlaminc
ben’ gedateerd: Ingoyghem 13 juni 1915) waarin hij alle twijfels over zijn Vlaamsgezindheid en
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anti-Duitse gevoelens wou wegnemen. Na deze publikaties luwde de polemiek die achteraf
beschouwd, vooral na lectuur van het volledige dagboek, wel als overdreven overkomt. Als
realistisch schrijver in de lijn van Flaubert had Streuvels de gebeurtenissen uit zijn onmiddellijke
omgeving (wel een te beperkte gezichtseinder om kroniekschrijver van een wereldoorlog te zijn)
op objectieve, onpartijdige wijze weergegeven, zodat hij zowel ongenoegen opwekte bij hen die
hem niet anti-Belgisch genoeg vonden, als bij hen die oordeelden dat hij niet anti-Duits genoeg
was. Streuvels’ uitgever L.J. Veen en hun beider raadgeefster, dr. Aleida Meyland, beslisten het
dagboek niet verder te publiceren. In Ingooigem, II, in Volledig Werk, IV, zie aant. 230, blz. 1337,
schreef Streuvels dat hij het dagboek had voortgezet tot september 1915. Bij de inventarisering
van de bibliotheek van Het Lijsternest, - dat in 1978 door de Provincie West-Vlaanderen werd
aangekocht om er een Streuvelsmuseum in te richten -, vond conservator Luc Schepens een
kartonnen bibliotheekdoos waarin zich het vervolg op het gepubliceerde oorlogsdagboek bevond,
nl. van januari 1915 tot november 1918. Het volledige oorlogsdagboek werd door L. Schepens
gepubliceerd, voorzien van een inleiding en aantekeningen: S. STREUVELS, In Oorlogstijd. Het
volledige dagboek van de eerste Wereldoorlog, Brugge-Nijmegen 1979.
Een literair-sociologische analyse van Streuvels’ levens- en wereldvisie zoals die tot uiting komt
in de romanstructuren, werd gemaakt door J. WEISGERBER, Stijn Streuvels. Een sociologische
balans, Gent 1970; IDEM, Sociologische aspecten, in Een eeuw Streuvels, zie aant. 224, blz.
154-165; inleiding tot S. STREUVELS, Volledig Werk, III, zie aant. 230, i.h.b. blz. 30-57.
H. SPELIERS, Omtrent Streuvels, zie aant. 229, blz. 163.
Reeds in de allereerste regels van de novelle wordt op de theatrale visie de nadruk gelegd: ‘De
schuur met de dubbele poortluiken breed open, gelijkt een toneel waar, in de gapende diepte,
door haveloze mannen, in haastig tempo, een spel wordt opgevoerd. Het gebouw staat er
eenzaam op de verlaten vlakte: het toneel zonder toeschouwers, en de spelers doende achter
een sluier van watermist, die 't al omdoezeld houdt. De mannen vervullen elk zijn aangewezen
rol - handeling welke ineensluit als een geordend werktuig dat in 't ijle draait - een schouwspel
dat in 't tijd- en ruimteloze afspint’.
Het allegorische karakter ervan heeft Streuvels zelf aangeduid in de titel van de eigen
toneelbewerking: Het zinnespel van droom en dood, in Een eeuw Streuvels, zie aant. 224, blz.
4-32, en J. FLORQUIN: ‘Het leven en de dood in den ast’ als toneelspel, ibidem, blz. 33-37.
Analyses van Leven en Dood in den Ast door: A. WESTERLINCK, Over het Leven en de Dood in
den Ast, in Dietsche Warande en Belfort, 106e jg., oktober 1961, blz. 533-543; IDEM, Weer een
Uur met Streuvels..., in Alleen en van geen Mens gestoord. Verzamelde Opstellen, Tweede
reeks, Leuven 1964 (Keurreeks van het Davidsfonds nr. 94); H. SPELIERS, Omtrent Streuvels,
zie aant. 229, blz. 170-175; J. WEISGERBER, inleiding tot S. STREUVELS, Volledig Werk, III, zie
aant. 230, blz. 60-64.
Dit pessimistische levensgevoel wordt reeds aangekondigd in het motto: ‘Ego autem sum vermis,
et non homo: opprobrium hominum, et abjectio plebis’ (Psalmus XXI,7 = ik ben maar een worm
en geen mens: door de lui beschimpt en uitgestoten door het volk).
Als verwoed lezer had Streuvels een grote eruditie verworven, zodat hij door vergelijkingen wel
een relativerende kijk had op eigen werk en op de Nederlandse literatuur. In een brief aan Joris
Vriamont d.d. 20 augustus 1958 schreef hij: ‘Ik heb zo pas een paar boeken gelezen, La Peste
van Camus en Christus wordt opnieuw gekruisigd van die Griek (Nikos Kazantzakis). Hewel ik
doe daarmee de overtuiging op dat heel ons zootje Vlaamse literatuur bestaat uit pretentieuze
dilettanten. Er is geen enkel die als ambacht, als architectuur in staat is zulk een boek te schrijven
en die humbug om Vlaams werk in vertaling over de wereld te lanceren is Kletskoek. Wat hebben
wij aan te bieden in de vreemde, dat zij niet honderdkeer beter hebben? Enfin, bescheidenheid
is een schone deugd’ (vgl. L. SCHEPENS, Kroniek van Stijn Streuvels, zie aant. 222, blz. 129).
De Waterhoek en de figuur van deken Broeke komen reeds voor in het verhaal In 't Water (1898).
De roman gaat terug op gebeurtenissen die zich in 1906 hadden afgespeeld, nl. de bouw van
de Scheldebrug tussen Avelgem-Waarmaarde ( = het gehucht Rugge = de ‘Waterhoek’) en
Ruien. Streuvels werkte aan de roman vanaf 1924. Het boek werd verscheidene malen herdrukt
(9e druk 1972). De herwaardering voor deze roman werd ingeluid door H. SPELIERS die er in
zijn ‘anti-essay’ een uitvoerige en enthousiaste bespreking aan wijdde (Omtrent Streuvels, zie
aant. 229, blz. 175-205). Populariteit kreeg de roman opnieuw door de verfilming van Fons
Rademakers naar een scenario van Hugo Claus: Mira (1971).
Vgl. STIJN STREUVELS, Ingooigem, I, in Volledig werk, IV, zie aant. 230, blz. 1306-1307; A.
DEMEDTS, Stijn Streuvels. Een terugblik op leven en werk, zie aant. 222, blz. 135-136; H.L.
VISSCHER, Mira en L. SIMONS, Mira, historisch, in Ons Erfdeel, 14e jg., nr. 3 (lente-zomer 1971),
blz. 149-154; L. SCHEPENS, Kroniek van Stijn Streuvels, zie aant. 222, blz. 59 en 85-86; J.
WEISGERBER in zijn inleiding tot S. STREUVELS, Volledig Werk, III, zie aant. 230, blz. 65-74.
Ondanks Streuvels' schroomvallige benadering van de seksuele problematiek namen tal van
katholieke recensenten toch weer aanstoot aan dit boek. Zij aarzelden niet het als ‘zedeloos’ te
bestempelen. Dr. A. BOON in Boekengids (1928, nr. 2, februari) meende dat op zedelijk gebied
een streng voorbehoud voor dit werk moest worden gemaakt. Omdat de personages worden
uitgebeeld ‘buiten alle invloed van den godsdienst’ en omdat de beschrijving van de verhouding
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tussen Mira en Maurice gevaarlijk kan zijn ‘voor de lezers van onze bibliotheken’ moest het werk
volgens deze recensent uit de katholieke boekerijen blijven. J. DUBBELMAN in Papieren Boeken,
in Opbouwen, I, november 1928, nrs. 6-7, blz. 353-357, wees erop dat ‘al hetgene op het grove,
het onbeschaafde, het vicieuze wijst met hartstocht naar voren wordt gebracht in dit werk’. Even
streng voorbehoud werd gemaakt door J. EECKHOUT, Streuvels' na-oorlogsch Werk, in Dietsche
Warande en Belfort, 31e jg., nr. 10, oktober 1931, blz. 750-765, en WILLY HART (A. Demedts)
in De Tijdstroom, maart 1931.
Dat Streuvels door deze negatieve reacties wel diep gegriefd was, blijkt nog uit een laconieke,
doch bittere aantekening in Ingooigem, I, in Volledig Werk, IV, zie aant. 230, blz. 1359-1360: ‘In
november verschijnt De teleurgang van de Waterhoek, en wordt als een zedeloos boek
gekwoteerd. Men zou alle mogelijke onaangenaamheden, tegenslag, verdriet en kleine miseries
als nietigheid kunnen beschouwen en wegdenken in 't bewustzijn, dat ze niets te betekenen
hebben, zolang de gezondheid er is, die het echte en allene geluk uitmaakt en zonder hetwelk
al het andere van geen tel is, en 't leven zo kort!’
Vgl. G. WILDEMEERSCH, Streuvels anno 1914 en 1948: Romanstructuur en levensbeschouwing,
in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 22e jg., nr. 5 (mei-juni 1967), blz. 503-528 (ook in H. SPELIERS e.a.,
Afscheid van Streuvels, Brugge- 's-Gravenhage-Rotterdam 1971, blz. 139-172).
G. STUIVELING, inleiding tot S. STREUVELS, Volledig Werk, IV. zie aant. 230, blz. 125-126.
Over de taal van Streuvels: H. LEMEIRE, De taal van Stijn Streuvels, I, Het woord bij Streuvels,
II, Verklarend woordenboek op de taal van Streuvels, onuitg. diss., Leuven 1970; D. EVERAERT
in zijn naschrift bij de woordverklaring in S. STREUVELS, Volledig Werk, zie aant. 230, IV, blz.
1631-1637.
G. STUIVELING, inleiding tot S. STREUVELS, Volledig Werk, zie aant. 230, IV, blz. 161. Vgl. verder
ook: A. WESTERLINCK, Stijn Streuvels tussen historiciteit en mythe, Gent 1967, en IDEM, Streuvels:
zijn Kunst, zijn Wereld, in Antwerpen, 18e jg., nr. 1, april 1972, blz. 11-15; J. WEISGERBER, Stijn
Streuvels. Een sociologische balans, Gent 1970, i.h.b. blz. 33.
Voor literatuur over S. STREUVELS, zie bibliografie.
Fernand Toussaint, geboren te Brussel in 1873, was een schilder gevormd aan de Kon. Ac. voor
Schone Kunsten te Brussel en in het atelier van Portaels. Vooral bekend om zijn intimistische
vrouwenportretten. Overleden in 1955. Jef Toussaint, geboren te Brussel in 1867, schreef
aanvankelijk in het Frans gedichten en liederen onder het pseudoniem Ivan Wexther. In het
Nederlands schreef hij een aantal drama's, komedies en operettes. Overleden te
Sint-Joost-ten-Node in 1934.
Vgl. de getuigenissen in het Album Amicorum F.V. Toussaint van Boelaere, Antwerpen 1945.
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, De gouden oogst - Gedichten, Antwerpen 1944, blz. 81.
Ibidem, blz. 87.
In een lezing voor de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde zette hij zijn
opvattingen over het ‘kortverhaal’ uiteen: Het Kortverhaal als kunstvorm, overdruk Versl. en
Med. van de Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, Gent 1935 (afl. september-oktober).
Van de Van-Nu-en-Straksers was Toussaint overigens de enige die regelmatig aan dit tijdschrift
meewerkte: vgl. J. WEISGERBER, De Vlaamse literatuur op onbegane wegen. Het experiment
van ‘De Boomgaard’, 1909- 1920, Antwerpen 1956, i.h.b. blz. 33.
R. ROEMANS, Analytische bibliographie van en over F.V. Toussaint van Boelaere, Gent 1936
(Overdruk uit Versl. en Med. van de Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, afl. januari 1936;
met bijdragen van August Vermeylen, Herman Robbers, Dirk Coster, Reimond Herreman en
een verantwoording van F.V. Toussaint van Boelaere). R. ROEMANS stelde ook een Beknopte
Bibliographie van F.V. Toussaint van Boelaere op voor het Album Amicorum, zie aant. 259, blz.
185-190.
R.F. LISSENS, inleiding tot F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, De dode die zich niet verhing en andere
verhalen, Hasselt 1963, blz. 7.
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Zurkel en Blauwe Lavendel. Studies en Kritieken, Brussel 1926,
blz. 153.
IDEM, Geur van Bukshout. Dagregister, Antwerpen 1940, blz. 27.
IDEM, Zurkel en Blauwe Lavendel, zie aant. 266, blz. 20.
IDEM, Anthea - Keurverzameling van Sonnetten, Brussel 1926, blz. XXI.
IDEM, Geur van Bukshout, blz. 32.
M. RUTTEN, Amicitiae Causa, in Album Amicorum, zie aant. 259, blz. 75.
A. VAN DUINKERKEN, Vlamingen. Een bundel opstellen over het letterkundig leven in Vlaanderen,
Hasselt 1960, blz. 42.
Voor literatuur over F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, zie bibliografie.
A. VERMEYLEN, De Vlaamse Letteren van Gezelle tot heden, in Verzameld Werk, III, zie aant.
183, blz. 675.
K. VAN DE WOESTIJNE, Emile Verhaeren, in Kunst en Geest in Vlaanderen (1911), in Verzameld
Werk IV, 8 dln., Brussel 1947-1950, blz. 165.
Vgl. A.M. MUSSCHOOT, Karel van de Woestijne en het symbolisme, Gent 1975.
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277 Vgl. het interview met A. DE RIDDER, Onze schrijvers geschetst in hun leven en werken, II,
‘Vlaamsche Schrijvers’, Baarn 1909, blz. 83.
278 Op invloeden en parallellen werd gewezen door: M. RUTTEN, De lyriek van Karel van de Woestijne,
Paris 1934; IDEM, Charles Baudelaire en Karel van de Woestijne, in Brabant, III, 1967; P. DE
SMAELE, Baudelaire en het Baudelairisme. Hun nawerking in de Nederlandsche letterkunde,
Brussel 1934; B. DECORTE, Karel van de Woestijne en de Franse Literatuur, Med. van de Kon.
Ned. Ac. van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, nieuwe reeks, dl. 41, nr. 3, 1978, blz. 51-66;
G. GULTENS, Bijdrage tot de studie over de invloed van het Franse symbolisme op de eerste
prozawerken van Karel van de Woestijne, onuitgeg. lic. verh., Brussel 1956; C. LEMAIGRE, Enkele
punten van overeenkomst tussen de eerste bundels van Van de Woestijne en de werken van
Franse dichters (Baudelaire, Verlaine, de Régnier, Samain), Brussel 1970.
279 J. AERTS, Stijlgeheimen van Karel van de Woestijne. Een stijlkundig onderzoek, Leuven 1956,
blz. 138.
280 R.F. LISSENS, De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden, Brussel 19593, blz. 103.
281 K. VAN DE WOESTIJNE, Emile Verhaeren, in Kunst en Geest in Vlaanderen (1911), in Verzameld
Werk, IV, zie aant. 275, blz. 180.
282 U. VAN DE VOORDE, Essay over Karel van de Woestijne, Antwerpen 19342. M. Rutten, P. Minderaa
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en A.M. Musschoot hebben in hun studies over Van de Woestijne de visie van Van de Voorde
weerlegd.
M. RUTTEN, De lyriek van Karel van de Woestijne, zie aant. 278, blz. 8-13. Het opstel Paidia, uit
Beginselen der chemie, 1925, is opgenomen in K. VAN DE WOESTIJNE, Verzameld Werk, III, zie
aant. 275, blz. 700-712. Voor een psychologische analyse van de lyriek: A. WESTERLINCK, De
psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter, Antwerpen-Anisterdam 1952.
Evenmin als bij de andere auteurs gaan we hier nader in op het leven van de dichter. Biografische
gegevens worden slechts aangehaald in zoverre ze relevant zijn voor een beter begrip van het
werk.
Voor de biografie van Karel van de Woestijne kan ik verwijzen naar de uitvoerige monografie
van P. MINDERAA, Karel van de Woestijne. Zijn leven en werken, Arnhem 1942; zie ook algemene
bibliografie.
Dit dualisme kan men ook terugvinden in de kunst (zowel in de literatuur als de plastische
kunsten) van tal van stads- en tijdgenoten van Karel van de Woestijne. Men zou dan ook kunnen
stellen dat de typische atmosfeer van de stad Gent, met enerzijds een sterk geïndustrialiseerd
en anderzijds een nog middeleeuws stadsbeeld, mede de wezenlijk dualistische geaardheid
heeft versterkt; vgl. M. RUTTEN, Gent en de gebroeders Karel en Gustave van de Woestijne,
Internationaal Colloquium: Gent en de literatuur, 13-17 november 1978, Rijksuniversiteit Gent.
Hoewel Van de Woestijne nog een jaar als vrij student aan de Rijksuniversiteit te Gent college
liep in de Germaanse filologie, toch blijkt hij minder aangetrokken door de Duitse en Engelse
literatuur.
Een overzicht van de jeugdpoëzie in: P. MINDERAA, Karel van de Woestijne. Zijn leven en werken,
zie aant. 284, blz. 125-191; F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Van de Woestijne's Jeugdwerk, in
Mededelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap, 2e jg., 1934, afl. 3, blz. 51-67; M.
RUTTEN, De lyriek van Karel van de Woestijne, zie aant. 278, blz. 13-26.
Victor de Meyere stelde Van de Woestijne voor het eerst voor aan Emmanuel de Bom en de
schilder Victor Hageman in het voorjaar 1895. De Bom heeft die ontmoeting ‘in het verrukkelijk
hoekje van de “Vlaamsche Kelder”, aan de Werf te Antwerpen, van waar je op de eerste
verdieping een breede kijk had op de machtige stroom’, beschreven in een artikel in Dietsche
Warande en Belfort in februari 1928 (opgenomen in Dagwerk voor Vlaanderen. Ontmoetingen
en Portretten, Amsterdam 1928, blz. 63-70).
De belangrijke rol van Victor de Meyere in het ontwikkelingsproces van het vroeg ontloken talent
van Van de Woestijne is tot nog toe te weinig belicht in de biografische studies. Dit hiaat is te
wijten aan het gebrek aan informatie, doordat het De Meyere-archief nog niet werd vrijgegeven
door de erfgenamen. Hoe groot de invloed van De Meyere als mentor moet zijn geweest, blijkt
uit een getuigenis van M. Rutten, die van Mevr. de Meyere inzage kreeg van de correspondentie
en mededeelt dat ze tussen 1895 en 1899 140 brieven omvat (vgl. M. RUTTEN, Het proza van
Karel van de Woestijne, zie aant. 313, blz. 684, aant. 10). Een gering deel van die briefwisseling
kon worden gepubliceerd door M. VAN COPPENOLLE, De letterkundige Bundel ‘Werk’ naar de
briefwisseling van Karel van de Woestijne met Victor de Meyere, - 1897-1899, in Biekorf, 56e
jg., 2 (schrikkelmaand, 1955), blz. 39-47.
Over de kunstenaars te Sint-Martens-Latem: A. DE RIDDER, Laethem-Saint-Martin, colonie
d'artistes, Brussel 1945; IDEM, Sint-Maertens-Laethem, kunstenaarsdorp, Brussel 1946; H. VAN
DEN ABEELE, Het Onbezonnen Leven van de Latemse Kunstenaars, Gent 1958; P. HAESAERTS,
Sint-Martens-Latem - Gezegend oord van de Vlaamse Kunst, Brussel 1959 (vert. door Bart
Mesotten).
E. D'OLIVEIRA, De Jongere Generatie, Vervolg op De Mannen van '80... Gesprekken met
vertegenwoordigers van de nieuwere richting in onze literatuur; tevens een enquête naar enkele
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beginselen in ons nationaal geestelijk leven, Amsterdam 1920 , blz. 37. Over de esthetica van
Karel van de Woestijne: M. RUTTEN, De esthetische opvattingen van Karel van de Woestijne,
Liège 1943; A.M. MUSSCHOOT, Poésie pure: een confrontatie Karel van de Woestijne-Paul van
Ostaijen, in De Nieuwe Taalgids, 69e jg., nr. 3, 1976, blz. 191-204.
Gedichten van K. VAN DE WOESTIJNE gepubliceerd in Van Nu en Straks, Nieuwe Reeks: Door
het Zomeren, 1e jg., nr. 1, januari 1896, blz. 35-38 (Verzameld Werk I, zie aant. 275, blz. 771-778);
Zang om de Lente, 1e jg., nr. 3, mei 1896, blz. 172-175 (Verzameld Werk, I. blz, 779-783); Herfst
en Storm-zang, 1e jg., nr. 4, augustus 1896, blz. 197-200 (Verzameld Werk, I, blz. 832-835);
Moe Lied, 2e jg., nr. 1, februari 1897, blz. 55 (Verzameld Werk, I, blz. 28); Zang, 2e jg., nr. 3-4,
december 1897, blz. 148 (Verzameld Werk, I, blz. 23); Uit Het Vader-Huis (gedichten: ‘Voor-Zang’
en ‘Zegen deze avond...’, 4e jg., nr. 4, juli 1900, blz. 194-197 (Verzameld Werk, I, blz. 15 en
68); De Moeder en de Zoon, 5e jg., nr. 2-3, september 1901, blz. 118-119 (Verzameld Werk, I,
blz. 59-61).
P. MINDERAA, Karel van de Woestijne. Zijn leven en werken, zie aant. 284, blz. 173.
Dat blijkt duidelijk uit een brief van Van de Woestijne aan De Bom d.d. 13 mei 1907, geciteerd
door P. MINDERAA, Karel van de Woestijne. Zijn leven en werken, zie aant. 284, blz. 179.
In enkele theoretische inleidingen tot besprekingen van dichtbundels in het tijdschrift Vlaanderen
heeft Van de Woestijne zijn opvatting van een dichtbundel als onderdeel van een ‘lyrische
autobiografie’ uiteengezet: De uitdrukking der poëzie en Giza Ritschl, in Vlaanderen, 1e jg., juni
1903, blz. 275-284 (Verzameld Werk, IV, zie aant. 275, blz. 637-652) en Eenige Dichters, 2e
jg., september 1904, blz. 419-422 (Verzameld Werk, IV, blz. 675-698). Zie ook M. RUTTEN, De
esthetische opvattingen van Karel van de Woestijne, zie aant. 290, blz. 63-65, 109-118.
K. VAN DE WOESTIJNE, Hoe zal mijn woord uw stil bewegen streelen..., in Verzameld Werk, I, zie
aant. 275, blz. 21.
IDEM, Verzameld Werk, I, zie aant. 275, blz. 125.
IDEM, Hoe ben ik aan me-zelf..., in Verzameld Werk, I, zie aant. 275, blz. 133.
Over Van de Woestijnes opvattingen van het ‘vrije vers’, vgl. M. RUTTEN, De lyriek van Karel
van de Woestijne, zie aant. 278, bijlage IX, blz. 289-296 en IDEM, De esthetische opvattingen
van Karel van de Woestijne, zie aant. 290; A.M. MUSSCHOOT, Poésie pure: een confrontatie
Karel van de Woestijne-Paul van Ostaijen, zie aant. 290.
K. VAN DE WOESTIJNE, Verzameld Werk, I, zie aant. 275, blz. 258. M. Rutten heeft gewezen op
een gelijkaardige levensinhoud in het gedicht La Bonne Chanson van Verlaine (De lyriek van
Karel van de Woestijne, zie aant. 278, blz. 127-128).
In de bibliografie, toegevoegd aan het interview met E. d'Oliveira in 1913 (zie aant. 290) wordt
de trilogie Het Licht der Kimmen aangekondigd als zijnde in voorbereiding en bevattend: Het
Gelaat der Dichters, De Geestelijke Woonst, De Acht Verblindingen.
Dat hij de bundels De Modderen Man, God aan Zee en Het Berg-Meer als een drieluik
beschouwde, blijkt uit een bibliografische aantekening in de eerste uitgave van God aan Zee,
Bussum 1926. In zijn zakboekje van 1927 gaf hij dit drieluik de titel Wiekslag om de Kim en
onder die titel werden de drie bundels, met als preludium Het Menschelijk Brood, uitgegeven
door Manteau te Brussel in 1942 en door Stols in Den Haag in 1943. Vgl. M. RUTTEN, De lyriek,
van Karel van de Woestijne, zie aant. 278, blz. 156-159 (blz. 158, noot 2: brief van prof. dr. Paul
van de Woestijne met inlichtingen over de oorspronkelijke trilogie-conceptie van zijn vader); K.
VAN DE WOESTIJNE, Verzameld Werk, II, zie aant. 275, aant. blz. 798.
IDEM, Verzameld Werk, zie aant. 275, blz. 494.
Dit gedicht werd grondig ontleed door L. DIELTJENS, Interpretatie van het slotgedicht in ‘De
Modderen Man’ op basis van een stilistisch platform, in Spiegel der Letteren, 14e jg., nr. 2, 1972,
blz, 132-154.
Over de symboliek van de zee: L. FESSARD, La mer dans l'oesuvre poétique de Karel van de
Woestijne, in Etudes Germaniques, 12e jg., nr. 2, april-juni 1957, blz. 125-140; over het religieuze
karakter van zijn poëzie: F. VAN ELMBT, Godsbeeld en Godservaring in de lyriek van Karel van
de Woestijne, Brugge 1973.
De mystiek en de mystieke literatuur hebben hem altijd geboeid en gedurende de laatste jaren
van zijn leven, als docent aan de Rijksuniversiteit te Gent (1920-1929), werd de mystieke literatuur
een voorwerp van studie, zoals blijkt uit zijn lessen over Vlaamse mystieke literatuur. (Vgl. A.
VAN ELSLANDER, Het Gentse professoraat van Karel van de Woestijne (1920-1929), in
Internationaal Colloquium: Gent en de literatuur, 13-17 november 1978, Rijksuniversiteit Gent.)
K. VAN DE WOESTIJNE, Verzameld Werk, I, zie aant. 275, blz. 636.
Laatste strofe van het gedicht ‘Me-zelf voorbij; me-zelven tegen...’, in Verzameld Werk, I, zie
aant. 275, blz. 637-639.
Over dit gedicht: P. MINDERAA, Karel van de Woestijne's ‘Me-zelf voorbij; me-zelven tegen’, in
De Vlaamse Gids, 39e jg., 3 maart 1955, blz. 157-167.
Aan het vraagstuk van de ‘zuivere poëzie’ en het ‘zuivere vers’ wijdde hij in die periode een kort
opstel, Approxinlations, opgenomen in het gedenkboek door buitenlandse schrijvers aan Paul
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Valéry aangeboden, ter gelegenheid van diens intrede in de Franse Academie: Hommage des
Ecrivains Etrangers á Paul Valéry, Maastricht-Bussum, blz. 97-98.
Een uitvoerige en grondige studie over het ‘interludisch’ werk werd gemaakt door. M. RUTTEN,
De Interludiën van Karel van de Woestijne, Paris 1970.
Ibidem, zie aant. 309, blz. 608.
In de literatuur van het fin-de-siècle komt de dubbelfiguur frequent voor, wat wijst op de
gespletenheid van die tijd; vgl. H. HINTERHÄUSER, Zwiegestalt und Übertier, in Fin de Siècle,
Gestalten und Mythen, München 1977, blz. 177-208.
Ook Van de Woestijne beschouwde zichzelf in de eerste plaats als dichter, zoals o.m. blijkt uit
een brief aan Herman Robbers in 1906: vgl. Verzameld Werk, VI, zie aant. 275, blz. 721 (aant.
bij blz. 133 van Verzameld Werk, IV).
Voor literatuur van en over K. VAN DE WOESTIJNE, zie bibliografie.
Op verzoek van Hendrik Fayat stelde Teirlinck in 1959 een manifest op over de onschendbaarheid
van het taalgebied, dat door Stijn Streuvels en hemzelf ondertekend, op 29 oktober 1959
verscheen. Vgl. H. FAYAT, Herinneringen aan Herman Teirlinck, in Antwerpen - Tijdschrift der
Stad Antwerpen, 12e jg., nr. 3, september 1972, blz. 121-124.
A.VERMEYLEN in Herman Teirlinck - Gedenkboek 1879-1929. Ter gelegenheid van des schrijvers
vijftigsten verjaardag uitgegeven, Antwerpen 1929, blz. 8.
HERMAN TEIRLINCK, Verzameld Werk, samengesteld en van aantekeningen voorzien door prof.
dr. Willem Pée, met medewerking van prof. dr. A. van Elslander en van dr. J. van Schoor voor
de dln. 8 en 9, 9 dln., Brussel 1955-1973.
H. LAMPO, Hij en de Jongeren, in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 8e jg., 1954, blz. 23. H. CLAUS,
Teirlinck adamisch, ibidem, 8e jg., 1954, blz. 32.
A. DE RIDDER, Onze schrijvers geschetst in hun Leven en Werken, II, Vlaamsche Schrijvers,
Baarn 1909, blz. 3.
H. TEIRLINCK, Aantekeningen voor een zelfportret, in Van en over Herman Teirlinck, Brussel
1954, blz. 6.
IDEM, Aantekeningen voor een zelfportret, in Van en over Herman Teirlinck, zie aant. 321, blz,
5-12 en 47-48.
IDEM, Monoloog bij Macht, oorspronkelijk gepubliceerd in De Vlaamse Gids, 40e jg., 1956, blz.
641-648, in Verzameld Werk, I, zie aant. 318, blz. 269-281.
A. DE RIDDER, Onze schrijvers geschetst in hun Leven en Werken, II, zie aant. 320, blz. 24.
H. TEIRLINCK, Monoloog bij Macht, in Verzameld Werk, I, zie aant. 318, blz. 269.
Hippoliet Meert liet de schoolopstellen van zijn vroegere leerling aan het Atheneum te Gent
lezen aan Herman Teirlinck toen die leerling was aan het Atheneum te Brussel. Vgl. H. TEIRLINCK,
Karel van de Woestijne, 1878-1929, zie aant. 313, blz. 6 (Monografieën over Vlaamse letterkunde
uitg. door het Min. van Openbaar Onderwijs, nr. 2).
IDEM, Karel van de Woestijne, zie aant. 313, blz. 7.
In de Almanach de l'Université de Gand publié sous les auspices de la Société générale des
étudiants libéraux, 1899, verscheen de novelle La main noire en in het volgende nummer (1900)
verschenen een zevental Franse gedichten onder de titel Airs de clavecin, vgl. IDEM, Verzameld
Werk, I, zie aant. 318, aantekeningen bij Verzen, blz. 827-829.
Van H. TEIRLINCK verschenen verzen in Letterkundige bundel van de Heremans' zonen, 1897;
De Vlaamsche Kunstbode, 27e jg., 1897; Vlaamsch en Vrij, 5e jg., 1897; Onze Vlagge, 1e jg.,
1897; Kunst, 1e jg., 1897; Almanak van 't Zal Wel Gaan, Gent 1892.
IDEM, Homeros, in Van Nu en Straks, Tweede Reeks, 4e jg., nr. 1 (mei 1900), blz. 96; in
Verzameld Werk, I, zie aant. 318, blz. 302.
J. GROOTAERS, Maskerade der Muze, Amsterdam 1954.
Vgl. H. TEIRLINCK, Ter inleiding. Onze scholing en toenadering - Inleiding bij De Lemen Torens,
in Verzameld Werk, V, zie aant. 318, blz. IX-XXIII, i.h.b. blz. XIII-XVI.
IDEM, Brief aan W.G. van Nouhuys, in Groot Nederland, 1903, II, blz. 466-468.
H. BOUSSET, Herman Teirlinck, Brugge 1968 (Ontmoetingen nr. 75), blz. 24.
H. TEIRLINCK, Verzameld Werk, IV, zie aant. 318, blz. 75.
IDEM, Verzameld Werk, III, zie aant. 318, blz. 403.
Van 1906 tot 1910 leefde Teirlinck uitsluitend van zijn pen. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog
zou Teirlinck nog om louter financiële redenen een volksroman schrijven: Griseldis, de
Vrouwenpeirle (1942), in Verzameld Werk, Vl, zie aant. 318, blz. 369-425.
Vgl. C.J.E. DINAUX, Vlaamse Schrijvers. Gegist bestek, II, Amsterdam-Antwerpen, blz. 48-49.
A. DE RIDDER, Onze schrijvers geschetst in hun Leven en Werken, II, zie aant. 320, blz. 27.
P. MINDERAA, Herman Teirlinck, Brussel 1959, blz. 19 (Monografieën over Vlaamse letterkunde
uitg. door het Min. van Openbaar Onderwijs, nr. 13).
H. TEIRLINCK, Karel van de Woestijne, zie aant. 313, blz. 18.
IDEM, Verzameld Werk, III, zie aant. 318, blz. 602.
De verdere evolutie van het werk van Teirlinck wordt hier slechts in zijn hoofdlijnen weergegeven,
daar hierop nog nader zal worden ingegaan, resp. door C. TINDEMANS in zijn bijdrage over Het
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theater vanaf Van Nu en Straks en door M. DUPUIS in Vernieuwing van de romankunst
(1913-1941).
Vgl. de bespreking van Système des Beaux-arts en Vingt leçons sur les Beaux-Arts van Alain
door H. TEIRLINCK, Alain zegt, in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 2e jg., maart 1948, blz. 943-963.
Deze roman werd verfilmd als televisiefeuilleton in 1978 door Anton Moskallyk, geassisteerd
door Juul Claes, met dialogen geschreven door Johan Boonen (coproduktie BRT-AVRO,
uitgezonden resp. vanaf 18 maart 1979 en 1 oktober 1979).
Ook deze roman werd verfilmd door Roland Verhavert (augustus-november 1971); vgl. H.
PODE-WIJN, Verhavert verfilmt ‘Rolande met de Bles’, in Open Deur, 4e jg., nr. 2, 1972, blz. 4-9.
TH. OEGEMA VAN DER WAL, Herman Teirlinck, Den Haag 1965, blz. 204.
H. TEIRLINCK in opdracht aan Willem Pée, Verzameld Werk, I, zie aant. 318, blz. 17.
J. WEISGERBER, Aspecten van de Vlaamse roman 1927-1960 - Van vorm tot betekenis, vert.:
Clément Hengst, Amsterdam 1968, blz. 153.
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Spiegel van Van Nu en Straks, Brussel 1945, blz. 240.
Voor literatuur over H. TEIRLINCK, zie bibliografie.

D. In de schaduw van Van Nu en Straks
1. Tijdschriften
Bij de verschijning van Van Nu en Straks was de modernistische beweging in
Zuid-Nederland nog een vrij geïsoleerd verschijnsel van enkele rebellerende en
kosmopolitisch ingestelde jongeren die oproeiden tegen de nog krachtige, traditionele,
romantisch-nationalistische stroming. Wel had Prosper van Langendonck reeds in
1888 in zijn manifest over De Vlaamsche Parnassus gewezen op het potentieel van
een groeiend aantal jongeren onder het lezerspubliek die naar vernieuwing
352
verlangden.
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In de jaren negentig kwamen die jongeren steeds meer aan het woord in eigen
tijdschriften, zodat het laatste decennium van de 19e eeuw wordt gekenmerkt door
een ware explosie in de periodieke pers: een vijftigtal nieuwe literaire of algemeen
353
culturele tijdschriften, hoofdzakelijk gesticht door jongeren, verscheen in die jaren.
Gevestigde tijdschriften als De Vlaamsche School en Dietsche Warande (beide
354
gesticht in 1855) veranderden van redactie en sloten eveneens aan - zij het
bezadigd of behoedzaam - bij de tendens tot vernieuwing in het culturele leven.
355
Hoewel de esthetische doelstellingen in de programmaverklaringen van de
jongerentijdschriften meestal nog vaag geformuleerd en theoretisch zwak gefundeerd
zijn, toch kan men er enkele duidelijke krachtlijnen in onderscheiden. De pleidooien
voor het modernisme van Pol de Mont, Frans van Cuyck en Prosper van
356
Langendonck en de manifesten van de Van-Nu-en-Straksers werden door de
jongeren geestdriftig onthaald en opgevolgd, daar ze beantwoordden aan een in
hen levende drang tot vernieuwing, verdieping en verruiming van de literatuur. De
louter didactische en utilitaristische functie van de kunst werd door de meesten
afgewezen. Daarentegen manifesteerde zich de wil tot bevrijding uit het prangende
keurslijf van de dogmatische en normatieve poëtica's. Een persoonlijker stijl,
verruiming van de thematiek, verheffing van de literatuur op een internationaal peil
door contact met de buitenlandse vernieuwingsbewegingen en een nauwere
onderlinge samenwerking in dit streven tussen de verschillende kunsten, zijn de
leidmotieven die opklinken in de programma's van de nieuwe tijdschriften.
Zowel uit de manifesten van de talrijke jongerentijdschriften na Van Nu en Straks
als uit de ruimere en modernere standpunten die in de reeds gevestigde tijdschriften
werden ingenomen, blijkt dat Van Nu en Straks inderdaad het ‘voorhoede-orgaan’
was van een aangolvende algemeen culturele en maatschappelijke
vernieuwingsbeweging. Treffend is vooral het zelfbewustzijn van de Vlaamse
jongeren die door culturele vernieuwing en verdieping de bestaande politieke
verzuiling wilden doorbreken om het volk geestelijk te verheffen en aldus een nieuw
Vlaanderen op te bouwen. De idealen van dit cultuurflamingantisme vormden de
doelstelling voor de oprichting van tijdschriften als Tooneelblad (Antwerpen
1893-1895), De Vrije Pen (Antwerpen 1893-1896), De Jonge Vlaming (Brussel
1894-1895), Taal en Kunst (Antwerpen 1894) en De Violier (Antwerpen 1894-1901).
Andere krachtlijnen die zich steeds duidelijker zouden aftekenen, kunnen als volgt
worden samengevat: de esthetische theorieën van realisme en naturalisme worden
over het algemeen als te eenzijdig afgewezen; het puur esthetisch formalisme wordt
als een overwonnen standpunt beschouwd en in de plaats daarvan pleit men voor
verinnerlijking van de kunst die organisch uit de kunstenaar moet groeien; de
synthetische kunstvisie groeit met de hoop dat de vernieuwing van de kunsten zal
leiden tot een nieuwe levens- en maatschappijvisie; parallel met het maatschappelijk
democratiseringsproces door de toenemende politieke macht van het socialisme
en de christendemocratie wordt de sociale functie van de kunst geleidelijk meer
beklemtoond; literatuur voor en door het volk wordt zo de meest opklinkende slogan,
en dit leidt weer tot decentralisatie van het literaire leven, tot de opbloei van de
volksliteratuur en de heimatroman en tot toenemende belangstelling voor het toneel
en de kritiek.
De negatieve stellingnamen tegen het formalistisch parnassianisme in de poëzie
en tegen het realistische en naturalistische proza kunnen worden verklaard vanuit
de behoedzame reflex van de propagandisten van het modernisme. Onder impuls
van Van Nu en Straks had zich de doorbraak van het modernisme in Vlaanderen
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experimentele buitensporigheden, revolutionaire ruitenbrekerij of radicale sloping
van heilige huisjes zoals dat wel het geval was in het buitenland. Die gematigde
houding hing zeker nauw samen met de sociaal-professionele status van de
schrijvers: de meesten stamden uit de middenstand en kleine burgerij en waren
357
werkzaam in het onderwijs en de ambtenarij of behoorden tot de lagere clerus.
Zij streefden wel naar maatschappijvernieuwingen en waren gewonnen voor de
ideeën van de sociaal-democratie, doch wensten daarbij een louter reformistische
koers aan te houden. De Vlaamse gangmakers van het modernisme waren daarom
wars van elke vorm van radicalisme en pleitten voor eclecticisme in de kunst, voor
‘een verstaanbaar symbolism’ zoals Leo van Lee, de hoofdredacteur van De Jonge
358
Vlaming, het formuleerde in een pleidooi voor de ‘jongere kunst’. Die eis van
verstaanbaarheid werd ingegeven door hun wil om met hun kunst een bijdrage te
leveren tot de sociale en culturele emancipatie van Vlaanderen. Tijdschriften als
het Gentsch Museum (Gent 1895-1912), het Nederlandsch Tooneel (Antwerpen
1895-1914) en De Gnoom (Borger-hout 1896) werden opgericht in het teken van
de democratisering van de cultuur door de onderlinge samenhang van de
verschillende kunsten op een vulgariserende wijze te belichten. Uitzonderlijk radicaal
daarentegen klinkt het programma op van het door Victor Resseler (schrijvend onder
pseudoniem Segher Rabauw) te Antwerpen gestichte Ontwaking (1896). Helemaal
in de lijn van Van Nu en Straks kondigde het zich aan als ‘een waarlijk vrij orgaan
- vooral vanwege 't jongere geslacht’, dat de tolk wilde zijn van de ‘breedste opvatting
van Kunst en Sociologie’. Propagering van de moderne kunst en protest tegen de
bestaande maatschappelijke structuren hoorden hier samen. De resolute verwerping
van ‘alle parlementair geknoei’ wees duidelijk op de linksradicale en anarchistische
sympathieën van de redactie. Jacques Mesnil was dan ook een geregeld en zeer
gewaardeerd medewerker aan dit tijdschrift dat ook mocht rekenen op de sporadische
medewerking van andere Van-Nu-en-Straksers als Vermeylen, De Bom, De Meyere,
Streuvels en Van de Woestijne.
In de traditionele katholieke tijdschriften als Het Belfort en Dietsche Warande
werden echter nog achterhoedegevechten geleverd voor een conservatieve kunsten levensconceptie. In opstellen gewijd aan de hedendaagse kunst werden de
l'art-pour-l'art-theorie en de esthetica van het naturalisme afgewezen, niet alleen
om louter esthetische redenen, maar ook omdat deze theorieën van Franse
oorsprong slechts ‘le culte de l'humanité’ en ‘le culte du moi’ huldigden en God
gebannen hadden. In een scherp antinaturalistisch manifest kwam b.v. Jozef de
Cock tot het besluit dat ‘indien het Naturalisme een wereld heeft geopend, of ten
minste er dieper is ingetreden, het ook werelden heeft gesloten, de wereld der ziel
en de wereld der mogelijkheden, en God, den maker en meester der werelden, uit
359
den letterkring heeft verbannen’.
In De Vlaamsche Vlagge daarentegen verschenen in 1896 enkele manifesten
van Cyriel Verschaeve die niet alleen treffen door hun barokke retoriek, maar ook
door hun haast mystieke cultus van de schoonheid in het literaire werk. Hier treft
men na Van Langendonck de eerste poging aan om de synthetische en vitalistische
visie van de nieuwe kunst te formuleren vanuit een christelijke levensbeschouwing.
Met als uitgangspunt een stelling van Allard Pierson dat het gevoel van het oneindige
de adel vormt van de menselijke natuur, komt Verschaeve tot de rechtvaardiging
van de autonomie van de kunst: daar volgens Thomas van Aquino het genot de ziel
bevredigt, kan het gevoel van oneindigheid op aarde reeds worden gesmaakt in het
genieten van ‘'t schoone der kunste’. De kunst is op aarde de grootste synthese die
de hele mens in zijn vermogens aanspreekt, zodat zij hem, net als de zee, reeds
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kunstwerk vinden, zo dit een artistieke synthese is in de zin van het Wagneriaanse
‘Gesamtkunstwerk’ en zo dit put uit het volle (d.i. stoffelijke en geestelijke) leven,
361
dat aldus ‘beeld of afspiegeling is van Gods leven’.
Hoewel sedert de pauselijke brief Plane quidem van 20 mei 1885 de
rooms-katholieke Kerk haar vroegere negatieve houding tegenover fictionele literatuur
had versoepeld, toch bleven de meeste christelijke auteurs een conservatieve
houding aannemen tegenover het modernisme. Onder druk van de studenten- en
arbeidersbeweging werd de kerkelijke overheid echter gedwongen tot verdere
toegevingen om aldus het modernisme in de kunst en het onstuitbare
maatschappelijke democratiseringsproces te kunnen kanaliseren binnen de
christelijke levensleer. In het midden van de jaren negentig ontstond dan ook een
nieuwe stroming binnen de christelijk geïnspireerde literatuur. Dat deze
vernieuwingstendens parallel liep met de opkomst van de christendemocratische
politieke strekking, blijkt duidelijk uit de programmaverklaring van De Nieuwe Tijd
(onder redactie van E.H. Achiel Lauwers en H. Verriest, Roeselare 1896-1901), dat
het cultureel orgaan wilde zijn van ‘de christene, volksgezinde Vlamingen’, van de
‘macht en beweging die geheel onze samenleving doorroert en omwentelt’. In het
spoor van Verriest en Verschaeve kwam ook Lodewijk Dosfel, stichter van Jong
Dietschland (Dendermonde 1898-1914), op voor een synthetische kunstvisie in
christelijke zin. Hoewel hij erkende dat ook buiten de christelijke inspiratie grote
kunstwerken ontstonden, toch achtte hij de kunst slechts volledig wanneer ze een
voorsmaak gaf van de eeuwigheid. Die hoogste synthese werd bereikt in het
muziekdrama bij Wagner, in Vlaanderen bij Edgar Tinel: ‘het muzikale drama is de
362
kunst volmaakt voor zooveel het op aarde mogelijk is’. De meer open en
verdraagzame visie van de jongere katholieke schrijvers kwam vooral treffend tot
uiting in de programmaverklaring van het door René de Clercq gestichte ‘Katholiek
Vlaamschgezind Maandblad’ Jong Vlaanderen (samen met Alfons Sevens en Amaat
van Waesberghe, Gent 1900-1902): ‘En daartoe staan we met hand en tand een
breede religie voor, die strookt met het zielleven van ons volk, eerbiedigend nochtans
de opinie van andersdenkenden en bestrijdend binnen en buiten haren schoot,
degenen die ze uit baatzucht vervolgen, en degenen die ze uit baatzucht
363
verdedigen!’ Dit tijdschrift wilde niet alleen een forum bieden voor de jonge Vlaamse
letterkundigen, doch wilde zich bovendien minder exclusief intellectualistisch richten
tot alle lagen van het volk. De scheppende kracht van de jeugd zal het volk verheffen
uit de grauwe alledaagsheid. Dat streven wordt verder gekarakteriseerd als het
kunstideaal ‘dat de breedste internationale gedachte te zamen vattend met een diep
vaderlandsch gevoel, een uiting zoekt in oorspronkelijk frissche beeldingskracht’.
Met bijzonder lyrische beelden die nauw aansluiten bij de dynamische beeldentaal
van de art nouveau eiste De Clercq hiervoor in een ander manifest het recht op
364
autonomie van de kunst op.
Een zelfde synthetische kunstvisie en hoop op de maatschappelijk regenererende
kracht van de moderne kunst treft men aan in de beginselverklaringen van Spectator
(Antwerpen 1896-1897), van de nieuwe reeks van De Vlaamsche School, geleid
door Pol de Mont (vanaf l897), en in de Nota's over kunts van Edmond van Offel in
de bibliofiele uitgaven van de Jaarboeken der Scalden (Antwerpen 1897-1914). In
al deze tijdschriften was er een intense wisselwerking met plastische kunstenaars
die in een sierlijk gestileerde art-nouveaustijl de titelplaten, tekstillustraties en
365
sierletters ontwierpen. In de soberder uitgegeven periodieken Kunst (Brugge
1897-1900), Onze Vlagge (uitgegeven door Victor Resseler en Lode Baekelmans,
Antwerpen 1897-1899) en De jonge Kater (Brussel 1898-1900) werd bovendien de
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Tegenover deze universalistische geest stak echter ook een nieuw nationalisme de
kop op in het tijdschrift Germania, gesticht door A. Baron von Ziegesar, met als
redactie: J.M. Brans, J. de Vriendt, A. Burvenich en A. Prayon-van Zuylen (Brussel
1898-1905). Hoewel in de programmaverklaring werd beweerd dat het niet in de
bedoeling lag ‘eenen Chineeschen muur rondom ons Vaderland op te werpen’ en
men geen pangermanisme voorstond, toch wilde men de Vlaamse cultuur afsluiten
tegen zuidelijke invloed. In de strijd tegen ‘verbastering’ en ‘ontaarding’ zocht men
steun bij ‘onze stambroeders’, de Duitsers, die belangstelling toonden voor de strijd
van ‘de voorposten van het Germanendom tegen de verfranschers’. Die
nationalistische geest ging gepaard met conservatieve esthetische stellingnamen.
Men kwam op voor een idealistische volkskunst en verwierp het verderfelijke
naturalisme, wat o.m. duidelijk blijkt uit een fel antinaturalistisch geschrift van Jef
366
Hinderdael na lectuur van Herman Heijermans' Op Hoop van Zegen. Een al even
behoudsgezind standpunt had Paul Alberdingk Thijm nog in 1899 in Dietsche
Warande ingenomen in een pleidooi voor een volkskunst in de lijn van Bilderdijk en
Conscience, met daarin tevens een felle uitval tegen de onduidelijkheid in de
moderne poëzie der jongeren sedert 1885 en de degeneratie van de kunst sedert
367
de renaissance. Met de fusie van Dietsche Warande en Het Belfort in 1900 werd
echter dit conservatisme ook in de traditionele tijdschriften overwonnen. Het tijdschrift
behield wel zijn strijdend katholiek karakter maar werd toch naar het model van het
Franse Revue des deux Mondes een meer open algemeen cultureel maandblad,
368
ontvankelijk voor de moderne tendensen in het kunst- en geestesleven.
Na 1900 kan men vaststellen dat met de groeiende macht van de democratische
strekkingen, er ook een wijziging kwam in de esthetische doelstellingen. De nieuwe
kunst werd door de jeugd niet alleen als hefboom beschouwd voor de geestelijke
emancipatie van Vlaanderen, maar ook meer en meer als middel tot bewustmaking
van de arbeidersklasse in de sociale ontvoogdingsstrijd. De trage ontwikkeling van
de democratiseringsbeweging door de reformistische, parlementaire politiek van de
democratische partijen deed bij ongeduldige jongeren opnieuw het revolutionaire
vuur oplaaien. Hoewel in deze jaren de zwarte vaan van het anarchisme reeds
369
halfstok waaide, om met Jan Romein te spreken, toch putten sommige jongeren
nog hun revolutionair elan uit deze leer. Dat blijkt o.m. uit de aankondiging van het
Antwerpse jongerentijdschrift Alvoorder, gesticht door Lode Baekelmans (1900-1901).
Met een citaat uit Stirners Der Einzige und sein Eigentum als uitgangspunt wordt
hierin een geestdriftige oproep gedaan tot de jongeren om met hun kunst de
geestelijke en sociale ontvoogding te bewerken:
't Is een merkwaardig oogenblik voor de Vlaamsche beweging. Het jonge
volk is overtuigd dat de politiek een misleiding was, dat ze niets te
verwachten hebben van officieelen en wettelijken kant, maar dat door
hun eigen werk, hun eigen kunst en weten, de schoonheidszin te vormen
370
is, de opvoeding van ons volk voltrokken kan worden.
Vanuit deze geestdrift om door de verspreiding van de kunst bij het volk ‘de bevolking
aan den kunstdoodenden invloed van politiek en maatschappelijk bestaan te
371
ontrukken’ en ‘den arbeider het hoogst noodige geestesvoedsel te schenken’,
ontstonden nieuwe geïllustreerde toneelbladen en algemeen culturele periodieken
als De Sater (Antwerpen 1900-1904), De Kunsttribuun (Mechelen 1901), Lucifer
(Antwerpen 1901-1914) Jong Leven (Brussel-Gent 1901-1903), Het Weekschrift
voor Vlaanderen (Antwerpen 1902) en De Kritiek (Roeselare 1902-1907).
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en Straks ingezet, was aldus doorgedrongen in alle gewesten van Vlaanderen en
werd verder gedragen door een nieuwe generatie. Deze positieve balans was voor
Vermeylen de reden om het initiatief van Herman Teirlinck tot stichting van
Vlaanderen (1903) te steunen. Hij wou alle krachten samenbundelen die ‘ons volk
bewustmaken en ontvoogden willen’. Een dergelijke brede en pluralistische
samenwerking achtte hij noodzakelijk in het streven ‘naar een eigenmachtige kultuur
die ons allen vereenigen zal, ons geheel dragen, ons steviger stap zal geven en
voller en zekerder zwier van gedachtenbeweging’. Door het eclecticisme van het
programma en de concessie aan sociale doelstellingen ten koste van zuiver
esthetische maatstaven hadden de Van-Nu-en-Straksers hun voorposten op de
barricaden van het modernisme opgegeven. De literatuur zou na Van Nu en Straks
aldus evolueren tussen twee polen: enerzijds esthetische vormverfijning en
372
verinnerlijking (in de lijn van de opvattingen van Karel van de Woestijne ) en
anderzijds een terugkeer naar het realisme in het streven naar een volkskunst (in
373
de lijn van de opvattingen van Victor de Meyere over de roman ). Parallel met deze
polarisering ontstond tevens een verscherpte tegenstelling tussen kosmopolitisme
en provincialisme.

2. Poëzie
De poëzie in de literatuur van het fin-de-siècle wordt in Vlaanderen beheerst door
drie dichters die hoog boven alle anderen uitrijzen: Guido Gezelle, Prosper van
Langendonck en Karel van de Woestijne. Door hun oorspronkelijke zeggingskracht
en existentiële authenticiteit bereikten zij een internationaal peil. Voor de andere
dichters, en zeker voor hen die in deze periode debuteerden, was het moeilijk om
aan hun invloed te ontkomen en uit hun schaduw te treden. Velen bleven dan ook
slechts navolgers. De literairhistorische waarde van hun werk blijft beperkt tot
bewijsmateriaal voor de grootte en originaliteit van de coryfeeën van hun tijd. Hoewel
de term epigonisme meestal een negatieve connotatie heeft, toch heeft de invloed
op talentrijke debutanten ook een positief effect gehad. Zij hebben bij hun
voorgangers de creatieve mogelijkheden van een persoonlijk taalgebruik ontdekt
en geleerd het eigen temperament niet te verloochenen terwille van esthetische
374
conventies. Zo blijkt de Vlaamse oogst van poëzie uit deze jaren nog relatief groot
te zijn. Men dient hierbij immers rekening te houden met het feit dat van alle genres
de lyriek kwantitatief de geringste plaats inneemt in de Vlaamse literatuur van het
fin-de-siècle. Het uiteraard subjectieve en elitaire karakter van poëzie was immers
het minst in overeenstemming te brengen met het streven naar synthese en
gemeenschapskunst, en met het kunstideaal van het ‘Gesamtkunstwerk’. Een groot
deel van het dichterlijk talent werd trouwens, zoals verder zal blijken, aangewend
voor het lyrische drama.
Illustratief in dit opzicht is de evolutie in het werk van Victor de Meyere (1873-1928)
die aanvankelijk de poëzie beoefende, een poging deed tot ontwikkeling van het
lyrische drama, en ten slotte een der belangrijkste propagandisten werd van de
roman als volkskunst. Toen hij als negentienjarige in het tweede nummer van Van
Nu en Straks debuteerde met intimistische sfeergedichten, leek hij een belofte in te
houden. Hij was trouwens de eerste Van-Nu-en-Strakser die zijn werk afzonderlijk
in boekvorm uitgaf: de bundel Verzen (1894), verlucht met modieuze
art-nouveautekeningen van de Antwerpse schilder Victor Hageman. Hoewel de
invloed van Willem Kloos en Van Langendonck in deze eerste gedichten nog niet
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voeligheid. De voorkeur voor intimistische taferelen en een elegische toonaard
bracht hem in de invloedssfeer van Franse dichters als Albert Samain, Francis
Viélé-Griffin en Francis Jammes, zoals blijkt uit de twee volgende dichtbundels, De
Avondgaarde en Het Dorp-Allerwegen (1904). Van een egocentrische
bespiegelingslyriek bleek hij hierin te evolueren naar een meer extraverte, picturale
en idyllische stemmingslyriek. Met vertedering en weemoed werden
herinneringsbeelden uit zijn geboortedorp in de Rupelstreek geëvoceerd. Hoewel
375
hij soms al te volgzaam in het spoor bleef van zijn uitverkoren Franse dichters,
toch hebben zijn elegieën wel een eigen accent. Van zijn poëtische gevoeligheid
getuigde nog zijn ontdekking van Van de Woestijne. De leerling zou echter vlug de
meester overtreffen. De scherpe kritiek uit Noord en Zuid, en zelfs uit de
Van-Nu-en-Strakskring, dreef De Meyere naar het proza en de volkskunde.
Een andere dichter uit de Antwerpse vriendenkring van Emmanuel de Bom die
eveneens reeds in de Eerste Reeks van Van Nu en Straks aan het woord kwam,
was Edmond van Offel (1871-1959). Als veelzijdig kunstenaar werd hij een spilfiguur
376
in het Antwerpse artistieke leven omstreeks de eeuwwisseling. Met zijn grafisch
werk, in het bijzonder zijn talrijke boekverluchtingen en ex-librissen, werd hij een
377
van de prominenten van de art nouveau. In de lijn van de Engelse prerafaëlieten
Burne-Jones en Dante Gabriel Rossetti en van de Franse symbolist Gustave Moreau
bouwde hij met ragfijne tekeningen een verdroomde wereld op waarin feeën, dryaden,
kentauren en saters opnieuw verschijnen te midden van een exuberante, doch fijn
gestileerde flora - een blijmoedige hymne aan de schoonheid van het leven. Die
platonische schoon-heidsdroom werd echter vooral geëvoceerd met het centrale
beeld van de vrouw als raadselachtig wezen omrankt door ontluikende lentebloesems
of het goud van neerdwarrelende herfstbladeren. Zijn pentekeningen, etsen en litho's
zijn aldus getekende poëma's. Zijn grafische werk loopt inderdaad parallel aan zijn
melodieus geritmeerde gedichten. Ook hierin klinken pantheïstische hymnen op
aan de schoonheid van de vrouw en de natuur in haar wisselende gedaanten. Door
de verfijnde natuurimpressies en de tere evocatie van intieme stemmingen lijken
zijn gedichten dan weer op geschreven tekeningen. Met deze schoonheidscultus
vond hij waardering bij Noordnederlandse Tachtigers als Verwey en Van Deyssel.
Uit zijn over vele tijdschriften verspreide gedichten stelde hij twee bundels samen:
Bloei (1896) en De Getijden (1910). Als dichter zou hij echter de grens van het
fin-de-siècle niet kunnen overschrijden, daar zijn inspiratie te zeer gebonden was
aan de schoonheidsroes in de sfeer van de eeuwwisseling. De voor die tijd zo
kenmerkende intense wisselwerking tussen beeldende kunstenaars en letterkundigen
komt in dit beperkte dichterlijke oeuvre echter wel op bijzonder treffende wijze tot
uiting.
Van de jongere dichters die in de Tweede Reeks van Van Nu en Straks een kans
kregen, is René de Clercq (1877-1932) de origineelste en krachtigste persoonlijkheid.
Een impulsieve, geestdriftige natuurkracht uit West-Vlaanderen, fors in zijn onstuimig
vitalisme, maar ook teder in zijn oprechte eerbied voor al wat leeft in de natuur en
bij het volk. Meegesleept door zijn enthousiasme volgde hij soms al te geredelijk
de eerste impuls op en liet hij zich verleiden tot oppervlakkige en zelfs slordige
gelegenheidslyriek. Waar hij echter noch toegaf aan oppervlakkige versvirtuositeit,
noch aan de ongelouterde erupties van zijn vurig temperament, bereikte hij in de
eenheid van het artistieke en het volkse een ontroerende eenvoud van
zeggingskracht. Mede door de forse volksritmen leenden zijn gedichten zich
uitstekend tot toonzetting. Meer dan tweehonderd liederen op teksten van René de
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lariteit streefde hij als sociaal geëngageerd dichter bewust na: hij wilde niet alleen
dichten voor het volk, maar hij wilde ook de stem van het volk in zijn liederen laten
opklinken. Die doelstellingen heeft hij in de verscheidene stadia van zijn dichterlijke
ontwikkeling kunnen realiseren. Terecht heeft zijn biograaf gesteld dat ‘in een
bewogen periode uit de Vlaamse ontvoogdingsstrijd zijn woord bezielend werkte.
378
Duizenden zagen in zijn verzen de uitdrukking van eigen verzuchtingen en emoties’.
In de eerste bundels Gedichten, 1896 en Echo's, 1900, waarvan een vermeerderde
herdruk verscheen onder de titel Natuur, 1902) vertonen zijn individualistische
gevoelspoëzie en natuurlyriek nog sterk de sporen van de invloed van de Tachtigers
en van Guido Gezelle. In deze poëtische leerjaren bleef hij echter wel trouw aan
zijn levensblije en volkse aard, zodat hij weldra een eigen weg zou inslaan. Met het
zangspel in verzen De Vlasgaard (1902, in samenwerking met Alfons Sevens en
Jozef van der Meulen) vond hij het contact met de volksmassa's. Duizenden
volksmensen woonden de achtentwintig opvoeringen door de socialistische harmonie
te Gent in de winter 1905-1906 bij. Uit het leven van het zwoegende volk putte hij
voortaan zijn inspiratie zoals blijkt uit het verhaal in verzen Terwe (1903) en de
bundel Liederen voor 't volk (1903), een reeks volksliederen, huiselijke poëzie en
liederen gewijd aan de verschillende ambachten. Met de publikatie van een selectie
uit zijn eerste werk (Gedichten, 1907) duidde hij zelf het keerpunt in zijn evolutie
aan. Voortaan zou hij zich nog directer uitspreken en zich tot de massa zelf richten.
Als leraar in de ‘vechtstad’ Gent kon hij niet onberoerd blijven voor de grauwe
levensomstandigheden van het stads-proletariaat en voor de socialistische
ontvoogdingsstrijd. Zijn medelijden, wrok en opstandigheid zong hij uit in fel bewogen
strijdzangen in de bundel Toortsen (1909). Het was een sociaal geëngageerde lyriek
die in Vlaanderen vóór Wereldoorlog I haast niet voorkwam. Doch kort hierop ontviel
de dichter zijn vrouw. Het persoonlijke leed en het langzaam herwonnen levensgeluk
na een tweede huwelijk zetten de extraverte dichter aan tot bezinning in de
verinnerlijkte verzen van Uit de diepten (1911). De omstandigheden van Wereldoorlog
I brachten hem terug tot de politiek. Op de inval van de Duitsers reageerde hij
emotioneel met de publikatie van royalistische en Belgisch-nationalistische gedichten:
De zware kroon (1915). Samen met andere naar Nederland uitgeweken Vlamingen
reageerde hij echter even kordaat op de anti-Vlaamse politiek van de Belgische
regering. Deze strijd voerde hij in het tijdschrift De Vlaamsche Stem (waarvan hij
samen met Antoon Jacob hoofdredacteur was). Het gevolg van deze politieke
stellingnamen was dat De Clercq bij koninklijk besluit van 5 oktober 1915 als leraar
werd ontslagen. Het relaas van zijn ontslag en zwenking naar het activisme heeft
hij zelf gegeven in een bewogen en agressief pamflet: Havere tegen Vlaanderen
(gepubliceerd einde 1915-begin 1916 in Dietsche Stemmen). Na de verdwijning van
De Vlaamsche Stem zou hij in Dietsche Stemmen en in De Toorts zijn strijd tegen
de regering en de passivisten voortzetten. In het laatste blad publiceerde hij zijn
Vlaamse strijdliederen die hij einde 1916 bundelde onder de titel De noodhoorn
(een nieuwe en vermeerderde uitgave hiervan verscheen nog in 1932). Uit deze
politieke en polemische gelegenheidsgedichten met hun hamerend ritme en
gespierde bondigheid spreken zo'n oprechte overtuiging en hartstocht, dat hun
lyrische kracht blijft imponeren. Het genre van de politieke poëzie wist hij tot zo'n
hoogte te verheffen, dat August Vermeylen terecht kon stellen dat enkele van deze
379
strijdzangen ‘stoer zijn als oude geuzenliederen’.
Onder de zware druk van materiële zorgen als balling in Nederland wist hij een
dergelijk hoogtepunt niet meer te bereiken. Zijn ontembaar vitalisme breekt nog
even door in de liefdesgedichten van Het boek der liefde (1921) en Meidoorn (1925),
terwijl zijn
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zin voor grootheid nog blijkt uit bijbelse, epische gedichten (Van aarde en hemel,
1915, vermeerderd in 1928; Tamar, 1917; Maria Magdalena, 1919).
Van zijn generatiegenoten is René de Clercq de dichter die met zijn volkse poëzie
het ideaal van de gemeenschapskunst het dichtst wist te benaderen en die met zijn
politiek geëngageerde gedichten een aantal strijdzangen leverde zoals er sedert
de geuzenliederen niet meer waren verschenen. Geen enkele van de andere dichters
die in de Tweede Reeks van Van Nu en Straks debuteerden, bleek tot een dergelijke
vernieuwende rol in staat.
Adolf Herckenrath (1879-1958), de Gentse drukker-uitgever, kon zich moeilijk
losmaken van de invloed van zijn vriend en intimus Karel van de Woestijne. Hij was
er echter de man niet naar om getormenteerde of intellectualistische belijdenislyriek
te schrijven. Op zijn best is hij als schepper van impressionistische natuurgedichten
die treffen door hun verfijnde sensibiliteit en originele plastische beelden (Stille
Festijnen, 1909; Van Licht en Schaduw, 1932). Zijn later werk (Avondvlam, 1940;
Maandkalender, 1945; Drie Cantieken, 1946) is meestal wel soberder van vorm,
doch vertoont een gebrek aan spontaneïteit en natuurlijkheid. In de lijn van de
zwaarmoedige, symbolistische lyriek van Van de Woestijne ontwikkelde zich ook
de poëzie van Jef Mennekens (1877-1943). De melancholische grondtoon van zijn
oeuvre klonk reeds op in zijn eerste bundels (Azuur, 1896; Naar den zomer, 1899),
evenwel met al te veel retorische nadrukkelijkheid. Soberder en tevens persoonlijker
werd zijn elegische poëzie in Boven de donkere Diepten des Doods (1912), waarin
hij de schamelheid van het menselijk zijn beschouwt in het licht van de oneindigheid.
Een ruimer gemeenschapsgevoel en zonniger levensvisie kondigden zich aan in
Zuivere Bronnen (1913), terwijl hij zijn liefde voor Vlaanderen uitzong in Credo
(1923), een ode en een tiental sonnetten gewijd aan de voormannen in de Vlaamse
strijd. Na een Keur (1926) uit zijn gedichten uit de periode 1895-1920 verzamelde
hij nog zijn na 1927 geschreven verzen in Chrysanten (1938). De rusteloze en
onbevredigde zoeker naar evenwicht tussen droom en werkelijkheid blijkt uiteindelijk
kalme levenswijsheid te putten uit zijn mijmeringen bij de vredige schoonheid van
de kleine dingen.
Nauw verwant aan deze elegische, melancholische poëzie zijn de Verzen (25
gedichten, geschreven tussen 1895-1940, postuum uitgegeven door F.V. Toussaint
van Boelaere in 1946) van de Antwerpse componist Lodewijk Ontrop (1875-1941).
Hij was trouwens een intimus van Van de Woestijne op wiens avondhjke en herfstige
poëzie hij de aandacht vestigde in een bespreking van Het Vader-Huis en met wie
hij een belangwekkende correspondentie onderhield. Gevoelig, doch technisch
minder gaaf geconstrueerd zijn de natuurimpressies van Leonce du Ca[s]tillon
(1869-1941) die hij bundelde in Vlaamsche Natuur (1912).
Buiten Van Nu en Straks, doch in dezelfde periode ontwikkelde zich de poëzie
van de Limburger Lambrecht Lambrechts (1865-1932). In de ban van de
schoonheidscultus van de Noordnederlandse Tachtigers schreef hij aanvankelijk
frisse natuur- en stemmingspoézie in sonnetvorm (Drada en mijn dorpje, 1892). In
Rond het Klavier (1901) zou hij evenals Hegenscheidt een poging doen tot omzetting
van muziekim-pressies in verzen. Deze verzen missen echter diepgang en gloed.
Dat gebrek aan bezonkenheid en verinnerlijking openbaart zich ook in zijn
beschrijvende en lyrische gedichten (De vroolijke Limburger, 1905; Kleine Keuze
onuitgegeven gedichten, 1925). Lambrechts' betekenis ligt vooral in zijn
volksdichterschap. Net als De Clercq verwierf hij populariteit als auteur van volkse
liederteksten (De Varende Zanger, 1909). Meer dan 550 teksten van hem werden
op muziek gezet. Hij wijdde zelf talrijke studies aan het volkslied en aan de
componisten ervan. Ook Richard de Cneudt (1877 -

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

185
1959) evolueerde van een erg romantische natuur- en stemmingspoëzie met voorkeur
voor de klassieke sonnetvorm (Gevoel en Phantasie, 1895; Van Dichterleven, 1898;
Wijding, 1902) naar een meer sociaal bewogen lyriek in de trant van het strijdende
dichterschap van De Clercq (De Stille Bloei, 1926). Het hoogtepunt in zijn werk is
evenwel de bundel Naar lichtende wegen (1912) waarin hij zijn geboortestad Gent
bezingt en het natuurschoon van de Leie verheerlijkt met Gezelliaanse beelden.
Zijn streven naar vormvolmaaktheid kwam tot uiting bij de samenstelling van een
keuze uit eigen werk (Verzen, 1937), waarin hij tal van vroegere gedichten
herschreef. Op hoge leeftijd gaf hij nog de bundel Liederen der Bezinning (1952)
uit, tedere elegische belijdenislyriek van een man die als activist erg geleden had
onder de gevolgen van de repressie.
Een goed deel van de poëzie uit deze periode is religieus geïnspireerd. Dat had
te maken met een katholiek reveil in de literatuur en vooral met de diepwerkende
invloed van Guido Gezelle. Tal van priester-dichters werden Gezelle-epigonen; hun
gedichten zijn meestal slechts zwakke echo's van de stem van de meester. Een der
eersten was de Limburgse priester-dichter August Cuppens (1862-1924). Hij was
een bewonderaar van Gezelle in een tijd dat diens meesterschap nog niet erkend
was. Zijn verering blijkt niet alleen uit zijn uitvoerige correspondentie met Elisabeth
Belpaire en zijn artikelen in het Franstalige katholieke tijdschrift Durendal, doch ook
uit de eigen poëzie (Verzekens, 1899). Hij schreef Franciscaans eenvoudige
natuurgedichten vol diminutieven, intimistiche momentopnamen van de schoonheid
van de Limburgse heide. Ietwat persoonlijker zijn de Rijmdichten (1897 en 1910)
van Delfien van Haute (1869-1944) die naast religieuze natuurlyriek ook weemoedige
balladen publiceerde in de trant van de Duitse romantische literatuur. Helemaal in
het teken van Gezelle stond het werk van Aloïs Walgrave (1876-1930). Hij wijdde
uitvoerige studies aan de meester (Gedichtengroei - Studie op Gezelle, 1914; Het
Leven van Guido Gezelle, 2 dln., 1923-1924). Erg Gezelliaans in zijn natuurpoëzie,
bereikte hij toch persoonlijke accenten in zijn geloofsgedichten (Stille Stonden, 1905;
Zingende Snaren, 1909; Maria's gaarde, 1923). Ook Caesar Gezelle (1876-1939)
bleef met zijn frisse en muzikale natuurpoëzie (Primula Veris, 1903; Leliën van
dalen, 1909; Herbloei, 1923; Verzen, 1933) in de schaduw van zijn oom, aan wie
hij eveneens talrijke werken wijdde waaronder een uitvoerige bio-bibliografische
studie, Guido Gezelle (1918).
Helemaal buiten de toenmalige literaire invloedssferen om heeft zich de dichterlijke
persoonlijkheid van Omer Karel de Laey (1876-1909) gevormd. Deze
nonconformis-tische intellectualist ontwikkelde zich tot een verfijnd renaissancist
die zich niet door passie liet meeslepen, maar gevoel, beeld en woord in strenge
vormschoonheid beteugelde. In zijn beschrijfkunst heeft hij de eigen gevoeligheid
met humor en ironie afgeschermd. Het epigrammatische karakter van deze picturale
kleinkunst wijst op invloed van door hem bewonderde dichters als Horatius en
Lessing. Reeds in zijn eerste bundel met de ironiserende titel Ook Verzen (1902)
openbaart zich zijn zin voor het puntige, het snedige en kernachtige. Losse schetsjes,
kleine etsen en karikaturale taferelen uit het land- en stadsleven zijn de gedichten
in Van te Lande (1903) en Van over ouds (1905). Forser geritmeerd zijn de
frescoschilderingen van historische taferelen uit de tijd van de Spaanse overheersing
in Flandria Illustrata (1905) waarin zijn taal-plasticiteit een hoogtepunt bereikt. In
een vrijere vorm schreef hij een reeks hekeldichten op een wereld van ijdelheid in
Bespiegelingen (1907) en Andere Bespiegelingen (1909): een Heiniaanse geest in
Horatiaanse satirevorm. De Laey is een oorspronkelijk dichter die in de poëzie van
het fin-de-siècle een aparte plaats inneemt. Met zijn nuchtere observatiekunst, zijn
schijnbaar illusieloze houding tegenover het leven en
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zijn door humor of ironie onderdrukte gevoeligheid kondigt hij reeds de zakelijke
anekdotiek aan van Willem Elsschot, Richard Minne en Marnix Gijsen.

3. Proza
In grotere verscheidenheid ontplooide zich het proza, al leidde de verruiming niet
tevens tot verdieping en verinnerlijking. Het streven naar een levensechte kunst die
in eigen volk en bodem wortelt en die zich tot een ruim lezerspubliek kan richten,
vond hierin de krachtigste uiting. In een periode van vereuropesing, industrialisering
380
en verstedelijking kwam aldus het genre van de heimatroman tot bloei.
Regionalisering en popularisering kunnen als de krachtlijnen bestempeld worden
van de prozaliteratuur in het spoor van Van Nu en Straks. De democratisering en
verbreiding van de periodieke pers waren ongetwijfeld belangrijke factoren in deze
literaire evolutie. Bijzonder illustratief in dit opzicht was het grote succes dat Rafaël
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Verhuist (1866-1941) oogstte met de feuilletonromans die hij onder het pseudoniem
Koen Ravenstein in Het Laatste Nieuws van Julius Hoste publiceerde.
Van esthetische experimenten met een impressionistische woordkunst
daarentegen vindt men nagenoeg geen sporen meer. De werken van Teirlinck,
Toussaint van Boelaere en Van de Woestijne bleven zonder navolging. Alleen
Edmond van Offel waagde zich nog aan impressionistische prozaschetsen die hij
achteraf met meer realistische verhalen bundelde onder de titel Naar 't levend Model
(1926). Buiten de algemene tendensen van het toenmalige proza vallen ook de
poëtische natuurschetsen van Caesar Gezelle in Het Leven der Dieren (1907) en
2

de prozaminiaturen van O.K. de Laey in zijn Dierensprookjes (1912, 1937 ).
De toonaangevende prozaschrijvers die inspirerend op de jongeren inwerkten,
waren Cyriel Buysse en Stijn Streuvels. Sociale bewogenheid dreef enkele jongeren
ertoe om in het spoor van Buysse de ellendige levensomstandigheden van de
Vlaamse land- en fabrieksarbeiders te beschrijven. Hoewel dit naturalistische proza
het scherpe dogmatisme van de Franse modellen miste, toch kreeg het nooit vaste
voet in het door de Kerk beheerste Vlaanderen. Tegen de banvloeken zoals die
vooral in Het Belfort verschenen, schreef Gustaaf D'Hondt (1865-1938) een vurig
verweerschrift. Tegenover de ‘brave-Hendrikkunst’ kwam hij op voor verisme:
Zult gij den ellendigen zwoeger gaan wijs maken dat alles hier rozig is,
in het leven? Hij, die de massa kent, die er onder leeft en wroet, hij, die
weet wat men er lijdt aan gebrek en ontgoocheling, aan miskenning en
verdrukking, - hij, die vaak dat alles zelf heeft geleden? Maar hij zou u
uitjouwen! Hij, hij vraagt realisme, kloek, soms brutaal realisme, al steekt
daarin geen ‘bezielend geloof’ en al helt het soms ook over tot het door
sommigen zoo verafschuwde naturalisme. Dat is balsem voor zijn lijden;
dat geeft hem het bewustzijn dat hij met alleen lijdt en paria is; dat geeft
hem eene trouwe, onbarmhartige schets der huidige maatschappelijke
toestanden.
Ja, die brutale kunst kan soms een alarmkreet zijn, een uiterste noodkreet
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voor hen die ploeteren in 't slijk waar zij langzaam zouden in verstikken.
In eigen werk evolueerde hij dan ook van realistische Novellen en Schetsen (1891)
naar naturalistische verhalen over het land- en stadsproletariaat: Van simpele
Menschen (1906). Door het koele afstandelijke vertelperspectief sluiten deze werken
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nauw aan bij de geest en atmosfeer van de boerennovellen van Camille Lemonnier.
Episch grootser van opzet en ruiger van atmosfeer zijn de naturalistische verhalen
van Piet van Assche (1867-1950). In zijn eerste boeken (In 't Veen en Polderland,
1905;
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Marcus en Theus, 1905; Het doode Land, 1909) slaagde hij erin indrukwekkende
Permekefiguren op te roepen, oermensen met dierlijke driften, afgestompt door het
zwoegen in de kielgrond van de polders. Zijn grotere romans zijn echter breedsprakig
en overladen van stijl, zodat de tragiek van hoog oplaaiende passies als te literair
artificieel overkomt.
Levensechter daarentegen zijn de sombere naturalistische werken van de
treinconducteur en autodidact Gustaaf Vermeersch (1877-1924), waarin de invloed
van het driftleven op de mens centraal staat. In zijn drie grote romans is het telkens
de geslachtsdaad die als motorisch element fungeert. Van de centrale problematiek
van de seksuele obsessie behandelt hij steeds verschillende aspecten in verband
met telkens ook weer verschillende psychologisch en maatschappelijk
determinerende factoren. De seksualiteit als drijfkracht komt het sterkst tot uiting in
zijn eerste en best geconstrueerde roman De Last (1904). Met buitengewone
zelfbeheersing beschrijft hij over vierhonderd egaal grijze bladzijden het
aftakelingsproces van zijn antiheld, een ziekelijk schuchter kantoorklerkje, die geen
uitweg vindt voor zijn drang naar tederheid. Die onbevredigde drang wordt tot een
woeste obsessie die hem fataal in de afgrond drijft: een onmogelijk huwelijk waarin
hij het laatste gevoel van zelfrespect verliest, zodat hem slechts de dood rest als
verlossingsmiddel. In zijn volgende romans toont hij een groeiende aandacht voor
de determinerende invloed van milieu en opvoeding. Daardoor geeft hij wel een
genuanceerder beeld van de rol die de seksualiteit speelt in het leven van het
individu, doch hij slaagt er niet meer in de compositorische hechtheid van zijn debuut
te evenaren. Het diepere inzicht in de relatie tussen materiële omstandigheden en
psychische remmingen verscherpte zijn aandacht voor de sociale wantoestanden.
Een grotere sociale bewogenheid spreekt dan ook uit de latere werken. Zo bevat
Mannenwetten (1905) een impliciete aanklacht tegen de morele dwang van de Kerk,
de oorzaak van de seksuele frustratiegevoelens en schuldcomplexen bij een naïef,
gelovig kantwerkstertje van wie de zielige ontreddering hier wordt beschreven. In
Het Rollende Leven (1910) wordt de nood aan tederheid die tot een obsessie wordt
bij het hoofdpersonage verklaard vanuit de opvoeding en de aliënerende
werkomstandigheden bij het door de rijksbureaucratie onderdrukte en uitgebuite
spoorwegpersoneel. De aanklacht tegen het. ‘fonktionarisme’ doorkruist hier
voortdurend de klinische analyse van een pathologisch geval van seksuele
monomanie. Ook in zijn novellen (Zielenlasten, 1906) en in de te wijdlopige, statische
en daardoor minder geslaagde romans Nazomer (1907) en Het Wederzien (1909)
gaat zijn aandacht steeds naar mensen die door hun psychische remmingen of door
externe omstandigheden aan de zelfkant van de maatschappij terechtkomen. Telkens
is de seksualiteit de determinerende kracht die de schuchtere en vereenzaamde
hoofdpersoon in de ellende drijft. De zoektocht naar wat tederheid loopt fataal uit
op psychische ontreddering. Zelden werd in de Vlaamse literatuur zo'n pessimistisch
beeld gegeven van het menselijk bestaan. Even zeldzaam was ook de poging om
de mens te tonen in de complexe totaliteit van zijn conflict met zichzelf en de hem
omringende wereld. Als naturalist beperkte Vermeersch zich daarbij niet tot het
theoretische sjabloon van Zola. Het naturalisme was voor hem eerder een theorie
waarin hij stellingnamen terugvond die hij vroeger reeds had ingenomen als resultaat
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van eigen, pijnlijke ervaringen. Zo speelt de erfelijkheid als drijfveer geen rol in
zijn werk. Ook het principe van het neutrale, auctoriële vertelperspectief wordt niet
rigoureus toegepast. Door zich bij zijn analyse van ziekelijke geobsedeerden telkens
te concentreren op een centraal geplaatste figuur, beperkt hij zich niet tot eigen
observatie en weergave van de uiterlijke wereld, doch dringt hij ook door in het
gedachten- en gevoelsleven van zijn personage

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

188
en beschrijft hij tevens de wereld vanuit diens optiek. Gesprekken worden daarom
vaak weergegeven in de vorm van de ‘erlebte Rede’, terwijl de gedachtenstroom
van het personage als monologue intérieur wordt voorgesteld.
Die formele en thematische vernieuwing in de roman werd echter door weinig
384
tijdgenoten ingezien of gewaardeerd. Wat het doorbreken van het taboe van de
seksualiteit betreft, is Vermeersch zeker geen revolutionaire schrijver als D.H.
Lawrence of Henry Miller. Hij was zelf nog te zeer gebonden aan de morele
conventies van zijn tijd om de seksualiteitsbeleving te kunnen beschouwen als een
positieve factor in de volledige en harmonische ontplooiing van de mens. Wel was
hij moedig genoeg om deze problematiek niet langer te negeren. Zijn hele oeuvre
is een poging om bij de lezer begrip op te wekken voor de psychische ellende van
385
zijn outcasts, slachtoffers van seksuele passies en frustraties. Geen schrijver voor
hem in de Vlaamse literatuur heeft zo systematisch het driftleven van de mens
geanalyseerd en de wisselwerking tussen psychisch en fysisch leven onderzocht.
Een nog minder orthodox naturalist is Lode Baekelmans (1879-1965). Van huis
uit wars van conformisme en dogmatiek zou hij zich niet volgzaam schikken naar
de strenge code van het naturalisme zoals die door Zola was vastgelegd. Opgegroeid
in het Antwerpse schipperskwartier zou hij wel met blijvende voorliefde zijn
verhaalstof putten uit de volkse havenbuurt en een sociaal-historisch getrouw beeld
geven van de verpaupering van het arbeidersvolk in de havenstad omstreeks het
begin van de 20e eeuw. Hoewel zijn uit dit grauwe leven gegrepen figuren scherp
geobserveerd en getekend zijn, toch was hij geen koel, afstandelijk verteller volgens
het Franse dogma van de ‘impassibilité’. Integendeel, met mededogen en warme
sympathie beschreef hij zijn personages, die aan de zelfkant van de maatschappij
leefden: de rondzwalkende zeelui, de dokwerkers, de ‘lijkenvissers’, de luilakken,
de in de stad gestrande dorpelingen, de tierende viswijven en verkoopsters van
garnalen en mosselen, de vrouwen achter de tapkast, de lichte meisjes of
‘venusdiertjes’. Uit deze levensechte typeringsen beschrijvingskunst met vaak nog
impressionistische toetsen en een mild ironiserende verteltrant straalt een warme
menselijkheid. Met zijn talrijke verhalen en zijn romans over de havelozen in het
schipperskwartier en later ook over de benepen burger-mannetjes in de stad is
Baekelmans erin geslaagd zonder hinderlijke preektoon zijn individualistisch
socialistische maatschappijvisie en zijn verdraagzaam humanisme te vertolken.
Aanvankelijk, in de rebelse en anarchiserende tijd van De Alvoorder, schreef hij
vanuit een agressieve, antiburgerlijke strijdpositie. In zijn eerste verhalen (Uit grauwe
nevels, 1901) gaf hij met nietsontziende openhartigheid een fatalistische kijk op het
pauperisme in de havenbuurt, terwijl hij in de roman Marieken van Nijmegen(1901)
en de novelle De Waard uit de Bloeiende Eglantïer (1902) een uitdagend beeld
ophing van het artistieke bohémienleven in schril contrast met het satirisch
afgebeelde ‘filisterdom’. In het spoor van zijn stadsgenoten, de Fransschrijvende
Georges Eekhoud, de auteur van La nouvelle Carthage, en Emmanuel de Bom met
zijn stadsroman Wrakken, wilde hij een groots epos opzetten over de havenstad
Antwerpen, de trilogie Het Hommelnest waarvan slechts het eerste deel werd
voltooid: De Doolaar in de weidsche Stad (1904). Het verhaal van de zwerftochten
van de boerenjongen, die in de havenstad werk komt zoeken, is hier slechts de
draad die een aantal taferelen samenhoudt, vaak navrante beelden van de strijd
om overleving van de kleine mensen anno 1900. Uit de episodische structuur blijkt
dat Baekelmans geen rasecht romancier was. Wel beschikte hij over de
vertellersgaven om vanuit een anekdote een kort verhaal te ontwikkelen. Zijn
meesterschap hierin bewees hij met de verhalenbundels Havenlichtjes (1905), De
zonnekloppers (1906), Dwaze tronies (1907)
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en De Sinjoorkens (1910). Slaagde hij niet in zijn grootse epische opzet, dan lukte
het hem toch wel een epos van het schipperskwartier te schrijven: de sober
gestileerde, stevig gecomponeerde roman over een vrouwenleven, Tille (1912), een
schrijnend en toch vertederend verhaal van noodlot en verlatenheid. Ondanks de
melancholische grondtoon en het centrale levensgevoel van vergeefsheid wordt
hier voor het eerst de pessimistische visie opgeofferd aan een relativerende
levensaanvaarding. Een mildere kijk en goedmoediger humor zijn kenmerkend voor
de nadien verschenen bundels Menschen (1917), De Idealisten (1919), 't Is de
Liefde (1923), Het geheim van de Drie Snoeken (1929) en de roman Meneer
Snepvangers (1918), waarin ook meer aandacht wordt besteed aan de wereld van
de op winst azende kleine burgerman. Hoewel blijmoediger, gaf Baekelmans toch
nooit toe aan oppervlakkig optimisme of goedkoop sentimentalisme. Na enkele
uitschieters in zijn oeuvre als een terugblik op zijn wilde jeugdjaren (De mannen
van Elck wat wils, 1925) en twee episodische romans die in de Kempen zijn
gesitueerd (De ongerepte heide, 1926; Het rad van avontuur, 1933), sloot hij op
hogere leeftijd zijn scheppend werk af met twee verhalenbundels (Pleisteren, 1939;
Klein Panopticum, 1944) en twee romans (Robinson, 1949; Carabas, 1950) waarvoor
hij opnieuw stof putte uit het bonte leven in de havenstad. Het leidmotief in zijn
laatste werken is het rad van de fortuin, het menselijk lot dat afwisselend lief en leed
oplevert. Levensbezinning leidt tot stoïcijnse levensaanvaarding vanuit de
relativerende visie van een ondogmatisch humanisme. Geen enkele auteur heeft
een zo uitgebreid oeuvre gewijd aan het bonte Antwerpse leven en tevens blijk
gegeven van zo'n blijvende en oprechte voorliefde voor hen die aan de zelfkant
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leven. Aldus is Baekelmans ook een van de weinige schrijvers uit de generatie
na Van Nu en Straks die zich wist te onttrekken aan de invloed van Buysse en
Streuvels en niet meedeed aan de literaire mode van het landelijke streekverhaal.
Zelf werkte hij met zijn mild-naturalistische verhaalkunst over het Antwerpse
volksleven inspirerend op tijd- en stadsgenoten. Als laat-naturalisten debuteerden
Ary J.J. Delen (1883-1960) met de novellenbundels Prinskensdag (1910) en Lode
Monteyne (1886-1959) met de romans Geerten Basse (1912) en De tweede lente
van Meneer Quistwater (1914). Beiden maakten nog enige ophef met sleutelromans
387
over het artistieke milieu te Antwerpen, maar zij misten Baekelmans' aangeboren
vertellerstalent om een oeuvre met blijvende waarde te creëren. Zij zouden zich
trouwens op andere terreinen verdienstelijk maken: Delen met een uitgebreid
kunsthistorisch oeuvre en Monteyne als begaafd toneelcriticus en auteur van de
eerste systematische studies over het toneelleven in Vlaanderen.
Een belangrijke impuls tot de opbloei van de dorpsroman gaf Victor de Meyere.
Hij wilde bewust de prozaliteratuur bevrijden van het impressionistisch en
symbolistisch estheticisme en opnieuw een volksliteratuur in het leven roepen, opdat
de romanschrijver ‘iets zou kunnen bieden aan de afgesolde zielen der menschen
388
onzer eeuw’. Zijn verhalen en romans spelen zich af ‘in den blauwen doom der
Steenbakkerijen’ in de Rupelstreek. Hij bleef echter steeds de enigszins
gereserveerde, doch gemoedelijke verteller die vanuit zijn studeerkamer met
heimwee terugdenkt aan zijn geboortestreek. Bij voorkeur situeerde hij de handeling
in het polderland ten zuiden van de Rupel, omdat dit landelijk gebied zich beter
leende tot een mild-realistische, zelfs idyllische beschrijving dan het noordelijke
industriegebied dat onvermijdelijk een grauwere evocatie van sociale wantoestanden
zou impliceren. Zoals in zijn poëzie baden zijn eerste verhalen (Uit mijn Land, 1904)
in een wazige, irreële, romantische sfeer waarin droom en werkelijkheid, overlevering
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en geschiedenis een dichterlijk weefsel vormen. Dichter bij de realiteit van het
alledaagse leven van de plattelanders
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staat de novellenbundel Langs den Stroom (1906). Zijn best geslaagde werk is de
roman De Roode Schavak (1909) waarin hij het tragische levensverloop schetst
van een ietwat onevenwichtige, maniakale dorpeling. Die hang naar het mysterieuze
en macabere en de voorliefde voor bizarre en abnormale dorpstypen manifesteren
zich nog sterker in de latere verhalen: De Gekke Hoeve (1919), De Razernij (1922)
en Nonkel Daan (1922). In De Beemdvliegen (1930) heeft de folklorist de bovenhand
met een reeks schetsen van pittoreske figuren, gebruiken en overleveringen uit het
dorpsleven. De Meyere zou zich daarna trouwens uitsluitend aan de volkskunde
wijden. Met standaardwerken als De Vlaamsche Vertelschat (4 dln., 1925-1933) en
De Vlaamsche Volkskunst (1934) leverde hij een belangrijke bijdrage tot de
wetenschappelijke beoefening ervan in Vlaanderen.
In het in die tijd nog zuiver landelijke Limburg vond de heimatliteratuur een goede
voedingsbodem. Met zijn volksverhalen (o.m. Twaalf Vertelsels op zijn Limburgs,
1906) had August Cuppens hier de weg gewezen. Een idealiserende, volkse verteller
toonde zich ook Lambrecht Lambrechts met ongekunstelde verhalen en novellen
over het in de traditie voortlevende Limburg (Uit de Demergouw, 1903; Limburgsch
Leven, 1913; Limburgsche Beelden, 1922). Uit een tendensroman over de
industrialisering als Het Wingewest (1914) blijkt echter zijn gebrek aan zin voor
psychologie en compositie. Een oorspronkelijker visie treft men aan bij de Limburgse
douanier Alfons Jeurissen (1874-1925), een veelbelovend talent dat zich niet ten
volle heeft kunnen ontplooien. Na een debuut met nog onhandige,
romantisch-sentimentele verhalen in de trant van Conscience (Broeder Bertus en
andere Kempense Volksvertellingen, 1906) geeft hij een realistisch, scherp picturaal
beeld van het leven van de bezembinders op de eenzame heidevlakte in Heikleuters
(1907 in Limburgs dialect; 1914 herdrukt in algemeen Nederlands). Vooral in de
novellenbundel Op de vlakte (1910) krijgt de verbeten strijd van de mens tegen de
almacht van de natuurelementen een Streuveliaanse, kosmische allure.
Breed-plastisch wordt hier de statige kracht van de heide geëvoceerd. In Geert de
Roerdomp (1917-1918 in Vlaamsch Leven, afzonderlijke uitgave 1924) en
Heksendans. Volksoverleveringen uit de Limburgsche Kempen (1924) put hij
verhaalstof uit de Limburgse sagen, heksen- en spookgeschiedenissen. Het
folkloristische element in zijn werk treedt hier meer op de voorgrond en geeft aan
zijn realistische beschrijving van het leven op de heide een fantastische dimensie.
Getrouwer in het spoor van Streuvels, en daarom wellicht aanvankelijk gunstig
onthaald door Noordnederlandse recensenten als Willem Kloos, Herman Robbers
en Johan de Meester, is het werk van Frans Verschoren (1874-1951), realistisch
novellist en zedenschilder van het leven in en rondom kleine provinciesteden als
Turnhout en Lier (Grijze Dagen, 1907; Uit het Nethedal, 1908; Jeugd, 1910; Langs
kleine wegen, 1912). Op zijn best is deze beoefenaar van de genrekunst en de
humoreske in zijn verhalen over ravottende kinderen (Zonnig leven, 1911). Evenals
vele kleinere realisten schiet hij echter tekort wanneer hij in epische vorm een
schrijnend beeld wil geven van de ellende in een arbeidersgezin (de roman
Dompelaars, 1909). In een dergelijke sociale tendensroman is zijn schrijftalent al
te naïef didactisch en sentimenteel bewogen. In West-Vlaanderen was het uiteraard
nog moeilijker om zich aan Streuvels' invloed te onttrekken. De dichter René de
Clercq waagde ook een poging om het Westvlammse landleven in forse prozafresco's
te schilderen in de streekroman Het Rootland (1912) en de autobiografische
ontwikkelingsroman Harmen Riels (1913). Hoewel hij hierin blijk geeft van zin voor
het menselijk-dramatische, toch zijn ze te wijdlopig en vaak te bombastisch verwoord.
Dat gebrek aan concentratie is ook kenmerkend voor de romans van een geboren
ver-
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teller als Edward Vermeulen (1861-1934, publicerend onder het pseudoniem Warden
Oom). Hij is een volksschrijver die uit het boerenvolk gegroeid, over dat volk wil
getuigen. Zijn verhaalstof heeft hij dan ook ontleend aan werk en leven van de
plattelandsbevolking van zijn streek, die hij met genegenheid en scherpe aandacht
heeft geobserveerd. Zijn werken blijven daarom belangrijk als sociologische en
historische documenten. Meegesleurd door de vertellersgloed, laat hij zich echter
te vaak afdrijven op een stroom van bijkomstigheden die de eenheid en het evenwicht
van het verhaal verbreken. Geleid door zijn diepgodsdienstige, sociale en
flamingantische overtuiging wilde hij bovendien zijn lezers stichten, zodat de
commentaren van de auctoriële verteller al te hinderlijk op de voorgrond treden.
Door zijn spontane en ongekunstelde verteltrant verwierf hij echter een grote
populariteit. Het hoogtepunt in zijn uitgebreide oeuvre is de familieroman De
Blieckaerts (1925), het epos van de ondergang en verwording van een
boerengeslacht. De uitbeelding van het driftleven wordt hier volledig beheerst door
de wet van de erfelijkheid.
In dezelfde volkse verteltrant schreef de gemoedelijke realist René Vermandere
(1857-1944) die een uitgesproken voorkeur vertoonde voor het korte, pittige,
humoristische verhaal. Op Droog Zaad (1900), Van Zon Zaliger (1907) en Door Dik
en Dun (1914; heruitgave van Geheugenissen, 1893) zijn de geslaagdste en
bekendste bundels. Met Van Zon Zaliger bereikte hij met zes herdrukken binnen
18 jaar een oplage van 23 000 exemplaren, wat voor die tijd in Vlaanderen een
bestseller was.
De hoogste populariteit bij de gemiddelde Vlaamse lezer, althans in deze tijd,
genoot evenwel Maurits Sabbe (1873-1938). Helemaal buiten de invloedssfeer van
Buysse en Streuvels, zonder naturalistische of scherpe realistische stijlkenmerken,
schijnbaar niet beroerd door de nieuwe kunst- en levensopvattingen van
Nieuwe-Gidsers of Van-Nu-en-Straksers, neemt zijn werk een aparte plaats in de
toenmalige literatuur in. De lijn van de Vlaamse vertellerstraditie van Hendrik
Conscience via Tony Bergmann en Virginie Loveling heeft hij bewust doorgetrokken.
In zijn stemmige zedenschilderingen leven het romantisch realisme en burgerlijk
intimisme opnieuw op. Wat hem echter onderscheidt van veel voorgangers, is zijn
eenvoudige, maar verzorgde en genuanceerde stijl waarmee hij tere, poëtische
stemmingsbeelden weet op te roepen. Met schalkse humor en vergoelijkende
tederheid heeft hij bij voorkeur het bekrompen leventje beschreven van de kleine
burgerij in zijn geboortestad Brugge. De stil-weemoedige atmosfeer van deze oude
stad met kleine kronkelstraatjes, grachten, kerken en begijnhoven, heeft hij vaak
op charmerende wijze weten te karakteriseren. Van zijn idyllische en ouderwetse
werken kan nog een bekoorlijkheid uitgaan als van oude prentkaarten waarvan de
kleuren door de tijd tot pasteltinten zijn verzacht. Louter blijmoedige stemmingskunst,
doch geen meeslepende verhalen bieden zijn eerste novellen (Aan 't Minnewater.
Drie Schetsen uit het Brugsche Leven, 1898; Een Mei van Vroomheid, 1903; De
Filosoof van 't Sashuis, 1907). Het zijn luchtige, losse schetsen, meer dan stevig
gecomponeerde verhalen. De personages blijven er beperkt tot kleinburgerlijke
typen. In de twee latere bundels die zich buiten het vertrouwde Brugse decor afspelen
(Vlaamsche Mensen, 1907; In 't Gedrang. Vertellingen uit den oorlog, 1915), vertoont
hij meer zin voor psychologische karakteranalyse, al blijft hij nog steeds de
tragikomische aspecten van het kleinburgerlijke leven uitbeelden. Vooral de laatste
bundel bewijst hoe weinig greep de actualiteit op de stemmingskunst van Sabbe
had. Zelfs de oorlog bracht geen schokkende gebeurtenissen of hartstochten in de
wereld van zijn benepen burgerlui. Na deze bescheiden schetsen verruimde toch
de kleinkunst van Sabbe, zonder evenwel bepaalde grenzen te overschrijden. Niet
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zijn personages werden vastomlijnde individuen. In De Nood der Bariseele's (1912),
de geschiedenis van twee opeenvolgende generaties van een burgerfamilie, is de
structuur nog wel al te fragmentarisch, doch het centrale thema - de noodzakelijkheid
van de vrouw voor de man - is psychologisch tactvol uitgewerkt in het geleidelijk
opgebouwde relaas van het antagonisme en de uiteindelijke verzoening van twee
vrijgezellen. Van verfijnde distinctie getuigde Sabbe vooral met 't Pastorke van
Schaerdycke - Spel van Personagiën (1919), de evocatie van een godsvruchtig
leven in het licht van het evangelie Taal en geest zijn hierin helemaal aangepast
aan het 18e-eeuwse milieu waarin het verhaal zich afspeelt. Zijn sceptisch
dilettantisme en gracieuze woordkunst vertonen hier meer overeenkomst met het
werk van Anatole France dan met dat van zijn Vlaamse voorgangers. Nog speelser
is de dilettantische geest in 't Kwartet der Jacobijnen (1920) waarin een panorama
wordt gegeven van de vooruitstrevende strekkingen van de vrijzinnige burgerij in
Brugge in de jaren 1860-1870, het einde van de romantische periode. Met deze
ideeënroman heeft Sabbe niet alleen zijn scheppend werk afgesloten, maar tevens
toch een synthese bereikt van zijn blijvende voorliefde voor het romantische verleden
en voor Vermeylens wekroep tot ‘more brains’. Hij zou zich daarna helemaal wijden
aan literairhistorisch en vooral cultuurhistorisch werk als conservator van het
Plantin-Moretusmuseum te Antwerpen. Als belletrist bleef hij door zijn hartelijke
gemoedelijkheid lange tijd populair in eigen land, als essayist verwierf hij een
vermaardheid die tot ver buiten de grenzen reikte.

4. Toneel
Hoewel de Van-Nu-en-Straksers groot belang stelden in het toneel en in de
heropleving van een eigen Vlaams toneel een middel zagen om hun
gemeenschapsideaal in de kunst te verwezenlijken, toch is hun creatieve bijdrage
hiertoe bijzonder gering. Alleen Alfred Hegenscheidt met zijn lyrisch drama Starkadd
en Cyriel Buysse met zijn naturalistische toneelstuk Het Gezin van Paemel slaagden
erin werken te schrijven die met succes konden worden opgevoerd en die lange tijd
vaste waarden bleven op het Vlaamse repertoire. Hun succes werkte stimulerend
en inspirerend op hun jongere tijdgenoten. De toneelliteratuur evolueerde dan ook
tussen deze twee polen: het symbolistische, lyrische drama en het
realistisch-naturalistische maatschappijstuk. In geen van beide richtingen echter
zouden de jongeren een van deze hoogtepunten kunnen evenaren.
Net als in de hele Westeuropese literatuur van het fin-de-siècle was ook in
389
Vlaanderen het lyrische en historische drama het streefdoel van heel wat dichters.
De theorieën van Wagner over het ‘Gesamtkunstwerk’ en zijn overal met succes
opgevoerde drama's misten ook hier hun effect niet. De meeste auteurs ontbrak het
echter aan de nodige toneelkennis om van hun versdrama's speelbare stukken te
maken. Hooguit waren ze nog genietbaar onder de leeslamp, doch niet voor het
voetlicht. Dat was het geval met de drama's in verzen Gunlaug en Helga (1892) van
Victor de Meyere en Koning Hagen (1897) van Hubert Melis (1872-1930), die zich
in de Oudgermaanse tijd afspelen. De historische drama's Falco (1905) en
Hardenburg (1907) van Omer Karel de Laey die respectievelijk handelen over de
Vlaamse vrijheidsstrijd onder de Spaanse en de Franse overheersing, hebben een
sterk lyrische en plastisch-evocatieve kracht, doch missen eveneens dramatische
spanning. De dialoog is er wel snedig en de karakters zijn treffend uitgebeeld, doch
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waarvoor men pas na de dood van de dichter een uitgever vond (1934), werden
nooit opgevoerd. Als een handiger toneelschrijver ontpopte zich de vlotte journalist
en feuilletonist Raf Verhulst (1866-1941). Zijn stukken hadden wel scenische
kwaliteiten en werden dan ook opgevoerd. Anderzijds miste hij dan weer diepgang
en lyrisch talent om werk met blijvende waarde te scheppen. Steeds gericht op de
massa en vlug succes zette hij zich aan het schrijven in het spoor van de populaire
melodrama's van Nestor de Tière. Zijn eerste toneelstuk, Vorst en Volk, werd reeds
bekroond in de driejaarlijkse wedstrijd voor toneelletterkunde te Antwerpen (1894)
en aldaar een jaar later opgevoerd. Het is een erg romantisch stuk over een fictieve
opstand in een middeleeuws koninkrijk met veel actie en uiterlijk vertoon.
Aangemoedigd door deze gemakkelijk verkregen bijval, waagde hij zich ook aan
het lyrische drama met een onconventioneel passiespel, Jezus de Nazarener (1904).
Hoewel Christus hier centraal staat, ontwikkelt de handeling zich vooral tussen de
nevenfiguren. Behandeld worden de strijd rondom Jezus en zijn leer tussen vooren tegenstanders en de ondergang van een edele geest die zich weigert te
verdedigen met middelen die hem onwaardig zijn. Karel van de Woestijne heeft er
terecht op gewezen dat dit lyrische drama ondanks uiterlijke scenische kwaliteiten
nochtans een waarachtig dichterlijk gehalte mist en de vergelijking met
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Hegenscheidts Starkadd niet kan doorstaan. Dat gebrek aan poëtische gaafheid
komt nog sterker tot uiting in de lyrische drama's Semini's Kinderen (1906) en
Telemon en Myrtalee (1908) die zich respectievelijk afspelen in het Antwerpen van
de 12e eeuw en het oude Griekenland. Verhulsts vlotte rijmvaardigheid maakte hem
wel tot een van de meest geliefde librettisten. Tot zijn best geslaagde operateksten
kunnen Quinten Massys (1899, getoonzet door Emiel Wambach) en Kinderen der
Zee (op muziek van Lodewijk Mortelmans) worden gerekend.
Naast deze lyrische produktie ontwikkelde zich ook een realistisch toneel met
sociale inslag zoals dat te Parijs in het Théâtre libre van Antoine bewust werd
gestimuleerd en er een groeiende bijval genoot. Het verschijnsel hield verband met
een verruiming en sociale bewustwording van het theaterpubliek. Met het succes
van zijn realistische en naturalistische toneelstukken bewees Buysse dat er ook in
Vlaanderen een publiek kon worden bereikt dat voor meer verisme ontvankelijk was.
Veel toneelschrijvers sloegen dan ook deze richting in en oogstten inderdaad succes.
Door te veel toegevingen aan de smaak van het nog onvoldoende gevormde nieuwe
theaterpubliek bleven hun stukken echter halfweg steken tussen romantiek en
realisme. In die trant beeldde Lodewijk Scheltjens (1861-1946) het dorpsleven aan
de Rupel- en Scheldeboorden uit in stukken als De Leemkruier (1901), Visscherseer
(1901) en De Rivierschuimers (1903). Goed opgebouwd, doch sentimenteel
overkleurd zijn de drama's van de reeds genoemde Nestor de Tière (1856-1920)
die grote populariteit genoot met Roze Kate (1893), Een Misdadige (z.j.) of Wilde
Lea (z.j.). In het genre van het luchtige blijspel was Jan Bruylants jr. (1871-1928)
erg geliefd. Vanaf 1898, met Een gekozene des volks, kregen zijn stukken een meer
sociaal-politiek geëngageerde inslag. In de humoristische, volkse toon van zijn
verhalen schreef René Vermandere ook talrijke blijspelen; De Pot van Pandora werd
bekroond en opgevoerd in de Koninklijke Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen
(1908). Een uitgebreid, doch zeer ongelijk toneeloeuvre leverde de naturalistische
prozaschrijver Piet van Assche. Een poging tot verdieping van de karakters en
ideeën deed August Monet (1875-1958) met Ringeloo (1909), Leven in het verleden
(1908) en Als de klokken luiden (1917).
Alleen Maurits Sabbe zou er met zijn burgerlijke zedenkomedies echter in slagen
enigszins uit te stijgen boven zijn tijdgenoten en een minder kortstondig succes te
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servatorium te Antwerpen werd hij geconfronteerd met de bloedarmoede van het
Vlaamse repertoire. Om aan zijn studenten geschikt werk voor opvoering te kunnen
bieden, zette hij zich niet alleen aan het vertalen van buitenlandse auteurs, doch
ook aan het schrijven van toneelstukken. Zo leverde hij de eenakters Fanny's Sonnet
(1910), Bietje (1913), De Tooneelles (1914), 't Kleintje (1916), Vrouwenhart (1917)
en het toneelspel in 3 bedrijven Caritate (1913). Wanneer men het intimistische
prozawerk van Sabbe kent, zal men hier evenmin dramatische verwikkelingen of
scherpe conflicten verwachten. Ook hier blijft de handeling ondergeschikt aan een
discrete psychologische ontleding van stemmingen en gevoelens bij kleine,
eenvoudige mensen. De effecten van een lichte schok in hun egaal, alledaags leven
worden met meewarige humor beschreven en bepalen het hele handelingsverloop.
Van de eenakters is Bietje, de bewerking van een hoofdstuk uit de Nood der
Bariseele's, hiervan het best geslaagde en meest populaire voorbeeld. Zelfherkenning
zal ongetwijfeld tot vertedering hebben geleid bij de kleine burgers die in hoofdzaak
het Vlaamse schouwburgpubliek vormden. In Caritate bereikte Sabbe een
diepmenselijk accent in de psychologische portrettering van een oude, godsvruchtige
dienstmeid en in de analyse van haar opofferingen en zelfverloochening wanneer
zij de verlopen zoon van haar meesters tracht te redden. Deze heldin van het
werkschort en het goede hart wekte reminiscenties op aan het portret van Félicité
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in Un coeur simple van Flaubert. Jammer genoeg heeft Sabbe het bij deze
pogingen gelaten; van een psychologische toneelliteratuur kan in deze tijd nauwelijks
worden gesproken.
Het zou tot in de jaren twintig duren vooraleer de crisis in het dramatische genre
werd overwonnen. De impuls tot vernieuwing zou dan echter uitgaan van de
Van-Nu-en-Strakser Teirlinck die het ideaal van de gemeenschapskunst laattijdig
en in de nieuwe, expressionistische stijl zou realiseren.
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III. Verloop van Van Nu en Straks 1903-1916
door prof. dr. A.M. Musschoot
A. In het spoor van Van Nu en Straks: Vlaanderen 1903-1907
Toen het tijdschrift Van Nu en Straks in december 1901 ophield te bestaan, werd
hierover in het laatste driedubbele nummer een onopvallend berichtje afgedrukt met
de vrij vage belofte: ‘Alle krachten, die hier werkzaam waren, hebben zich vereenigd
tot het jaarlijksch uitgeven van een Vlaamsch Jaarboek.’ Een dergelijk jaarboek is
nooit verschenen, maar de toen al uitgedrukte behoefte om de artistieke onderneming
voort te zetten, vooral aanwezig bij de jonge redacteuren Herman Teirlinck en Karel
van de Woestijne, nam weldra concrete vormen aan met de oprichting van een
nieuw tijdschrift: Vlaanderen, een ‘Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde onder
redactie van Stijn Streuvels, Herman Teirlinck, Emmanuel de Bom, August
Vermeylen, Alfred Hegenscheidt en P. van Langendonck’, uitgegeven door C.A.J.
van Dishoeck te Bussum en verspreid in Vlaanderen door De Nederlandsche
Boekhandel te Antwerpen en Gent. Het eerste nummer verscheen in januari 1903.
Teirlinck zelf, die het initiatief had genomen en het plan kon verwezenlijken dank
zij de steun van zijn Nederlandse uitgever, zou later getuigen dat het ging om een
1
verlenging, in de tijd, van de actie van Van Nu en Straks. Ofschoon de jonge
Van-Nu-en-Straksers zeer gastvrij werden ontvangen in Noordnederlandse
tijdschriften en zelfs hun werk gepubliceerd konden krijgen door Noordnederlandse
uitgevers, bleef het verlangen naar een nieuw, eigen orgaan duidelijk overheersen.
In het door Vermeylen opgestelde prospectus (september 1902) werd het
maandschrift aangekondigd als ‘de volledigste en zuiverste uiting van 't gezamenlijke
geestesleven in Zuid-Nederland’ en werd de uitgave verantwoord door erop te wijzen
dat de Vlaamse ‘dichters en denkers’ vooral door hun eigen volk gelezen wilden
worden en dat ‘een speciaal Vlaamsch orgaan beter geschikt [is] dan welk ander
om op heel het Vlaamsche land in te werken’. De Noordnederlandse tijdschriften
vonden in het Zuiden immers geen publiek en de jongeren kregen dus geen
weerklank op eigen bodem. Ook in de kroniek Iets over ons die in de eerste aflevering
van Vlaanderen werd afgedrukt, ontwikkelde Vermeylen de idee dat ‘onze goede
schrijvers’ tot plicht hebben in het Vlaamse volk door te dringen en het ‘op te voeden’,
d.i. het bewust te maken en te ontvoogden. De rechtvaardiging van het eigen
tijdschrift ligt in de lijn van Vermeylens Vlaamsche en Europeesche Beweging: het
streven naar een ‘eigenmachtige’ cultuur, waarvan de literatuur deel uitmaakt,
betekent geen afzondering maar moet als noodzakelijke voorwaarde voorafgaan
aan de droom van een Groot-Nederlandse beschaving en Groot-Nederlandse
literatuur.
Vermeylen, superieur en erudiet, werd ook van Vlaanderen de geestelijke mentor
omdat hij in dit doorwerken van Van Nu en Straks een verder middel zag om het
Vlaam-
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se land ‘eindelijk tot een volgroeid, rijpontwikkeld deel van Groot-Nederland te
maken’. De eerste jaargang van het nieuwe tijdschrift werd echter aanvankelijk, d.i.
tot nr. 6, administratief geleid door Herman Teirlinck, die ook de vrij moeizame
voorbereidende onderhandelingen had gevoerd en erin geslaagd was alle stichters
van en de belangrijkste medewerkers aan Van Nu en Straks, op Buysse na, opnieuw
bijeen te brengen.
De hereniging was niet zonder problemen verlopen. Teirlinck had o.m. af te
rekenen met de ‘concurrentie’ van De Arbeid, ‘Maandblad voor Nederland en België,
gewijd aan literatuur en kunst, onder redactie van Ed. Verburgh’ (d.i.E. Thorn Prikker),
dat verscheen sedert 1898 en waarvan Victor de Meyere sedert 1900 mederedacteur
was. De tweede en de derde jaargang van het blad (1901-1903) werden uitgegeven
door C.A.J. van Dishoeck en bevatten hoofdzakelijk bijdragen van Vlamingen: Lode
Baekelmans, Frans Buyens, Richard de Cneudt, Ary Delen, Jan Eelen, Adolf
Herckenrath, Victor de Meyere, Fritz Moerman, Karel van den Oever, Alfons de
Ridder, Reimond Stijns, Herman Teirlinck, Fernand Toussaint en Karel van de
Woestijne. De Arbeid zou nog worden voortgezet als Nieuwe Arbeid, ‘Maandschrift
voor Groot Nederland, gewijd aan Literatuur, Beeldende Kunsten, Muziek’, waarin
ook het tijdschrift Jong Holland was opgenomen (januari 1903-mei 1904). De Meyere,
medewerker aan Van Nu en Straks sedert de Eerste Reeks, kon dan ook aanvankelijk
niet voor Vlaanderen worden gewonnen. Een andere ernstige bedreiging voor het
welslagen van Vlaanderen vormde de stichting, juist in die zelfde periode, van een
nieuw, uitsluitend literair tijdschrift ‘voor den ganschen Nederlandschen stam’:
Groot-Nederland, geredigeerd door W.G. van Nouhuys samen met Cyriel Buysse
en Louis Couperus, verscheen eveneens vanaf januari 1903. Buysse, die sedert
1896 met een Nederlandse was gehuwd en de wintermaanden in Den Haag
doorbracht, verkoos Groot-Nederland boven Vlaanderen. Streuvels kon net tijdig
voor Vlaanderen worden overgehaald en gaf zijn belofte op aan Groot-Nederland
mee te werken. Nog in hetzelfde plannenjaar 1902 trachtte de Antwerpse liberale
criticus Max Rooses Een Vlaamsche Gids te stichten, bedoeld als een algemeen
neutraal Vlaamsgezind orgaan, maar hij kon de jongeren niet aantrekken en diende
de uitgave van zijn tijdschrift uit te stellen tot 1905.
Ofschoon Vlaanderen verscheen als de rechtstreekse voortzetting van Van Nu
en Straks, werd het als geheel een veel ‘rustiger’ tijdschrift, waarin de
verworvenheden van de avant-garde uit de jaren negentig zonder opzienbarende
of controversiële bijdragen werden geconsolideerd en waarin vooral scheppend
werk van zeer hoog literair gehalte werd geboden, dat aanvankelijk ook kwantitatief
overwicht had op kritische bijdragen en studies van meer algemene aard.
De meest representatieve figuur van de solide vijfdelige reeks was ongetwijfeld
Karel van de Woestijne, die niet alleen een omvangrijk deel van de gedichten uit
De Boomgaard der Vogelen en der Vruchten, maar ook belangrijk scheppend proza
en kritisch werk in Vlaanderen plaatste. Naast hem trad als dichter nog Prosper van
Langen-donck op, de vereerde en bewonderde vriend van Van Nu en Straks, wiens
krachten echter na 1903 definitief aan het afnemen waren. In de tweede jaargang
verscheen nog een sonnet Aan Gezelle en een bespreking van Van de Woestijnes
Vader-Huis, maar hiermee was aan Van Langendoncks creatieve arbeid vrijwel een
einde gekomen. De poëzie is in Vlaanderen verder nog vertegenwoordigd door
andere oudmedewerkers aan Van Nu en Straks: René de Clercq, Leonce du Catillon,
Adolf Herckenrath, Jef Mennekens, Edmond van Offel, Lodewijk Ontrop en Fernand
Toussaint. Daarnaast werd echter niet alleen ruimte geboden aan ‘oudere’ figuren
als Vic-
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tor dela Montagne, Arnold Sauwen en Lambrecht Lambrechts, zelfs aan de vroeger
door Van Nu en Straks geweerde Pol de Mont, maar ook aan figuren die geen kans
hadden gekregen in Van Nu en Straks en aan jonge ‘nieuwe’ dichters: Richard de
Cneudt, Omer K. de Laey, Ary Delen en Caesar Gezelle, naast Willem Gijssels,
Constant Eeckels, Firmin van Hecke, Karel van den Oever en Felix Timmermans.
Minder bekende figuren kregen dus een kans, zonder onderscheid van gezindheid:
priester-dichter Caesar Gezelle kon in Vlaanderen publiceren naast een Willem
Gijssels die voor het overige in die periode vooral bedrijvig was in het
libertair-socialistisch gezinde tijdschrift Ontwaking. Toen de jonge André de Ridder
in een opstel in Jong Dietschland (1906) over het ‘Pessimisme’ van de nieuwere
Vlaamse schrijvers de ‘meestal vrijzinnige, ongeloovige, soms losbandige schrijvers
van Vlaanderen’ plaatste tegenover de jongere katholieke letterkunde, ‘de blijere,
de gullere, de frisschere’, afstammend van Gezelle, Verriest en Rodenbach, was
dit dan ook voor Vermeylen een welkome aanleiding om scherp te stellen dat deze
vaak opduikende geforceerde antithese uit den boze was en Vlaanderen slechts
één antithese kende: ‘de goede schrijvers, die altijd welkom zijn, en... de anderen’
(5e jg., 1907, blz. 335).
Het is overigens juist door zijn openheid en dus door de grotere verscheidenheid
van zijn medewerkers dat Vlaanderen niet meer dezelfde eenheid vertoonde als
Van Nu en Straks. Vooral op het gebied van het scheppend proza voltrok zich een
duidelijke differentiëring. Ging de aandacht in de eerste plaats uit naar het werk van
Streuvels, die vrij veel van zijn omvangrijke produktie uit die periode in Vlaanderen
publiceerde (bekende novellen als o.m. Joel, Jantje Verdure, Jeugd, De kwade
dagen en Veeprijskamp), daarnaast ontwikkelde het proza zich in twee richtingen.
Enerzijds werd het modernistisch verfijnde en introverte, esthetiserende en
intellectualistische proza verder beoefend door de ‘oorspronkelijke’
Van-Nu-en-Straksers: Van de Woestijne (Romeo of de Minnaar der Liefde, De
Zwijnen van Kirke, Blauw-Baard of het zuivere Inzicht, De zuivere Jongeling en zijn
zatte Moeder), Vermeylen (drie van de vier hoofdstukken van De Wandelende Jood)
en Teirlinck (De Kroonluchter, een ‘geromanceerde geschiedenis’ van het
kunstgenootschap De Distel, en verder nog o.a. fragmenten uit Johan Doxa en
Mijnheer Serjanszoon), terwijl Buysse en De Bom elk slechts één novelle afstonden.
Anderzijds werd Vlaanderen ook opengesteld voor de (bestaande) traditie van
realistisch en regionalistisch proza, vertegenwoordigd door o.a. Lode Baekelmans,
Gustaaf D'Hondt, Maurits Sabbe, Reimond Stijns, Fernand Toussaint (van Boelaere),
Gustaaf Vermeersch en Frans Verschoren. Zelfs heeft Vermeylen in Vlaanderen
het ‘particularisme’ in de woordkunst van Streuvels en Teirlinck expliciet verdedigd
(1903), maar evenzeer heeft hij de waarde bepleit van de realistische volkse
dorpsromans en -novellen van Victor de Meyere (1907). Door het succes van
Streuvels' visionaire, maar landelijk geïnspireerde kunst kwam de realistische
heimatkunst in Vlaanderen tot een nieuwe bloei.
In Vlaanderen werd ook een vrij intense kritische bedrijvigheid ontplooid door de
redacteuren en door vaste en occasionele medewerkers. Reeds in de eerste jaargang
werd gestart met een vaste rubriek ‘Kroniek’, waarvoor Karel van de Woestijne
enkele opmerkelijke opstellen heeft geschreven die van essentiële betekenis zijn
voor zijn vroegste esthetische of poëtologische opvattingen: Proletarische poëzie
en Mevrouw Roland Holst, De uitdrukking der poëzie en Giza Ritschl in 1903, Eenige
dichters en Beeld en woord in 1904 en vooral De geschiedenis van het gedicht, een
2
soort synthese van zijn vroege poëtica op psycho-fysiologische grondslag in 1905.
Naast de ‘Kroniek’ bracht Vlaanderen ook een maandelijkse rubriek ‘Overzicht’ met
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werk werd nog aanzienlijk verruimd vanaf de vierde jaargang, die nog andere
wijzigingen meebracht. Van de Woestijne, die samen met Victor de Meyere in
november 1904 in de redactie was opgenomen, werd in 1906 redactiesecretaris.
Hegenscheidt, die in Vlaanderen alleen nog kritisch werk had geleverd, trad met
deze jaargang af, wat meteen zijn afscheid van de literatuur betekende. Vlaanderen
werd vanaf 1906 een ‘Algemeen Vlaamsch Maandschrift’, gekenmerkt door nieuwe
initiatieven: er werd medewerking gevraagd in Noord-Nederland (deze bleef echter
beperkt tot een zeer welwillend opstel van Lodewijk van Deyssel, In Vlaanderen
Vlaamsch, een kort prozastuk van J. van Looy en een zevental gedichten van Hein
Boeken), naast het zuiver letterkundig werk werden ook ‘wetenschappelijke’ bijdragen
op sociaal, politiek en algemeen cultureel gebied opgenomen, en er kwam een veel
bredere actualiteitenrubriek, getiteld ‘Leven en Kunst’ (met o.m. muziekkritiek). Nog
in 1906 verdween Victor de Meyere uit Vlaanderen, nadat Joris Eeckhout in De
Groene Linde had onthuld dat Avondgaarde een plagiaat bevatte van Albert Samain.
In het begin van de vijfde en laatste jaargang, 1907, trok ook Vermeylen zich terug
na onenigheid in de redactie, maar vrij kort daarop nam hij de hoofdredactie en
opnieuw de algehele leiding van het tijdschrift waar, terwijl zijn jeugdvriend Lodewijk
de Raet in de redactie werd opgenomen. Door deze ‘wetenschappelijke’ bijdragen
hebben de laatste twee jaargangen van Vlaanderen nog een belangrijke rol gespeeld
in het culturele leven: verruiming brachten de artikelen van de historicus V. Fris
(o.m. over Henri Pirenne) en van de volkskundige A. de Cock, maar vooral de studies
van Lodewijk de Raet, die de aandacht vestigde op de economische ontwikkeling
in Vlaanderen en ook hier zijn opvattingen over de ‘vervlaamsching van de
Hoogeschool te Gent’ uiteenzette. Op de bisschoppelijke verklaring van september
1906, waarin het Nederlands als voertaal voor middelbaar en hoger onderwijs werd
afgekeurd, werd in Vlaanderen zowel door De Raet als door een scherp-ironisch
van zich afbijtende Vermeylen gereageerd; Streuvels vervolledigde de repliek in
1907 met een vinnige uitval in De verbazing van een landman. Zowel de
eensgezindheid in het Vlaamse standpunt als de diversifiëring van de scheppende
literatuur in een regionalistische en een meer kosmopolitische richting wijzen erop
dat Vlaanderen zijn doel heeft verwezenlijkt: de Vlaamse eigenheid en de specifieke
problemen van de Vlaamse taal werden bevestigd, maar tevens werd het culturele
leven via aansluiting bij Nederland en de Nederlandse literatuur bewust naar
Europese ontwikkelingen georiënteerd. Met dit streven naar ‘hooger zelfstandigheid
in hechter-gevoelde gemeenschap’ (Vermeylen) bereikte Vlaanderen een ‘oud’
ideaal, nl. de neoromantische synthese-idee van Van Nu en Straks, maar tevens
3
opende het ‘rustige anthologietijdschrift’ ook nog de weg voor het naoorlogse
modernisme: het sensualistische verbeeldingsproza van Van de Woestijne, het
estheti-cistische dilettantisme van Teirlinck hebben de doorbraak van de
Boomgaard-generatie voorbereid, die in Vlaanderen al prille voorboden had in het
proza van Hugo van Walden en in de poëzie van de latere neoclassicist Firmin van
Hecke.

Eindnoten:
1 Getuigenis van Herman Teirlinck, in De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen. Brieven en
documenten, bijeengebracht door G.H.'s-GRAVESANDE, Brussel-Antwerpen-Den Haag 1962, blz.
11-23; het getuigenis eveneens in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 15e jg., 1961-1962, blz. 846-857.
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2 Zie hierover P. MINDERAA, Karel van de Woestijne. Zijn leven en werken, Arnhem 1942, blz.
277-287; M. RUTTEN, De esthetische opvattingen van Karel van de Woestijne, Parijs-Luik 1943.
3 R.F. LISSENS, De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden, Brussel-Amsterdam 19674, blz. 95.
In 1909 al sprak ANDRÉ DE RIDDER van een ‘revue d'anthologie’, dat de absolute triomf bracht
van Van Nu en Straks; zie Les lettres flamandes d'aujourd'hui, Antwerpen 1909, blz. 9 en 13.
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B. Ideologische splitsingen
1. De confessionele traditie

a. Jong Dietschland (1898-1914) en Dietsche Warande en Belfort (1900-)
De herleving van de katholieke letteren die zich vrijwel gelijktijdig voordeed in
Vlaanderen en in Noord-Nederland was, in Noord zowel als in Zuid, de rechtstreekse
uiting van de christelijk-spiritualistische reveilbewegingen die zich omstreeks de
eeuwwisseling verspreidden over het Europese continent en in Amerika, als reactie
tegen het positivisme en materialisme uit het einde van de 19e eeuw. In Vlaanderen
echter was het reveil niet de resultante van een moeizaam afgedwongen recht op
zelfstandigheid, of diende de katholieke emancipatie niet de ‘liberale’ suprematie
over het cultuurleven te verbreken: het ging veeleer om een herleving van een op
de middeleeuwen teruggaande traditie, om het opbeuren van de oude strijdbaarheid,
om het terugwinnen van het geestelijke overwicht dat door de vrijzinnige en
antikatholieke stromingen in het gedrang werd gebracht. Het herstel van de katholieke
weerbaarheid kon zich dan ook vrij snel voltrekken, op nationaal niveau bespoedigd
door gunstige politieke omstandigheden. De in 1879 door een radicaal-liberaal
kabinet gestemde schoolwet, waarbij in iedere gemeente officiële scholen moesten
worden opgericht en het staatsonderwijs een neutraal lekenonderwijs werd, had
zoveel weerstand losgemaakt dat de liberalen bij de eerstvolgende verkiezingen
een geweldige nederlaag leden. De katholieken kwamen aan het bewind in 1884
en behielden de volstrekte meerderheid tot 1919. De christelijke arbeidersbeweging
werd erkend sedert het laatste decennium van de 19e eeuw. In Leuven kwam
bovendien een Vlaams-nationalistische en katholieke studentenbeweging tot bloei,
bezield door de militante geest van Rodenbach, en mede dank zij de door kardinaal
Mercier ingevoerde neoscholastiek en de oprichting van een Hoger Instituut voor
Wijsbegeerte kreeg de universiteitsstad een nieuwe betekenis als geestelijk centrum.
Het is dan ook daar, te Leuven, dat het eerste en meest militante tijdschrift van het
katholieke reveil vorm kreeg: Jong Dietschland, gesticht door Lodewijk Dosfel in
1898.
In tegenstelling tot Noord-Nederland, waar de katholieke jongeren slechts één
forum ter beschikking vonden (Van Onzen Tijd, sedert oktober 1900), was de
reorganisatie van het katholieke geestelijke leven in Vlaanderen ruimer en
intensiever. Het reveil kwam tot uiting in verscheidene tijdschriften: na en naast
Jong Dietschland (1898-1914), vooral in Dietsche Warande en Belfort (1900-) en
ook in Vlaamsche Arbeid (1905-1914; 1919-1930). Kortstondig en minder invloedrijk
was het bestaan van De Groene Linde (1905-1906). De drie kernen vertoonden
onderlinge verschillen, maar groepeerden rond zich, met de nodige nuances, al
degenen die zich niet om Vermeylen, noch in het anarchiserende Van Nu en Straks,
noch in het religieus indifferente en zeker niet strijdbaar katholieke Vlaanderen,
konden scharen. Vele jongeren verspreidden echter hun werk over de verschillende
tijdschriften.
Jong Dietschland, als studententijdschrift opgericht door Lodewijk Dosfel, toen
een nauwelijks zeventienjarige eerstejaarsstudent in de rechten te Leuven, nam
vooral in de eerste jaren onder de strenge leiding van Dosfel een zeer strakke
houding aan. Dit driemaandelijkse ‘Tijdschrift voor Kunst en Letteren’ huldigde onder
de leuze ‘De kunst voor God en Dietschland’ tot bij zijn verdwijnen in 1914 een
katholiek credo: kunst heeft een dienende rol, is middel, geen doel; kunst is een
middel om het hogere
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te bereiken en heeft de (christelijke) waarheid als eerste voorwaarde. Vanuit deze
visie keurde Dosfel het ‘realisme’ van Streuvels af en polemiseerde hij met
Vlaanderen. Een tweede reeks verscheen vanaf 1904-1905 met een verjongde,
verruimde redactie. Het tijdschrift kon in stand worden gehouden dank zij de
medewerking van Joris Eeckhout en Aloïs Walgrave, en sedert 1907 ook die van
Cyriel Verschaeve, die zijn eerste Uren bewondering (onder pseudoniem J.v.H.),
zijn Zeesymphonieën, de Arteveldedrama's en enkele studies (onder pseudoniem
I. Oorda) afstond. Gewaardeerd werd de poëzie van Dosfel zelf (onder pseudoniem
Godfried Hermans) en verder van de jonge priester-dichter Jan Hammenecker,
Frank Baur (onder de pseudoniemen Aran Burfs en V. Voorde) en August van
Cauwelaert. In de tiende jaargang (1907-1908) bleef Dosfel op de achtergrond en
werd het tijdschrift op een minder doctrinaire wijze grotendeels gevuld door Joris
Eeckhout en J. van Mierlo s.j.
Jong Dietschland nam veel bijdragen op van jongeren die in Dietsche Warande
en Belfort niet aanvaard werden. Maar toen Juul van Lantschoot, Dosfels
collegeleraar te Dendermonde, bij wie het administratieve beheer van het begin af
aan berustte, ook Jong Dietschland eigenmachtig bleek op te treden, groeide te
Leuven het idee een nieuw tijdschrift te stichten. De Groene Linde, ‘Tijdschrift voor
Fraaie Letteren’, onder leiding van Jozef de Cock, hield niet lang stand, maar bracht
poëzie van Frank Baur (Aran Burfs), August van Cauwelaert, J. Eeckhout (ook onder
pseudoniem Karel de Strever), Jan Hammenecker, O.K. de Laey, Lambrecht
Lambrechts, Karel van den Oever en Leo van Puyvelde. De laatste was ook de
auteur van het manifest De Katholieke Vlaamse Literatuur (1905). Er werd verder
proza gepubliceerd van Ernest Claes, Stijn Streuvels, Felix Timmermans en A. Thiry,
en van de latere Boomgaarders Gust van Roosbroeck en Hugo van Walden. Het
tijdschrift kon echter, tussen Jong Dietschland en Dietsche Warande en Belfort in,
geen zelfstandige koers vinden.
Het meest invloedrijke, gezaghebbende katholieke tijdschrift in Vlaanderen,
Dietsche Warande en Belfort, dat tot heden met dezelfde hoedanigheid verschijnt,
is ontstaan door een versmelting van Het Belfort, opgericht te Gent in 1885 (1e nr.
1886), en de Dietsche Warande, gesticht te Amsterdam in 1855 door J.A. Alberdingk
Thijm en eenendertig jaar later overgegaan naar diens broer Paul, hoogleraar te
Leuven, waarna het blad te Gent verscheen (1e nr. 1887). De samensmelting,
voltrokken in januari 1900, was een initiatief van A. Cuppens en werd verwezenlijkt
dank zij de inzet en de financiële steun van Maria E. Belpaire, met de medewerking
van L. Scharpé en E. Vliebergh. Het nieuwe blad, bedoeld als een breed informatief,
algemeen cultureel tijdschrift naar het model van de Franse Revue des deux Mondes,
was gegroeid uit de werking van Eigen Leven, een soort geheim genootschap dat
was gesticht door mej. Belpaire en haar vriendin Mathilde Ramboux om alle ernstige
Vlaamse ondernemingen en verenigingen nieuw leven in te blazen. De nieuwe
Warande bleef tot 1914 eng verbonden met de kring van Eigen Leven en ontwikkelde
zich als een wapen tegen de ontkerstening van de Vlaamse strijd. De redactie was
aanvankelijk samengesteld uit leden die, met uitzondering van de Haagse kapelaan
A.M.J.I. Binnewiertz (1870-1915) die een vernieuwende rol speelde ook in Van
Onzen Tijd in het Noorden, volledig buiten de vernieuwende stromingen in de
letterkunde stonden. Het tijdschrift startte met een weinig indrukwekkende
programmaverklaring en bleef aanvankelijk vrij geïsoleerd, kritisch en conservatief
tegenover de jongere literatoren, die hun weg elders dienden te zoeken. Toen
redactiesecretaris Vliebergh vanaf 1906 volop werd bijgestaan door de jongere
literator Jules Persyn, kwam hierin geleidelijk verandering. Persyn had de
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Dietsche Warande en Belfort voor het eerst verantwoorde en doelbe-
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wuste, ruim Europees georiënteerde kritiek. Hij werd redactiesecretaris in 1907 en
bleef dit, met een ruim vierjarige onderbreking tijdens Wereldoorlog I, tot 1923
(waarna hij werd opgevolgd door August van Cauwelaert), een periode tijdens welke
verscheidene jongeren voor het tijdschrift konden worden gewonnen en het ook
een meer literaire inslag kreeg. Na de oprichting van Vlaamsche Arbeid werd door
mej. Belpaire een bewust beleid gevoerd om nieuwe medewerkers te werven (o.m.
Caesar Gezelle en Karel van de Woestijne). Naast een schaar priester-dichters,
onder wie ook Jan Hammenecker (onder de pseudoniemen W.W. en W.W.
Druenlanders), Joris Eeckhout (Karel de Strever), C. Verschaeve (Zeemeeuw) en
Hilarion Thans, traden tijdens Persyns redacteurschap ook op: O.K. de Laey,
Constant Eeckels (die de meest representatieve dichter van het tijdschrift werd
nadat Vlaanderen had opgehouden te bestaan), Lodewijk Dosfel (aanvankelijk niet
gewaardeerd door de redactie), Lambrecht Lambrechts, Felix Rutten, Felix
Timmermans en twee dichters uit de groep van Vlaamsche Arbeid, Emiel van der
Straeten en Karel van den Oever, beiden ook belangrijke prozaïsten. Jan van Nijlen
debuteerde in het tijdschrift al vroeger als Jan van Leenen (1904); Karel van de
Woestijne droeg proza en kritisch werk bij. Ook op niet-literair gebied werd in
Dietsche Warande en Belfort vóór Wereldoorlog I een intense bedrijvigheid ontplooid:
niet alleen door kritisch werk op het gebied van plastische kunsten en muziek maar
ook met toonaangevende artikelen i.v.m. de geloofsverdediging en de Vlaamse
strijd. In de ontwikkeling van het geestesleven in die periode heeft het tijdschrift een
richtinggevende invloed gehad.

Maria Elisa Belpaire (1853-1948)
Maria Elisa Belpaire, artistiek zeer begaafde dochter uit een aristocratische
Franssprekende familie, kwam al in haar jeugd in aanraking met talrijke prominenten
en artiesten, bezoekers in het huis van gouverneur Teichmann, haar grootvader
langs moederszijde. Zo werd heel vroeg haar belangstelling voor het Europese
geestesleven gewekt, maar door Johan Alfried de Laet en Jan van Beers werd haar
aandacht ook op de Vlaamse letteren gevestigd. Door haar vriendschap met Mathilde
Ramboux (pseudoniem Hilda Ram) zou ze vanaf de jaren negentig definitief voor
het gebruik van het Nederlands gewonnen worden, terwijl haar Vlaamsgezindheid
tot rijpheid en strijdbaarheid groeide als gevolg van de schoolstrijd. In haar Christen
Ideaal, nog gepubliceerd in het oude tijdschrift Het Belfort (1899), formuleerde ze
de eerste invloedrijke esthetica van het christelijk reveil in Vlaanderen. Het essay,
in feite een reeks kunstbeschouwingen geordend volgens de Bergrede, werd voor
het eerst gebundeld samen met proza, kindersprookjes en poëzie in Herfstrozen
(1897), en verdedigt de op de christelijk geïnspireerde romantiek teruggaande
stelling dat de merkwaardigste meesterwerken uit de wereldliteratuur gericht zijn
op de door Christus verkondigde Acht Zaligheden, dat kunst evenals heiligheid haar
oorsprong vindt in de eeuwigheid, in God. Het essay lokte bij zijn afzonderlijke
publikatie (1904) een repliek uit van Vermeylen in Vlaanderen (1905). Deze
veroordeelde haar eenzijdige stelling en pleitte voor een kunstopvatting waarin de
(religieuze of politieke) overtuiging van de kunstenaar van ondergeschikt belang is.
4
Het meningsverschil gaf aanleiding tot een vrij bewogen polemiek, waarbij Karel
van den Oever mej. Belpaire in De Groene Linde te hulp kwam om het primaat van
de christelijke kunst te verdedigen.
Het literaire oeuvre van Maria Belpaire, als geheel te situeren in de geest van de
Franse, Engelse en Duitse romantiek die haar opvoeding en smaak hebben bepaald,
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omvat poëzie en sprookjes (Wonderland, vertellingen in samenwerking met Hilda
Ram en Louisa Duykers, 7 reeksen, 1894-1924), maar bestaat voor het grootste
en belang-
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rijkste gedeelte uit studies, biografieën en memoires, in vele gevallen tevens
waardevolle documenten voor de ontwikkeling van het Vlaamse politieke en sociale
leven, waarin ze zelf als mecenas een zeer actieve rol heeft gespeeld. Haar
omvangrijke studies over de romantische letterkunde (Het landleven in de letterkunde
van de XIXe eeuw, 1902), over Beethoven (1911, Franse vertaling 1946) en Dickens
(1929). haar biografieën (Constance Teichmann, 1908; August Cuppens, 1925; De
families Teichmann en Belpaire, 3 dln., 1925-1934), de autobiografieën De vier
wondere jaren (1920; over de oorlogsjaren) en Gestalten in 't verleden (1947) en
ten slotte haar vertalingen, vooral van de Deen Johannes Jörgensen, vruchten van
een romantisch-ontvlambaar en strijdend temperament, verleenden haar het moreel
gezag van een christelijk-sociaal bezielde voorvechtster van de ontvoogding van
het Vlaamse volk.

Cyriel Verschaeve (1874-1949)
Veelzijdig begaafd en klassiek geschoold romanticus, neemt Cyriel Verschaeve als
priester-dichter, dramaturg en essayist in de geschiedenis van de Vlaamse
letterkunde een aparte plaats in. Onmiddellijk aansluiting vindend bij Rodenbach,
met wie hij zich verwant voelde en wiens ideaal hij zich vroeg eigen maakte, werd
5
hij 'een laattijdig kind van de stervende romantiek' en hield hij zich afzijdig van de
eigentijdse literatuur. In zijn eerste volwaardige kritische studie, gewijd aan De
6
dichter Albrecht Rodenbach (1909), legde hij met een zijn eigen ars poetica neer
en wees hij terloops ook Vermeylens visie op de Vlaamse Beweging en de
kunsttheorieën der Tachtigers af. Hij werd ‘ontdekt’ door Lodewijk Dosfel, die hem
ertoe kon overhalen in Jong Dietschland te publiceren, maar aan de meer prominente
Dietsche Warande en Belfort heeft hij, ondanks het aandringen van juffrouw Belpaire,
zeer weinig meegewerkt.
De vernieuwing, gebracht door de jongeren van Van Nu en Straks, voor het
merendeel zijn strikte generatiegenoten, gebeurde buiten hem om, ofschoon er met
de geest van het tijdschrift onmiskenbare raakpunten zijn. De Synthese-idee, de
opvatting dat kunst een nieuwe grote ‘golving van het Leven’ aankondigde
(Vermeylen), ook het verlangen naar een kunst die door ideeën wordt gedragen en
vooral het verhevigde individualisme zijn elementen die eveneens Verschaeves
esthetica kenschetsen. Niet alleen vertoont zijn streven verwantschap met het ruime
en gedurfde denken van de jonge, absolutistische Vermeylen, maar ook was zijn
wereldbeeld in harmonie met het heroïsche Germaanse universum van
Hegenscheidts Starkadd. De verschillen en tegenstellingen zijn echter fundamenteel.
De kunst van Verschaeve, die met een aan Léon Bloy ontleende parafrase werd
7
gekarakteriseerd als een ‘pelgrim naar het Absolute’, was en bleef in de eerste
plaats een uiting van heilsverlangen, een verwoording van zijn streven naar het
Oneindige, het Goddelijke: zijn lyriek zowel als zijn toneelwerk en zijn scheppend
en beschouwend proza werden gedragen door de goddelijke-liefdegedachte en
door een onverwoestbare christelijke hoop. De onzekerheid, onmacht en
gespletenheid van het fin-de-siècle konden zijn Augustiniaanse, boven het
anekdotische en contingente uitgegroeide wereldbeeld dan ook niet aantasten.
Verschaeves levenshouding en kunstenaarschap bleven visionair en titanisch,
gericht op het bovenmenselijke; zijn oneindtgheidsdrift dreef hem, zoals de
zeemeeuw die zijn pseudoniem werd, naar gebieden ‘waar men geen kleinheid kan
ontwaren’ (De meeuw, inleiding tot Zeesymphonieën).
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Door de mystieke vlucht die in het geheel van Verschaeves scheppend,
beschouwend en apologetisch werk expliciet tot uitdrukking wordt gebracht, blijft
het, bij het pathos, de stroefheid en hardheid, vaak zelfs onvolkomenheid van de
vormgeving, nog
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steeds vrij moeilijk de artistieke betekenis van zijn oeuvre precies te bepalen.
Bovendien wordt de beoordeling meestal nog vervormd door niet-literaire, vooral
politieke en epistemologische factoren, omdat zijn optreden bij tijdgenoten en lang
daarna zeer heftige controversiële reacties heeft gewekt. Zijn extreme
Vlaams-nationalistische, later ook radicaal anti-Belgische opvattingen hebben vooral
op zijn jongere katholieke tijdgenoten een diepgaande invloed uitgeoefend maar
behouden tevens hun actualiteit in de Vlaamse strijd. Waar Verschaeve zelf de
8
veronderstelling opperde dat zijn leven en zijn werk niet gescheiden konden worden,
leek het ook niet onmiddellijk vanzelfsprekend het fenomeen Verschaeve zuiver
literair te beschouwen. In de Verschaevestudie bleek het tot dusver althans in de
meeste gevallen nog steeds niet gebruikelijk het werk te benaderen zonder hier
tevens een positieve of negatieve beoordeling van zijn Vlaams-nationalistische
opvattingen aan te verbinden.
Hij debuteerde in 1894 als dichter met zwaarmoedige belijdenislyriek, opgenomen
onder het pseudoniem ‘Zeemeeuw’ in De Vlaamsche Vlagge, een Westvlaams
tijdschrift met godsdienstige en flamingantisch bezielende strekking. Kort daarna
ontstond een sterk door Rodenbachs Gudrun beïnvloed treurspel, Herred. Nog als
seminarist te Brugge concipieerde hij ook een groots opgevat episch-lyrisch werk,
De wereld naar de schoonheid, voltooid te Tielt, waar hij inmiddels leraar was
geworden, in 1899. Dit gigantische poëem, dat epische gedichten, vier toneelspelen,
een prozastuk en enkele lyrische verzen omvatte, zou de geschiedenis der mensheid
en ook de onmiddellijke toekomst bestrijken, maar werd nooit als geheel
9
gepubliceerd.
Het lyrische werk van Verschaeve bleef in feite beperkt tot de Zeesymphonieën
(1911) en twee reeksen Nocturnen (I, 1916 en 1924; II, voltooid 1947) en vertoont
een sterk dramatische inslag en een opvallende thematische samenhang, ofschoon
hij noch als dichter, noch als dramaturg, van een nauwkeurig uitgewerkt concept
uitging. De dichter zelf gaf commentaar bij het ontstaan en de
allegorisch-symbolische betekenis van zijn Zeesymphonieën, waarin hij in de eerste
plaats de gelijkenis van de mens en de zee heeft ontwikkeld, geïnspireerd door de
10
‘groot-algemene betekenis’ van de zee, die in haar bewegingsleven een volledig
beeld geeft van het innerlijk van de mens. De onderlinge volgorde der symfonieën,
waarvan de vierde het eerst ontstond en de kern van het geheel bevat, is ‘de orde
van 't leven’ zelf: op de drang naar kennis en hogere levenswaarden (I, Lux aeterna)
en het verlangen naar liefde (II, Afrodite) volgt de herhaling van deze tweevoudige
drang, resulterend in de algehele ontgoocheling, die echter tevens een nieuw streven
inhoudt (III, Irrequietum) en voert tot de erkenning van de eigen grenzen en
mogelijkheden (niet meer symbolisch, maar rechtstreeks lyrisch verwoord in IV, de
symfonie der gedwongen beperking). De symfonie der hoop of der stromen brengt
als gevoelsoplossing voor het conflict: de berusting (V, In te speravi; non confundar
in aeternum). Zoals bij Van de Woestijne werden de oneindig-heidservaring en het
mystieke peilen naar mysterieuze diepten niet alleen uitgewerkt in een veelvormige
zeesymboliek maar ook in een nachtmetaforiek. De Nocturnen, die op ver
uiteenliggende tijdstippen ontstonden, zijn beperkter van opzet dan de
Zeesymphonieën en vertonen ook niet dezelfde hechte thematische samenhang.
Ook is hun symboliek minder gevarieerd: ze weerspiegelen de houding van de
dichter tegenover het mysterie van de dood, die niet wordt ervaren als een
verschrikking maar als de toegang van de ziel tot de oneindigheid van Gods liefde.
De laatste Nocturnen dragen duidelijke sporen van de levensomstandigheden van

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

de schrijver, die het einde van zijn leven in gedwongen ballingschap doorbracht in
Solbad Hall (Oostenrijks Tirol).
De imposante tragedies van Verschaeve getuigen van zijn heldencultus, van zijn
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grootse, vergeestelijkende visie op de mens en van zijn cerebraal-emotionele
geladenheid. Ze zijn beïnvloed door Vondels drama's, waaraan Verschaeve
verscheidene beschouwingen heeft gewijd en die voor hem tevens een aanleiding
waren om zijn eigen opvattingen over het drama te formuleren (‘Vondel's drama
11
tegenover het drama over 't algemeen’). Aan de basis van deze opvattingen lagen
de Aristotelische poëtica, maar ook het inzicht van Friedrich Hebbel dat tragiek
ontstaat uit de lotsbestemming van een individu. Het lot van Verschaeves
dramatische helden wordt niet van buiten af bepaald maar door hun eigen innerlijke,
menselijke tekortkomingen. Het duidelijkst is dit in de historische diptiek Jacob van
Artevelde (voltooid 1909) en Philips van Artevelde (1912), waarin de hoofdfiguren
te gronde gaan als gevolg van de eindigheid of beperktheid van hun eigen wezen:
Jacob van Artevelde faalt omdat zijn liefde tot zijn volk geen liefde stichten kan;
Philips van Artevelde, die wel de liefde had, maar niet ‘het genie’ van Jacob noch
diens wilskracht, gaat ten onder door zijn eigen zwakheid en onmacht. In het
gelegenheidsdrama Ferdinand Verbiest, een historisch drama met religieuze
problematiek (1912), is er, ondanks de lange niet-toneelmatige monologen, wel een
geconcentreerde ontwikkeling van een dramatisch conflict, maar de spanningen
worden er opgelost in de berustende hoop en in de absolute christelijke
doelzekerheid.
Van de drie bijbeldrama's Judas (voltooid 1914), Maria Magdalena (1928) en
Elijah (1936) wordt het eerste als Verschaeves meesterwerk beschouwd. Voor Judas
kreeg hij overigens, evenals opnieuw voor Elijah, de Driejaarlijkse Staatsprijs voor
Toneel-letterkunde (respectievelijk 1919 en 1936). Het Judasthema werd bewerkt
tot een karakteristieke Verschaeve-schepping: evenals in de nationale drama's
wordt het lot van de held bepaald door zijn hartstocht. In de figuur van Judas echter,
uitgegroeid tot een klassiek type, heeft Verschaeve slechts één passie uitgewerkt,
nl. de gierigheid of hebzucht die de alles bepalende stuwkracht van zijn leven is en
hem, over de dramatische verwikkelingen en ontgoochelingen heen, onafwendbaar
12
naar zijn einde brengt. Het stuk vertoont levendige dialogen en enkele geslaagde
hoogtepunten van dramatische spanning. In Maria Magdalena daarentegen, dat
volgens de voorstelling van Verschaeve zelf een diptiek vormt met Judas, wordt de
lotsontwikkeling vanaf het begin getekend door het goddelijke levens- en
eenheidsbeginsel: het stuk schetst, in bewogen lyrische vlucht, de (niet-dramatische)
opgang van Maria Magdalena tot Christus. Het type dat hier werd uitgebeeld, is
13
inderdaad, zoals Verschaeve zelf het toelichtte, menselijk mogelijk, maar haar
menselijke vermogens zijn op het bovennatuurlijke gericht. Een nieuw hoogtepunt
in Verschaeves dramatische oeuvre werd gebracht door de grootse symboliek van
14
Elijah. Het stuk biedt, volgens de interpretatie van de auteur, drie volledige
tragedies, die op elkaar inwerken en één gebeuren vormen. Tragiek ontstaat ook
doordat de mens een houding bepaalt tegenover God. Aan de drievoudige handeling,
gedragen door de joodse koning Achab, diens vrouw Isebel en de profeet Elijah,
ligt de drievoudige vraag ten grondslag: kan men God ontwijken? Kan men God
trotseren? Kan men God dragen? De hoge bezieling van de visionaire beleving in
Elijah wekte bij Henriëtte Roland Holst herinneringen aan Shakespeare en aan
15
Marlowe op. De invloed van Verschaeves tragedies bleef, ondanks de geestelijke
en metafysische kracht die ervan uitging, in de tijd vrij beperkt: de vormgeving is op
vele plaatsen retorisch-pathetisch en vrij stroef, de karakteruit-beelding is uitgediept
maar éénlijnig, het heroïsme van de figuren is pregnant en weids maar eenvoudig.
Het is echter ongetwijfeld de verdienste geweest van deze drama's dat ze op een
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ogenblik dat het burgerlijk realisme nog hoogtij vierde op het Vlaamse toneel, een
artistieke schaalvergroting hebben gebracht.
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In zijn scheppend proza bracht Verschaeve een rechtstreekse verwoording van zijn
geloofsbelijdenis. Vrij lang nadat hij een eerste, korte proeve had gegeven in De
Passie van onzen Heer Jezus Christus, geschreven op verzoek van de
voordrachtkunstenaar Albert Vogel (1912), ontstond het monumentale Leven van
Jezus (voltooid in 1939), waarin hij tegelijk zijn eigen zieleleven projecteerde en
getuigenis aflegde van een intense emotioneel geladen bewondering. Subjectieve
betrokkenheid en affectieve herschepping is ook de essentieel romantische
grondhouding die karakteristiek is voor het geheel van Verschaeves beschouwend
proza, dat een belangrijke plaats inneemt in zijn oeuvre. In tal van artikelen en
essays, ontstaan op zeer verschillende tijdstippen, heeft hij zijn ontmoetingen met,
d.w.z. vooral zijn bewondering voor de artistieke hoogtepunten van de muziek,
plastische kunsten en literatuur beschreven. De merkwaardigste van deze stukken,
die aanvankelijk werden opgenomen in Jong Dietschland (1907 e.v.) en later ook
werden gebundeld onder de titel Uren bewondering voor groote kunstwerken (1920),
zijn gewijd aan o.m. Bach, Beethoven en Wagner, aan Michelangelo en Rubens,
aan Dante, Shakespeare en Vondel, Molière, Goethe en Hölderlin, maar ook aan
Conscience en Rodenbach. De confrontatie met kunstwerken bleek voor Verschaeve
een soort realisatie te zijn van het ‘Erlebnis’-begrip van Dilthey, zoals het beschouwen
van het universele cultuurpatrimonium bij hem alleen kon gebeuren via de
‘Einfühlung’ van de beoefenaars der Duitse ‘Geistesgeschichte’, met welke groep
hij overigens ook zijn hang naar het profetische dichterschap en zijn geniecultus
gemeen had. Het ‘schouwen’ van kunst ging niet uit van de detailanalyse, maar
steeg onmiddellijk boven de concrete verschijningsvormen uit om een herschepping
te voltrekken waarin ook het eigen wezen van de kunstenaar zich openbaart. De
werken werden verder door Verschaeve betrokken in de metafysisch en religieus
16
gerichte dynamiek van zijn eigen levenshouding, de kunstkritische beschouwing
werd bij hem tevens tot autobiografie. Als gevolg van zijn klaarblijkelijke affiniteit tot
de kunst van Vondel en tot het ‘alomvattend genie’ van Rubens werd de geest van
Verschaeves beschouwend proza, en zelfs van zijn werk in het algemeen, barok
genoemd, ofschoon de term door de veelheid van zijn betekenissen in dit verband
17
moeilijk hanteerbaar blijkt te zijn. Juister lijkt het zijn individualisme, zijn drang naar
belijdenis en de verheerlijking van het grootse en het geniale te verklaren tegen de
achtergrond van de nawerkende romantiek, zoals ook de hartstochtelijke verering
die de figuur en het werk zelf van Verschaeve te beurt is gevallen, in het licht van
het romantische cultuurflamingantisme begrepen kan worden.
Naast zuiver literair werk en ‘kritisch’ proza heeft Verschaeve nog belangrijke
traktaten en beschouwingen geschreven in verband met theologie en godsdienst.
Een synthese van zijn politieke opvattingen, waarmee hij een eigen plaats inneemt
in de geschiedenis van de Vlaamse Beweging, heeft hij neergelegd in een studie
1830-1908, die pas in 1918 werd uitgegeven door Lodewijk Dosfel, onder het
pseudoniem Willem van Saeftinge.

Julius Persyn (1878-1933)
Van 1907 tot 1923 redactiesecretaris van en belangrijkste medewerker aan Dietsche
Warande en Belfort, docent-hoogleraar in Antwerpen en in Gent, ontleent Jules
Persyn zijn betekenis vooral aan zijn veelzijdig, ruim Europees georiënteerd en
omvangrijk kritisch en essayistisch werk. Hij is de auteur van de monumentale
schrijversbiografieën August Snieders en zijn tijd (3 dln., 1925-1926) en de driedelige
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maar onvoltooide Dr. Schaepman (tot 1881)(1912-1927), van belangrijke
monografieën (Lod.
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van Deyssel, Om. K. de Laey, 1919; Henrik Ibsen, 2 dln., 1928-1929; Alb.
Steenhoff-Smulders en M. Koenen, 1931) en literair- en cultuurhistorische overzichten
(A Glance at the Soul of the Low Countries, 1916), naast talloze korte, vlotte opstellen
en theoretische stukken over literaire esthetica.
Als wijsgerig geschoold germanist - Persyn studeerde filosofie aan het Belgisch
College te Rome, daarna Germaanse filologie te Leuven - slaagde hij erin een
theoretisch gefundeerde kritiek te beoefenen. Zijn bundels kritieken en opstellen
(Kritisch kleingoed. Vlaanderen, 1910, en Nederland, 1914; Gedenkdagen, 2 dln.,
1927; Studiën en lezingen, 2 dln., 1931-1932) zijn gebaseerd op de beginselen van
de neothomistische wijsbegeerte, waarvan hij de inzichten al had verwerkt in Kiezen,
smaken, schrijven (1907) en heeft uitgediept in de invloedrijke Aesthetische
18
verantwoordingen (1925). Persyn beschouwde kritiek als een opbouwende taak.
Zijn ongewone eruditie, gecombineerd met een zeer enthousiast temperament, zijn
optimisme en goedhartigheid, zijn gave de groten uit de wereldliteratuur levendig
te benaderen, maakten hem bekend als de meest gezaghebbende criticus van het
katholieke lezerspubliek in Vlaanderen.

Lodewijk Dosfel (1881-1925)
Lodewijk Dosfel, intieme vriend en bewonderaar van Verschaeve, ontwikkelde zich
als jurist tot een van de meest invloedrijke theoretici van de Vlaamse Beweging, en,
tijdens Wereldoorlog I, tot gematigd activist. Hij schreef talloze bijdragen ten dienste
van de Vlaams-nationalistische doctrine, waaronder ook redevoeringen die een
belangrijke rol speelden in de katholieke studentenbeweging. Zijn scheppend werk,
dat werd gepubliceerd onder het pseudoniem Godfried Hermans, dateert in
hoofdzaak uit zijn jeugdjaren. Het omvat poëzie - overwegend ‘Gedankenlyrik’ en
voor de moderne lezer vrij bombastisch aandoende epische en dramatische poëzie,
daarnaast echter ook enkele eenvoudige natuurgedichten -, een geestdriftig
ontvangen dramatische schets Wereldeinde (1907) en enkele toneelstukken, o.m.
het dikwijls opgevoerde ‘Kerst- en Driekoningenspel’ Joas, het treurspel Ten Aanval
(beide uit 1908) en een Passiespel (1909). Zijn literair-kritische essays werden niet
uitsluitend geplaatst in Jong Dietschland maar, sedert het redacteurschap van
Persyn, ook in Dietsche Warande en Belfort.
Als ethicus verkoos Dosfel de bezieling van Rodenbach boven het individualisme
van Gezelle. Hij noemde zich ‘een leenman van Rodenbach’ en wierp zich op tot
de zuiverste voortzetter van de traditie der Blauwvoeterij. Evenals Verschaeve kende
hij aan het dichterschap een profetische rol toe. Zijn stroeve, maar meestal door
grootse en verheven onderwerpen geïnspireerde Gedichten (1900) genoten in eigen
tijd veel bijval. Zijn Verzamelde opstellen en gedichten (1907), waarin een vroeger
opstel over ‘Zeemeeuwe’ was opgenomen, bracht hem nader tot Verschaeve, die
hij als geestverwant en vriend kon winnen voor Jong Dietschland en aan wie hij
later een korte maar zeer gewaardeerde studie zou wijden (1920). Na de
oorlogsgebeurtenissen liet hij opnieuw enkele gedichten verschijnen, waarbij de
door de omstandigheden gelouterde Celgedachten. Na 1921 vond hij weerklank
voor zijn flamingantische en Groot-Nederlandse opvattingen in diverse dag- en
weekbladen in Noord en Zuid. Zijn verzameld werk werd uitgegeven in zeven delen
onder leiding van Jules Persyn (1926-1933).
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Joris Eeckhout (1887-1951)
Priester-dichter en kunstgenieter Joris Eeckhout plaatste zijn sterk door Van de
Woestijne beïnvloede gedichten in alle vooroorlogse katholieke tijdschriften, meestal
onder
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het pseudoniem Karel de Strever, in Jong Dietschland ook als Karel de Hoop, en
liet in 1914 een bijbels spel in verzen (Lazarus') Verrijzenis verschijnen. Hij
ontwikkelde zich echter vooral tot zeer bedrijvig criticus en essayist. Hij vereerde
juffrouw Belpaire als leidster van de katholieke jeugd en wist zich vrij vroeg, zij het
niet zonder moeite, een plaats te veroveren in Dietsche Warande en Belfort, waar
hij veel recensiewerk van Persyn overnam. Met Persyn deelde hij de opvatting dat
kritiek in de eerste plaats een opbouwende taak is. De kern van zijn opvattingen,
waarin het religieus-ethische zij aan zij staat met het esthetische, werd uiteengezet
in Over litteraire kritiek (1933, gebundeld in Litteratuur en leven, 1934). Hij
bloemleesde poëzie en proza uit het werk van Vlaamse priesters (1922; 1923-1927)
en werd de eerste biograaf, later ook een trouwe huisvriend van Karel van de
Woestijne (Mannen van beteekenis II, Karel van de Woestijne, 1925; Herinneringen
aan Karel van de Woestijne, 1930; Inleiding tot Karel van de Woestijne, 1932). Als
criticus ging zijn voorkeur uit naar de Fransen, maar hij grasduinde in vrijwel alle
westerse literaturen, zonder hierbij de Nederlandse te verwaarlozen. Hij beoefende
vooral het genre van de vulgariserende ‘profielen’ en silhouetten, korte schetsen
waarin de biografie van de auteur en de genese van het werk centraal staan
(Litteraire profielen, 14 dln., 1925-1947). In tal van vlotte maar vaak nogal
oppervlakkig populariserende opstellen trachtte hij het lezerspubliek voor te lichten
over een brede waaier van literaire onderwerpen en figuren: Mannen van beteekenis
I (1923), Litteraire aktualiteiten (1927), Litteraire twistappels (1936), Litteraire
schetsen (1940).

B. De richting Vlaamsche Arbeid I (1905-1914)
Vlaamsche Arbeid, gegroeid uit de Antwerpse katholieke en Vlaamsgezinde
studentenvereniging Eigen Taal, Eigen Zeden, ontstond uit de toenemende
ontevredenheid van de katholieke jongeren, die hun bijdragen onverzettelijk
geweigerd zagen door Dietsche Warande en Belfort. Het blad begon in oktober
1905 te verschijnen als voortzetting van het maandschrift Jong Antwerpen, het
oorspronkelijke strijdbare orgaan van Eigen Taal, Eigen Zeden, dat zich vooral tot
de leerlingen van het middelbaar onderwijs richtte en dat in 1901 had opgehouden
te verschijnen. De eerste jaargang had slechts twee redacteuren: de vinnige
polemicus Karel van den Oever en de jurist - later ook kunsthistoricus - Jozef Muls,
beiden oud-leerlingen van het Sint-Jan Berchmanscollege te Antwerpen. De naam
werd gegeven door Van den Oever naar analogie met het Nederlandse tijdschrift
De Arbeid, waaraan hij had meegewerkt. Vanaf 1906 werd Muls hoofdredacteur,
wat hij op een korte onderbreking in 1908-1909 na zou blijven tot 1930. In een
redactionele verklaring werden het vertolken van de ‘kristelijke meening’ en het
verwezenlijken van het ideaal ‘De kunst voor God en Vlaanderen’ vooropgesteld
en diende het nieuwe forum zich aan als een vaste groepering en ‘een sterke en
bewuste uitdrukking van alle jong-katholiek pogen’.
De vooroorlogse reeks van het aanvankelijk tweemaandelijkse tijdschrift (vanaf
de vierde jaargang werd het een ‘Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde’) was
oorspronkelijk zeer ruim katholiek. André de Ridder en Gust van Roosbroeck werden
in de redactie opgenomen, naast de Noordnederlander Felix Rutten, medewerker
aan Van Onzen Tijd, de priester-dichter Jan Hammenecker, Alfons Jeurissen, Leo
Boucherij, Jan van Nijlen en Floris Prims. De bijdragen waren dan ook vrij
heterogeen, licht esthetiserend en neoromantisch. In de kronieken werd aandacht
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geschonken aan kunst en aan moderne, buitenlandse literatuur: Viélé-Griffin, De
Régnier en in het bijzonder J.K. Huysmans. André de Ridder besprak de Engelse
‘art for art's sake’ en
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Jan van Nijlen, die vanaf de eerste jaargang geregeld gedichten afstond maar uit
de redactie zou treden na 1908-1909, publiceerde een studie over de Franse
symbolisten. Toen Gust van Roosbroeck echter in de vierde jaargang, in maart
1909, een korte bijdrage over Jehan Rictus liet afdrukken, veroorzaakte dit ‘onweerdig
anti-katholiek’ geachte stuk (K. van den Oever) een breuk in de redactie. Muls en
Van den Oever dienden uit protest hun ontslag in, wat geweigerd werd door F.
Prims. Uiteindelijk nam André de Ridder, die voor deze jaargang juist
redactiesecretaris was geworden, zelf ontslag, hierin gevolgd door Van Roosbroeck,
waarna de redactie een homogeen katholiek karakter kreeg. Enkele maanden daarna
19
stichtten de ‘dissidenten’ De Boomgaard. In de redactie van Vlaamsche Arbeid
werden ze vervangen door Constant Eeckels en door August van Cauwelaert, twee
medewerkers aan Dietsche Warande en Belfort. Van Cauwelaert had vanaf 1906
gedichten gepubliceerd in het tijdschrift. Vanaf de vijfde jaargang (1909-1910) trad
Theo Weiman (pseudoniem van Theo de Jager) op als bijzonder redacteur voor
Nederland. Er was nu een vaste band met de groep van Van Onzen Tijd en
Noordnederlandse auteurs begonnen regelmatig aan het Vlaamse tijdschrift mee
te werken: Jan Greshoff (die echter ook publiceerde in het ‘vrijdenkende’ Ontwaking)
en Chr. Kops O.F.M. vanaf de vijfde Jaargang (1909-1910); vanaf de zesde ook
Albertine Steenhoff-Smulders, Geerten Gossaert en Annie Salomons, verder nog
Hein Boeken en Joannes Reddingius, die al poëzie had afgestaan vanaf de vierde
jaargang. In 1912 volgde een nieuwe breuk in de redactie. Karel van den Oever
nam ontslag toen zijn artikel vol bijtende spot tegen juffrouw Belpaire (n.a.v. haar
lovende Verschaeve-recensie) op de weigering stuitte van de overige redactieleden
én van zijn vriend Muls. Daarna bleef Muls het tijdschrift leiden, ofschoon Van den
Oever na de oorlog opnieuw zou meewerken en dan overigens nog eens met een
ophefmakende breuk afscheid zou nemen.
De vooroorlogse reeks van Vlaamsche Arbeid bracht hoogstaand literair werk:
niet alleen van Karel van de Woestijne, die weliswaar geweigerd had toe te treden
20
tot de redactie maar proza en poëzie bijdroeg, maar ook van Jan van Nijlen, die
de belangrijkste dichter werd van het tijdschrift, ofschoon hij er zich nooit mee
geïdentificeerd heeft. Gewaardeerde bijdragen kwamen ook van priester-dichter
Jan Hammenecker (1878-1932), de ‘dichter van de Schelde’, die tot dusver ten
21
onrechte door de literatuurgeschiedenis veronachtzaamd bleef. Hij werkte mee
aan Jong Dietschland en aan Dietsche Warande en Belfort en was van 1906 tot
1914 redactielid van Vlaamsche Arbeid. Zijn diep religieus geïnspireerde poëzie en
proza (heiligenlegenden en beschouwingen) en zijn bezielend flamingantisme
oefenden een stimulerende invloed uit op de jonge Gerard Walschap. Ook Constant
Eeckels (1879-1955), die optrad in Vlaanderen en vooral in Dietsche Warande en
Belfort, dichter van ‘moderne’ zwaarmoedige lyriek en melancholisch proza,
publiceerde poëzie in Vlaamsche Arbeid vanaf de eerste jaargang. Hij werd in 1909
als lid van de redactie opgenomen, maar staakte zijn medewerking aan het tijdschrift
na de vijfde jaargang. In de zesde jaargang (1910-1911) werd echter plaats geboden
voor de poëzie van de jonge Gery Helderenberg (1891-1979). Felix Timmermans
debuteerde hier als dichter, met eenvoudige verzen die zijn zin voor het visuele,
plastische detail onthulden. Later gaf hij ook verhalend proza, samen met en naast
Frans Antoon Thiry. Ernest Claes stond fragmenten uit De Witte af (1913-1914).
Representatief voor de neoromantische sfeer die ook op het gebied van het
scheppend proza karakteristiek bleek voor Vlaamsche Arbeid, werden vooral de
talrijke maar zeer ongelijke bijdragen van Emiel van der Straeten (1887-1918),
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auteur van gedichten, verhalend proza en toneelspelen, die zijn werk verspreidde
over verschillende periodieken. Hij was in 1913 en 1914 redacteur
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van Vlaamsche Arbeid, dat grote stukken bracht uit zijn Soedaneesche legenden
en uit zijn hoofdwerk, Zuiderkruïs (1911), een roman waarmee hij zich in weelderige,
visionaire beschrijvingen openbaarde als een woorddronken lyricus. Zijn exotisch
proza staat aan het begin van de door de tropen geïnspireerde literatuur in
Vlaanderen.

Karel van den Oever (1879-1926)
De meest markante figuur van Vlaamsche Arbeid was ongetwijfeld Karel van den
Oever. Zijn medestander Jozef Muls, met wie hij ondanks diametrale tegenstellingen
in karakter en aanleg in levenslange vriendschap verbonden bleef, noemde hem
22
‘de ziel van het tijdschrift’ van 1905 tot 1912. Hierin deed Van den Oever zich
vooral opmerken door zijn scherpzinnige maar compromisloze en absolutistische
kritieken en polemieken, gericht op het verdedigen van het katholieke geloof en een
23
katholieke letterkunde. Een ‘contramine-katholiek à la Léon Bloy’, kantte hij zich
als prikkelbaar en voortvarend polemist zowel tegen andersdenkenden als tegen
geloofsgenoten: zijn aanvallen golden zowel de vroeger zo bewonderde Kloos, die
nu de Vlaamse letterkunde niet begreep, als het Davidsfonds, pater De Groot, E.
Vliebergh en de Academie die voor de tweede achtereenvolgende maal Streuvels
bekroonde (1911), alsook juffrouw Belpaire zelf, wier Christen Ideaal hij nog kort
tevoren had verdedigd tegen Vermeylen, maar van wie hij in 1912 het ‘valse
ophemelen’ van Zeemeeuwe (Verschaeve) wenste te veroordelen. Ondanks zijn
blijvende bewondering voor juffrouw Belpaire zou hij overigens naast haar
‘kleingeestige kunstopvatting’ ook haar te strenge leiding van Dietsche Warande
24
en Belfort en haar weigerachtige houding tegenover de jongeren blijven betreuren.
De belangrijkste van zijn schimpstukken zijn gebundeld in Kritische opstellen (1913),
met de kenschetsende motto's ‘Périsse le monde plutôt qu'un principe’ en ‘Voor
Kristus, Vlaanderen en Kunst’.
Zijn optreden wekte onvermijdelijk vijandschap. De Ridder, die in 1909 uit de
redactie van Vlaamsche Arbeid werd verwijderd, sloeg nog in hetzelfde jaar terug
25
in Les lettres flamandes d';aujourd'hui, en in De Boomgaard, dat een viering van
de a-katholieke Cyriel Buysse op touw zette waartegen Van den Oever geprotesteerd
had in Van Onzen Tijd, volgde een bijtende scheldpartij tegen het ‘peuteraarken
aan theoriën’ (sic) en het ‘dorre, onvruchtbare verzen-aaneenkleuteraarken’ (februari
1911). In 1910 was Van den Oever als criticus al het slachtoffer geworden van een
nogal kwaadwillige grap, die een soort herhaling werd van de Julia-affaire in de
eerste jaargang van De Nieuwe Gids. Leo van Goethem, een journalist die al verzen
had bijgedragen aan Vlaamsche Arbeid, zond enkele gedichten in, met een motto
van Rossetti, zogezegd afkomstig van een zekere Maria Broeckx, maar in feite een
samenraapsel van verzen van W.G. van Nouhuys en Marie Metz-Koning. Toen
‘Maria Broeckx’ een lovende brief had gekregen van Van den Oever en haar ‘poëzie’
verschenen was, werd de mystificatie onmiddellijk aan het licht gebracht in het
vrijzinnige blad De Blauwvoet. De Maria Broeckxaffaire, die niet tegen de
‘onbevoegdheid der Vlaamse Kritiek’ maar tegen Van den Oever persoonlijk was
26
gericht, veroorzaakte heel wat opschudding in de literaire wereld. De principiële
houding en het proselitisme van deze ‘catholique avant tout’ zouden echter
ongewijzigd gehandhaafd blijven, ook in zijn naoorlogse tijd, na een periode van
wrokkige vereenzaming en inkeer.

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

Wordt het kritisch en essayistisch werk van Van den Oever gekenmerkt door een
absolute rechtlijnigheid, daartegenover staat dat het geheel van zijn scheppend
werk zeer ongelijk is van vorm en inhoud. Niet alleen heeft hij tijdens en na
Wereldoorlog I een ontwikkeling ondergaan naar het expressionisme toe - een
evolutie die hem ove-
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rigens zijn rijpste verzen in heeft gegeven doch voor Van de Woestijne een aanleiding
was om hem als ‘overloper’ te bestempelen - maar ook vertoont zijn vooroorlogse
produktie een zeer grote diversiteit. Zijn eerste dichtbundel, In schemergloed der
morgenverte (1901) lag geheel in de sfeer van het tijdschrift Alvoorder, het
tweemaandelijks orgaan van een groep Antwerpse vrijzinnige, merendeels zelfs
27
anarchistische kunstenaars, Elck wat Wils. Na het beëindigen van zijn middelbare
studie (1899) had Van den Oever, de latere paladijn van zijn geloof, zelf aansluiting
gezocht bij deze groep vrijdenkers, die zich toelegde op de zuivere literatuur en de
‘sociologische’ basis van Van Nu en Straks verwierp. Zijn romantische, zwaarmoedige
en pre-rafaëlitisch zoeterige verzen werden echter door de kritiek en door ‘de
vrienden’ verguisd als ‘een jeugdzonde’. In 1904 volgde nog vaag dromerig, maar
rijper werk met Van stille dingen, waarmee hij de waardering van Maria Viola won
en waarna hij afstand deed van zijn tijdelijke vrijzinnigheid en tevens als dichter en
prozaïst evolueerde naar een meer realistische visie. Hij vestigde zijn naam met de
vier lange natuur- en stemmingsverhalen van Kempische vertelsels (1905), maar
de dichtbundel Het drievuldig beeld (1907) bleek nog te zeer te lijden aan loomheid
en onbezielde navolging, o.m. van Gezelle. Hij zou zich verder echter toeleggen op
een bewust-archaïserende taal en vorm, waarin hij vooral zijn voorliefde voor zijn
geboortestad Antwerpen en voor het ‘oud-mooie’ in renaissancistische
pastiche-poëzie verwoordde (Godvruchtighe Maen-rymen of Liefde-suchten, 1911;
Lof van Antwerpen, 1912). Overdadig en weelderig van taal en stijl zijn ook de
barokke proza-evocaties van De Geuzenstad (1912), terwijl de Oud-Antwerpsche
vertellingen, gebundeld in 1920 maar verschenen in 1910 en 1912, eenvoudiger
van taal zijn en ook gezapiger van verteltrant. Zijn enige toneelwerk, Joffrouw
Suzanne Roemers (1914), een ‘historieel spel uit de XVI-de eeuw’, in alexandrijnen,
is vlot en realistisch maar bleek tot dusver niet speelbaar. Zijn belangrijkste en meest
verrassende werk, zowel in proza als in poëzie, schreef Van den Oever na
Wereldoorlog I.

Jozef Muls (1882-1961)
Was Karel van den Oever van 1905 tot 1912 de ziel van Vlaamsche Arbeid, het was
Jozef Muls die optrad als de feitelijke leider van het tijdschrift vanaf zijn ontstaan in
1905 tot 1930, die er ook, vóór Wereldoorlog I, het neoromantisch esthetiserende,
kosmopolitische en eclectische karakter van bepaalde en die er ten slotte, dank zij
zijn openheid voor nieuwe kunstvormen en experimenten, na 1919 de
expressionistische jongeren, met in de eerste plaats Paul van Ostaijen, in zou
verwelkomen. Religieus humanist en cultuurflamingant, had Muls zijn geestdrift voor
de katholieke Vlaamse studentenbeweging al verworven tijdens zijn studie aan het
Antwerpse Sint-Jan Berchmanscollege. Als zestienjarige collegestudent liet hij al
een opstel verschijnen over de Geschiedenis van Antwerpen's hoofdkerk (1898);
als student in de rechten aan de Leuvense universiteit publiceerde hij zijn eerste
werk in boekvorm, gewijd aan Albrecht Rodenbach's ‘Gudrun’ (1902). Hij debuteerde
als dichter in het (vrijzinnige) tijdschrift Alvoorder (1900, onder de pseudoniemen
Edm. A. Bouchout en P. Verley), maar zou zijn verzen hoofdzakelijk in katholieke
tijdschriften publiceren (ook onder het pseudoniem Joost van Etsel). Een keuze uit
zijn neoromantische poëzie, eenvoudige natuur- en stemmingslyriek die niet van
blijvende waarde is, werd gebundeld in Verzen (1912). Zijn op affiniteit berustende
verering voor de Engelse prerafaëlitische schilderkunst en literatuur (Burne-Jones,
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Dante Rossetti) kwam vooral tot uiting in zijn kunstkritische opstellen, waarin hij een
sterk door John Ruskin beïnvloede, persoonlijk gemotiveerde en apologetische
kunstbeschouwing beoefende.

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

242
Naast figuren (Moderne kunst, 1912) evoceerde hij, steeds steunend op subjectieve
stemmingen en reisnotities, ook steden en landschappen (Steden, 1913; De
gruweljaren 1914-1916, 1916; De val van Antwerpen, 1918; Het levende
Oud-Antwerpen, 1919). In de gemengde kroniek van Het rijk der stilte (De kunst en
de oorlog) (1920) zette hij het genre in vlotte, meer populariserende richting voort.
Ofschoon Muls na de oorlog nog enkele essays en opstellen aan literatuur zou
wijden (Hugo Verriest, 1926; Melancholia. Herinneringen aan gestorven Vlaamsche
schrijvers en kunstenaars, 1929; Deze tijd, 1933; De krans van laurier, 1945) heeft
hij zich, als docent in de kunstgeschiedenis te Antwerpen en te Leuven en als
conservator van het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, verder vooral
toegelegd op het genre van de verfijnde en bezielde artistieke kunstbeschouwing
(Van El Greco tot het cubisme, 1929). Van dit esthetisch subjectivisme werd het
wijdingvolle stuk over Memling (1941) een met de Staatsprijs voor kritiek en essay
bekroond voorbeeld. De historische en blijvende betekenis van Jozef Muls ligt echter
vooral in zijn openheid voor het nieuwe, ook op het gebied van de kunstgeschiedenis:
hij zou niet alleen Vlaamsche Arbeid in stand houden om Paul van Ostaijen een
publikatiemogelijkheid te bieden, maar verdedigde ook het religieuze werk van Albert
Servaes, terwijl hij nog in zijn latere jaren in een fel artikel de romantische
kunstbeschouwingen van Verschaeve afwees (1951), hiermee tevens het
subjectivisme van zijn eigen vroege esthetica verwerpend.

2. De vrijzinnige traditie

a. De Vlaamsche Gids (1905) en andere tijdschriften
De Vlaamsche Gids werd in 1905 gesticht door Max Rooses, essayist en criticus,
conservator van het Museum Plantin te Antwerpen. Hij was al betrokken geweest
bij de oprichting van verschillende tijdschriften in Noord en Zuid en had in 1902
plannen om een algemeen tijdschrift in het leven te roepen dat alle Vlaamsgezinden
zou verenigen, o.m. in hun strijd voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit.
Kon hij toen, in 1902, niet rekenen op de medewerking van de jongeren, die zich
rond Teirlinck en Vlaanderen schaarden, eind 1904 bleek dat het Tijdschrift van het
Willemsfonds (1896-1904) met financiële moeilijkheden te kampen had en slaagde
hij er door een manoeuvre in de literaire krachten die bijdroegen tot dit Tijdschrift,
in een nieuw forum te verenigen. Van het Tijdschrift van het Willemsfonds, dat zelf
een voortzetting was van het Nederlandsch Museum (1874-1894), verschenen na
1904 nog zeven afleveringen (januari 1905-maart 1906), echter zonder literaire
bijdragen, terwijl van april 1905 af De Vlaamsche Gids begon te verschijnen,
aanvankelijk een ‘Algemeen Tweemaandelijksch Tijdschrift’, door Max Rooses
voorgesteld tegelijk als voortzetting van het Tijdschrift van het Willemsfonds en dus
als orgaan van de liberale Vlaamsgezinden, en als Vlaamse tegenhanger van De
Gids in Noord-Nederland.
Het nieuwe tijdschrift verscheen met een weinig ophefmakende
programmaverklaring, waarin zijn bestaansredenen, zoals daarvóór in het prospectus
(januari 1905), expliciet werden verantwoord. Naast literaire bijdragen, waarvoor
‘het goede en het oorspronkelijke’ werden aangemoedigd, ‘van wien of van waar
28
het kome, tot welke school of richting het behoore’, werden aanzienlijk veel
‘algemene’ stukken over de culturele actualiteit en ook ‘wetenschappelijke’ studies
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opgenomen. Het ‘algemene’ karakter van het tijdschrift bleek ook uit de samenstelling
van de redactie, die werd
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gevormd door Max Rooses zelf, de literator Pol de Mont, conservator van het
Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, de hoogleraren Paul Fredericq en J.
Vercoullie uit Gent, H. de Hoon en C. Stoffels, juristen, en A. Ley, arts, uit Antwerpen.
Bij de stichting werd de bibliofiel Prosper Verheyden redactiesecretaris, in welke
functie hij werd vervangen door Pol Anri (Gent) in 1908, het jaar waarin Maurits
Sabbe, die zich weldra ontwikkelde tot belangrijk criticus, toetrad tot de redactie.
29
Ofschoon Sabbe in een herdenkingsartikel uit 1937 stelde dat het tijdschrift zich
nooit ‘tot bepaalde partijpolemiek of tot propagandistische doeleinden’ had geleend,
was De Vlaamsche Gids vanaf zijn ontstaan een breed opgevat blad, dat de
vrijzinnigheid openlijk propageerde. De publikatie werd stopgezet in 1914, in welk
jaar Max Rooses overleed. Een tweede, naoorlogse reeks kon pas in 1922 van start
gaan en verscheen vanaf de dertiende jaargang (1924-1925) als ‘algemeen
maandschrift’.
De literaire bijdragen vormden, naast de vele niet-literaire rubrieken, een vrij
belangrijk aandeel in De Vlaamsche Gids, maar literaire vernieuwing is van het
tijdschrift niet uitgegaan. Er kwamen vele onbekend gebleven auteurs ruim aan bod
terwijl de meer prominente literatoren figuren waren die de ‘oude’ liberale traditie
vertegenwoordigden: onder de lyrische bijdragen viel vooral het werk op van Pol
de Mont en Edmond van Offel, onder het scheppend proza dat van Virginie Loveling.
Pas na Wereldoorlog I werden regelmatig toonaangevende literaire bijdragen van
blijvende waarde gepubliceerd: meteen al de eerste jaargang van de nieuwe reeks
(1922-1923) bracht poëzie van Karel van de Woestijne, Jan van Nijlen en Firmin
van Hecke en proza van Willem Elsschot (Lijmen). Het tijdschrift had echter wel een
belangrijke invloed in de vrijzinnige culturele wereld door zijn actualiteitenrubriek
en door zijn vooraanstaande critici: van het begin af aan verschenen geregeld
kritische opstellen van Pol Anri, Maurits Basse, Arthur Cornette, André de Ridder
en Maurits Sabbe, onmiddellijk na Wereldoorlog I ook van Franz de Backer, Paul
de Keyser, Robert Foncke; regelmatige bijdragen over toneel werden geleverd door
Lode Monteyne en E.-W. Schmidt.
De meer modernistisch georiënteerde jongeren zochten echter nieuwe uitwegen,
zoals in het tijdschrift Iris, dat slechts enkele maanden standhield (1908) en dat
30
volgens Karel van den Oever munt probeerde te slaan uit de verdwijning van
Vlaanderen. Het kon bij gebrek aan een precies omschreven programma de
belangstelling der vrijzinnige intellectuelen niet gaande houden, ofschoon er bijdragen
in opgenomen waren van Richard de Cneudt (tevens redacteur, samen met o.m.
de schilder Emile Claus), Paul Kenis, Lambrecht Lambrechts en André de Ridder.
Belangrijker was het tijdschrift Nieuw Leven, dat eerst verscheen in klein
kranteformaat (3 nummers, juli-augustus 1907) en vanaf 1 december 1907 uitgroeide
tot ‘Halfmaandelijksch Tijdschrift voor Kunst en Leven’, waarna de Gentse redacteur
Adolf Herckenrath nog een nieuwe reeks uitgaf, nu als ‘maandschrift’, van 1909 tot
1910. Tot de redactie behoorden verder nog Ary Delen, Gust van Hecke, Firmin
van Hecke, Reimond Kimpe, Jef Mennekens, René Verdeyen, Frans Thiry en Gustaaf
Vermeersch. Het tijdschrift volgde geen bepaalde richtlijnen maar ontstond uit verzet
tegen de ‘burger-samenleving’ en uit verlangen naar een ‘schooner mens-zijn’; het
manifesteerde zich als een erfgenaam van de synthetische kunstvisie van Van Nu
en Straks en vormde een natuurlijke band tussen de ruim Europees georiënteerde
traditie van Van Nu en Straks en Vlaanderen enerzijds en de kosmopolitische geest
van De Boomgaard anderzijds. Als dichters leverden bijdragen: o.a. Daan Boens,
René de Clercq, Willem Gijssels, Paul Kenis, Victor de Meyere, Jan van Nijlen, Karel
van den Oever, F.V. Toussaint van Boelaere en de Noordnederlanders Jan Greshoff
en P.N. van Eyck; als prozaïsten Victor de Mey-
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ere, André de Ridder, Herman Teirlinck en de Noordnederlander R. van Genderen
Stort. Nieuw Leven had een brede kritische rubriek, waarin allerlei aspecten van de
eigentijdse kunst en ook de buitenlandse literatuur besproken werden, zonder dat
bij dat alles evenwel een uitdrukkelijk vrijzinnige kunstopvatting werd gepropageerd.
In 1910 is het tijdschrift echter versmolten met het wél expliciet vrijzinnige Ontwaking,
waarna nog drie dubbelnummers verschenen (juli-december) onder de nieuwe titel
Ontwaking en Nieuw Leven, met als redactie Georges Eekhoud, Jacques Mesnil,
Lode Baekelmans, Ary Delen, Willem Gijssels, Jan Greshoff, Segher Rabauw, Oscar
Six en Gustaaf Vermeersch, allen vroegere medewerkers aan Ontwaking, de laatste
ook aan Nieuw Leven.
Van het anarchistische Antwerpse blad Ontwaking, tijdschrift voor ‘kunsten,
wetenschappen, sociologie’, was in 1896 een jaargang verschenen waaraan enkele
Van-Nu-en-Straksers hadden meegewerkt. Het werd opnieuw opgericht in 1901 als
halfmaandelijkse publikatie, werd in februari 1902 omgevormd tot een
tweemaandelijks tijdschrift en vanaf 1903 tot maandschrift, nog steeds onder de
eenmansredactie van journalist, drukker en uitgever Victor Resseler (1877-1955),
beter bekend onder zijn pseudoniem Segher Rabauw. Resseler had ook Onze
Vlagge uitgegeven (1897-1899) en was medeorganisator van de Antwerpse
avant-gardekring De Kapel. Van 1909 tot 1912, dus tot twee jaar na het verdwijnen
van Ontwaking en Nieuw Leven, gaf hij nog een ander vrijzinnig en Vlaamsgezind
orgaan uit, De Week.
In Ontwaking werd het anarchistische element van Van Nu en Straks bewust
ontwikkeld. In zijn schaarse redactionele verklaringen deelde Resseler mee dat het
libertaire criterium de grondslag bleef van de inhoud. De toon van het tijdschrift
wordt dan ook bepaald door de talrijke anarchistische of meer algemene studies,
o.m. van bekende denkers als Elisée Reclus, F. Domela Nieuwenhuis, Jacques
Mesnil, Edward Joris (ook onder pseudoniem Edward Green) en Christiaan
Cornelissen. De Noordnederlandse inbreng bleek door deze beschouwende stukken
belangrijker te zijn dan in Nieuw Leven. Ook zuiver literaire bijdragen kregen echter
veel aandacht. Naast die van Siska van Daelen (pseudoniem van Fanny Delvaux,
echtgenote V. Resseler), was vooral de poëzie van Willem Gijssels goed
vertegenwoordigd. Vanaf 1905 werden ook gedichten opgenomen van de
Noordnederlander Jacob Israël de Haan, in 1909 eveneens van Jan van Nijlen en
Jan Greshoff. Er werden prozaverhalen opgenomen van Lode Baekelmans,
Emmanuel de Bom, André de Ridder en Reimond Stijns, en van Herman Heijermans
(onder pseudoniem Koos Hobbema) en R. van Genderen Stort. In de ruime
actualiteitenrubriek trad vooral Segher Rabauw zelf als polemisch criticus naar
voren, maar ook Lode Baekelmans, Gustaaf Vermeersch en Herman van
Puymbrouck verrichtten, samen met Georges Eekhoud, toonaangevend werk. In
1902 verschenen onder de titel Ontwaking zowel een ‘Letterkundig bijvoegsel’
(waarin o.m. stukken uit Van Nu en Straks herdrukt werden) als een apart strijdblad,
dat meer op directe politieke actie afgestemd was.
In vergelijking met Ontwaking blijft de betekenis van De Waarheid, een
‘Maandelijksch socialistisch tijdschrift’ dat van 1903 tot 1907 te Gent werd uitgegeven,
beperkt tot die van een lokaal partijorgaan; de schaarse literaire bijdragen vertoonden
weinig of geen originaliteit: het proza van Buysse en Streuvels dat erin verscheen,
was voordien al elders gepubliceerd. Wel heeft Gust van Hecke er zijn partijpolitieke
opvattingen in uiteengezet. In 1913 verschenen nog twee nieuwe literaire periodieken:
Nieuw Vlaanderen, een algemeen (niet vrijzinnig) ‘Tweemaandelijksch tijdschrift
voor kunst en letteren’ (met o.a. Filip de Pillecyn in de redactie) en De Tijd, een
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schouwd als de voortzetting van De Boomgaard en dat geredigeerd werd door
Edmond van Offel, Victor de Meyere, Lode Baekelmans en Gust van Hecke. Het
eerstgenoemde tijdschrift hield al op te verschijnen in maart 1914, het tweede in
augustus 1914, met het uitbreken van de oorlog.

b. Het kosmopolitisme en modernisme van De Boomgaard (1909-1911)
De Boomgaard, ‘Algemeen geïllustreerd Maandschrift voor Literatuur en Kunst’
(1909-1910 en 1911), bleek als exponent van het Westeuropese idealisme, met zijn
decadentiecultus, estheticisme, dilettantisme en dandyisme, een ‘uitzonderingsgeval’
31
in de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde. Zijn kortstondig bestaan (twee
jaargangen, van november 1909 tot december 1911) was door zijn uitzonderlijkheid
zelf echter zo karakteristiek, dat het tijdschrift zijn naam heeft gegeven aan de groep
van zijn redacteuren en medewerkers. Deze zgn. Boomgaardgeneratie is ook lang
na het opheffen van de periodiek in dezelfde geest werkzaam gebleven. Twee van
hen, E. van Offel en G. van Hecke, behoorden tot de redactie van De Tijd; de meeste
redacteuren traden, samen met Van de Woestijne die in De Boomgaard zelf niet
welkom was, na Wereldoorlog I opnieuw op in Het Roode Zeil (1920), waarin het
dandyisme zijn hoogtepunt en eindpunt vond met G. van Heckes essay Fashion (in
boekvorm 1921).
Tot de redactie, die onder de polemische leiding stond van de toen nog zeer jonge
en voortvarende, maar veelzijdig ontwikkelde André de Ridder, behoorden, naast
Edmond van Offel, oud-medewerker aan Van Nu en Straks en aan Vlaanderen, en
Gust van Hecke, uit de Gentse kring van Nieuw Leven, verder nog Hugo van Walden,
32
Gust van Roosbroeck (samen met De Ridder een ‘dissident’ van Vlaamsche Arbeid)
en Paul Kenis. Nog in de eerste jaargang trad Gust van Roosbroeck uit; hij werd
vanaf nr. 9 vervangen door Firmin van Hecke, de belangrijkste dichter van de groep,
voorheen al redacteur van Nieuw Leven, die echter wegens een meningsverschil
n.a.v. de Buysse-viering (1911) eveneens de redactie van De Boomgaard verliet.
Vertegenwoordigers voor Noord-Nederland waren G. van Eckeren en P.N. van Eyck
voor de eerste, en J. Reddingius voor de tweede jaargang. Ze speelden echter geen
actieve rol. Ook belangrijke dichters als Jan Greshoff en J.C. Bloem traden in het
tijdschrift op. Maar de poëzie bleef in De Boomgaard in de schaduw van het proza
en van het toneel. De Boomgaard verscheen zonder scherp afgelijnde
programmaverklaring, maar uit het door De Ridder opgestelde prospectus was al
gebleken dat de groep zich verenigd voelde door een gemeenschappelijk ‘streven
33
naar schoone kunst’. In de bijdragen zelf waren de programmapunten impliciet
aanwezig: het principe van de autonomie van de kunst, het verzet tegen het
provincialisme en het streven naar een hogere cultuur. Opvallend was vooral het
nieuwe offensief dat, in het spoor van Van Nu en Straks en als reactie tegen het
succes van Streuvels en de verzoenende houding van Vlaanderen, werd ingezet
tegen het opnieuw welig tierende regionalistische proza. De kosmopolitische
34
tendensen van Van Nu en Straks werden in De Boomgaard verhevigd, maar de
belangstelling der Boomgaarders bleef beperkt tot het strikte gebied van kunst en
literatuur. Hun optreden bestond er voornamelijk in vreemde, in hoofdzaak Franse
literaire elementen in te voeren, die in de meeste gevallen slechts tot onverwerkte
navolging aanleiding gaven. Naast Baudelairiaanse elementen kunnen invloeden
van Oscar Wilde, J.K. Huysmans, A. Gide en Nietzsche aangewezen worden; Kenis
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schreef over Duitse literatuur en vertaalde Novalis en Lautréamont; De Ridder
schreef voor De Boomgaard, zoals voorheen voor Vlaamsche Arbeid, uitvoe-
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rige kronieken over Franse literatuur. De enige, maar belangrijke, voorbeelden in
de Vlaamse literatuur waren het oververfijnde symbolistische proza van Karel van
de Woestijne en vooral het dilettantisme en het dandyisme van de jonge Herman
Teirlinck.
De door De Boomgaard geplande Buysse-viering (1911) gaf aanleiding tot
onenigheid en tot verontwaardigde reacties in de katholieke kritiek, o.m. bij K. van
den Oever, die Buysse in Van Onzen Tijd van een ‘volstrekt gemis aan ethische
levenswaarde’ had beschuldigd. De tegenreactie, een veelstemmig pleidooi in de
vorm van een ‘Enkwest over Cyriel Buysse’ in een geheel aan Buysse gewijd nummer
(nr. 3), verscheen in De Boomgaard op het moment dat de vijfjaarlijkse prijs voor
Nederlandse letterkunde (tijdvak 1905-1909) nog niet was toegekend. De partijdige
beslissing van de jury, die voor een tweede opeenvolgende maal Streuvels
bekroonde terwijl ook Buysse (en Vermeylen) voor de bekroning in aanmerking
kwamen, werd algemeen aangevochten, zelfs in Vlaamsche Arbeid. In De
Boomgaard volgde een ‘Referendum over den vijfjaarlijkschen prijs van
Nederlandsche letterkunde’. Bij de gepubliceerde antwoorden, overwegend afkomstig
van vrijzinnige schrijvers, bevonden zich staaltjes onverbloemd scheldproza uit de
pen van André de Ridder en van Ary Delen.
De Boomgaarders hebben geen scheppend proza, noch toneelwerk van blijvende
artistieke waarde voortgebracht. Hun op internationale leest geschoeide vernieuwing
heeft echter een sfeer geschapen die een zeer gunstige voedingsbodem bleek voor
de doorbraak van het modernisme in Vlaanderen. Verdienstelijk was ongetwijfeld
ook dat ze het leven van de moderne stad en de psychologie van de stadsmens als
hoofdthema's van hun proza centraal stelden. Tegenover het decadentisme hebben
ze spoedig een veel ruimere esthetica opgebouwd waarin het gehele leven
‘psychorealistisch’ werd weergegeven: ook hebben ze opnieuw aandacht gevraagd
voor de historische roman. De principes van de psychorealistische analyse van de
moderne mens werden verder in toneelrubrieken en zelfs in enkele toneelstukken
toegepast. Vooral het werk van G. van Hecke heeft in het Vlaamse toneel een nieuw
36
geluid doen horen. De geest van De Boomgaard was echter te esoterisch om een
groot publiek te bereiken en het tijdschrift verdween bij gebrek aan belangstelling.

Hugo van Walden (1877-1934)
Toen Hugo van Walden, pseudoniem van Jules Temmerman, op verzoek van André
de Ridder toetrad tot de redactie van De Boomgaard, had hij al lyrisch proza en
sprookjesvertellingen gepubliceerd in de belangrijkste tijdschriften die na Van Nu
en Straks ontstonden, zonder blijkbaar daarbij te letten op hun ideologische
gezindheid: in De Groene Linde (1906) en in Vlaanderen (1907), in Vlaamsche
Arbeid en De Vlaamsche Gids (1908). Hij debuteerde met een symbolisch
natuurverhaaltje, Leliën, witte en roode (in de Gentse Studentenalmanak 't Zal wel
gaan van 1899), dat zowel door het genre zelf als door de dichterlijke prozastijl
typerend zou blijven voor zijn verder werk. Als leraar te Brussel kwam hij in contact
met Georges Eekhoud, die hem aanmoedigde tot schrijven (1904). Enkele jaren
later deed hij zijn intrede in het literaire leven via het kunstgenootschap De Distel.
Zijn vroegste verhalen onthulden meteen de twee zijden van zijn schrijverschap:
tegenover het impressionistisch poëtische realisme kwam heel vroeg al het
romantische verbeeldingselement sterk naar voren. De twee polen bleven in zijn
werk aanwezig, vertegenwoordigd respectievelijk door vertellingen en door sprookjes.
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In beide genres cultiveerde hij een romantisch dromerig natuurgevoel en een
gevoeligheid voor verfijnde zintuiglijke waarneming die hem, samen met zijn afkeer
van het regionalisme, verwant maakten met de geest
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van De Boomgaard. Zijn psychologische analyse beantwoordde aan de eisen van
het psychorealisme zoals die geformuleerd werden door André de Ridder. Ofschoon
hij ook door zijn zeer ruime, Europees gerichte belezenheid en zijn veelzijdige
kunstgevoeligheid onmiddellijk aansluiting kon vinden bij de groep, maakte hij er
nochtans niet echt deel van uit en hield hij zich afzijdig van ‘al te uitdrukkelijke
37
beweging’. Wel leverde hij het tijdschrift ook kritisch proza en vertolkte hij hierin
de mening van de redactie. Maar toen hij zich, gedwongen door een zwakke
gezondheid, in 1915 in de Ardennen (te Gembes) vestigde, voltrok zich een
definitieve verwijdering die later zelfs tot afzondering en vereenzaming zou leiden,
ofschoon hij met tal van journalistieke bijdragen bedrijvig bleef als liberaal
cultuurpoliticus en volksopvoeder en ook toneelkritieken schreef.
Van Waldens hoofdwerk, de roman Elooi in 't Woud (1914), bracht een poëtische
symbolisering van zijn in de realiteit gewortelde romantische natuurvisie. De intrige
wordt gevormd door het vrij banale dorpsverhaal van een gedwarsboomde liefde,
38
met happy-end, maar werd rijkelijk bijgewerkt met lyrische natuurbeschrijvingen
waarin de romantische dromerijen en extasen van de hoofdpersoon zich ontplooien.
Het overwicht van de droomsfeer en de mystieke woordsymboliek verhinderde dan
ook een harmonische verbinding van verbeelding en waarneming. Nadat hij zijn in
diverse tijdschriften verschenen sprookjesverhalen had gebundeld in De gulden
slede (1925) en geconfronteerd was met de nieuwe esthetiek van het
expressionisme, poogde Van Walden een nieuwe vorm van neoromantiek te
ontwikkelen, met een soberder, nuchterder verhaaltrant, waarin het gebeuren en
de typering in evenwicht kwamen met het romantische gevoelselement. Het bleef
echter bij één geslaagde novelle, De Magiek (in De Vlaamsche Gids, 1925;
afzonderlijk 1931). Een nieuwe poging om de impressionistische beschrijving te
vervangen door rake karakteruitbeelding, in Het geiteken onder den beuk (in
Vlaamsche Arbeid, 1925 en 1926), bleek mislukt. De lyrische natuurtaferelen waren
bedoeld als inleiding tot de roman Offerande, die onuitgegeven bleef. Ook op het
gebied van het toneel en de toneelkritiek (Het grauwe gordijn, 1926) miste Van
Walden de aansluiting bij het modernisme. In het geheel van zijn scheppend en
kritisch werk bleef hij zijn vroegste neoromantische credo en het individualistische
estheticisme trouw.

Arthur H. Cornette (1880-1945)
Ofschoon Arthur H. Cornette slechts één weinig omvangrijke bijdrage in De
Boomgaard heeft gepubliceerd, nl. vier korte atmosferische impressies onder de
titel Spleen te Londen (juli 1911), en ofschoon hij ook niet tot de redactie heeft
behoord, toch kan hij, deze kosmopoliet, die werd geportretteerd als verfijnde dandy
en gecultiveerd estheet, beschouwd worden als een typisch vertegenwoordiger van
de Boomgaardgeneratie. Als verwoed reiziger, muziek- en kunstliefhebber, behorend
tot de hedonistische sceptici die de geest van het Europese dilettantisme in
39
Vlaanderen importeerden, werd hij een ‘connoisseur’ bij uitstek.
Als zoon van de liberale progressist en Benoit-propagandist Arthur Cornette sr.,
en van Colette Dilis, zuster van de toneelspeler Jan Dilis (kinderen van de
beeldhouwer Jan Baptist Dilis), kwam de jonge Arthur al vroeg in contact met
literatuur, muziek en toneel. Hij debuteerde als leerling van het Antwerpse atheneum
met Landverhuizers, een opstel waarin hij havenindrukken verwerkte en zijn
40
verontwaardiging uitte over de wantoestanden bij de behandeling van emigranten.
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Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

248
zeldzame en voor figuren als Oscar Wilde, Thomas de Quincey en Casanova. Als
student gaf hij zelf al lezingen over Ibsen en over John Stuart Mill. Hij werd secretaris
en voorzitter van de Vlaamsgezinde progressieve kring Geen Taal Geen Vrijheid,
maar publiceerde zowel in het Frans (over D'Annunzio) als in het Nederlands (over
Beardsley). Tegelijk trad hij op als recensent in het Antwerpse Het Tooneelblad,
waarvan Cornette sr. de leiding had. Zijn belangstelling voor toneel en opera bleek
ook uit vertalingen in het Nederlands, o.m. van Hauptmanns Die versunkene Glocke
(1906) en Maeterlincks Pelléas et Mélisande (opgevoerd 1920). In 1911 stichtte hij
samen met Marc S. Villiers en Jean Hostie La Licorne, een hyperdilettantisch ‘Recueil
de Littérature et d'Art’ (4 nummers), waarin vooral het essay als genre werd
gecultiveerd. Zijn literaire betekenis heeft hij in hoofdzaak te danken aan zijn
fijnzinnige essays over muziek en literatuur en aan zijn reisindrukken, geschreven
in een pittige en gracieuze, precieze en fijn genuanceerde stijl. Door het genre zelf
dat hij bij voorkeur beoefende, kon hij echter slechts een beperkt publiek bereiken.
Een levensbeeld (1915), een portret van zijn vader, en de korte studie Liszt en zijne
Années de pèlerinage (1923) verschenen in beperkte oplage. Zijn literaire opstellen
werden gebundeld in Periscoop I (1932; het tweede deel verscheen nooit), waarin
o.m. het merkwaardige verslag Acht jaar Vlaamsche literatuur is opgenomen dat hij
schreef over de Staatsprijs (1910-1917). Zijn reisindrukken verschenen in de bundel
Van Budapest tot Toledo (1944), postuum nog gevolgd door Octaaf (1946), met
opstellen over muziek (o.m. Wagner) en literatuur. Zijn waardevolle literaire kronieken
voor De Gids (van 1926 tot 1944) bleven grotendeels ongebundeld.
Cornette jr. werd, na een carrière aan de balie en na een politieke loopbaan als
kabinetschef van de Antwerpse burgemeester, hoofdconservator van het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, later ook hoogleraar in de moderne
kunstgeschiedenis aan de Brusselse universiteit. In die hoedanigheid schreef hij
ook tal van wetenschappelijke en vulgariserende kunsthistorische studies en
opstellen. Maurice Gilliams heeft in 1966 opnieuw aandacht voor Cornette gevraagd
met een keuze uit zijn essays, Vergeten en toch zo mooi.

Firmin van Hecke (1884-1961)
Firmin van Hecke, bewonderaar en vertrouweling van Karel van de Woestijne, werd
41
de meest authentieke dichter van de Boomgaardgroep. In De Boomgaard zelf
heeft hij slechts een drietal gedichten gepubliceerd maar hij maakte gedurende
korte tijd deel uit van de redactie en verzorgde de poëziekroniek. Daarvóór was hij
al een gewaardeerde medewerker geweest van Vlaanderen (1906-1907), had hij
ook een drietal gedichten gepubliceerd in Vlaamsche Arbeid (1907-1908) en had
hij deel uitgemaakt van de redactie van Nieuw Leven (1908-1909). Later zou hij ook
behoren tot de redactie van Het Roode Zeil (1920) en publiceren in het
traditionalistische blad 't Fonteintje, waarna hij zijn werk verder verspreidde over
diverse grote en kleine tijdschriften, dag- en weekbladen. De betekenis van Van
Hecke was dus niet beperkt tot, noch geheel representatief voor een specifieke
periodiek: zijn dichterschap was, zoals dat van zijn grote voorganger Van de
Woestijne, tragisch en klassiek. De hem eigen vormcultus en zijn voorkeur voor
belijdenispoézie, overigens gemeenschappelijke kenmerken van de
Boomgaardpoézie, liggen in het onmiddellijke verlengde van de poëzie van Van Nu
en Straks.
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In zijn Van-de-Woestijniaans debuut ontpopte Firmin van Hecke zich als een in
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zichzelf gekeerde rusteloze zoeker en geestelijke zwerver. De onzekerheid en de
metafysische angst van de eerste Verzen (1912) werden echter getemperd door
stoïsche gela-
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tenheid en levensaanvaarding. Van de Woestijne zelf bewonderde in deze Verzen,
die hij omschreef als ‘fragmentaire geschiedenis van eene ziel’, de volstrekte
43
oprechtheid van de dichter. Van de bundel verscheen een nieuwe uitgave onder
de titel Gedichten (1925), waarin de oorspronkelijke 26 gedichten werden aangevuld
met 33 nieuwe (waaraan in 1936 nog 3 gedichten toegevoegd werden). De
kernproblematiek, twijfel, onrust en doodsgedachte, gerelativeerd door kalme wijsheid
en berusting, bleef echter ongewijzigd. Wanhoop werd gestileerd tot harmonie, de
cultus van de schoonheid (Artis Sacerdos) bleef onaangetast en de vermoeide
stemmingslyriek uit de eerste uitgave kreeg een natuurlijk complement in enkele
kwatrijnen op het carpe-diemmotief. De bundel eindigt met een grootse, rechtstreekse
belijdenis, Carissimae, waarin het individuele in het algemeen menselijke en
kosmische gevoel wordt opgenomen.
In 1951 liet Firmin van Hecke een tweede bundel verschijnen, Lazarus. Onrust
en metafysische angst bleven ook in deze late poëzie aanwezig, maar de
beeldspraak werd concreter en de dichter zocht nu ook vaker zijn inspiratie in figuren
uit de klassieke oudheid en uit de bijbel. De onrustige vrede van deze ‘poëzie van
de terugblik en de herinnering’ wordt beheerst door een stoïcijns epicurisme, dat
troost put uit de lectuur van Horatius en Lucretius en op het universele is afgestemd.
De dichterlijke taal, die in deze bundel nagenoeg geen ontwikkeling had
doorgemaakt, werd echter in de jaren vijftig al als ‘romantiekerig-verouderd en
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gezwollen’ aangevoeld. Firmin van Hecke publiceerde ook twee korte
kunstmonografieën, over Gustave van de Woestijne (1949) en over Jules de Sutter
(1959), en bewerkte de Beatrijslegende als libretto voor een lyrisch-dramatische
45
compositie. De tekst ervan werd niet gedrukt. Ook ander dicht- en prozawerk,
waaronder jeugdherinneringen en memoires, bleef onuitgegeven. Een kleine keuze
uit zijn poëzie (ook uit zijn laatste, niet gebundelde gedichten) werd in 1962
gepubliceerd door Karel Jonckheere.

Paul Kenis (1885-1934)
August Vermeylen noemde de romans en verhalen van Paul Kenis ‘het meest
kenschetsende’ onder het werk van de generatie die net vóór Wereldoorlog I, eerst
in Nieuw Leven en in Vlaamsche Arbeid, daarna vooral in De Boomgaard en na de
46
oorlog ook in Het Roode Zeil op de voorgrond trad. In zijn werken volgde Kenis
de neoromantische tendens van De Boomgaard, met een duidelijke opstandigheid
tegen kleinburgerlijke bekrompenheid, en met een voorkeur voor het stadsleven en
de psychologische analyse, maar decadente en dilettantische elementen zijn aan
zijn psychorealisme volkomen vreemd. Kenis was als schrijver geen ‘estheet’, doch
een idealist en een vechter voor ethische waarden.
Als jongeman, nog vóór hij zijn studie aan de universiteit te Gent had voltooid,
ontvluchtte Kenis zijn te eng geachte omgeving. Zijn zucht naar avontuur en zijn
dwepende bewondering voor Franse schrijvers brachten hem in Parijs. Hij leefde
er in armoe en werd ziek, maar hield aan zijn belevenissen een rijke herinnering
over en inspiratie voor verschillende werken, o.m. een teder-weemoedige idyllische
novelle, De kleine mademoiselle Cérisette (1921; oorspronkelijk in De Boomgaard,
1911) en een tot roman bewerkt somber en rechtlijnig relaas van zijn bittere
levenservaring: De roman van een jeugd, I. Een ondergang te Parijs (1914). Het
tweede deel van de roman, De apostels van het nieuwe rijk (1930), bracht een
eveneens autobiografisch verslag van een tweede vluchtpoging: Kenis had het
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socialisme en het anarchistische ideaal ontdekt en stichtte, kort na zijn Parijse
avontuur, in de Franse Ardennen met enkele vrienden een kolonie waarin hij een
toekomstige maatschappij volgens de libertaire idee hoopte te organiseren (1907).
Ook dit Waldenexperiment mislukte. In de oor-
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logsperiode ontstond, naast tal van novellen en kritische bijdragen, een volksroman,
De wonderbare avonturen van Cies Slameur, Gentsch koetsier en soldaat (1919),
geschreven in eenvoudige, volkse taal. Het genre bleek zeer in de smaak te vallen
en kreeg een vervolg in een tweede Gents volksverhaal, Mast en Daneels (als
feuilleton, 1931; niet in boekvorm verschenen).
De belangstelling van Kenis ging echter vooral uit naar alles wat fijnzinnig en een
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beetje uitzonderlijk, zelfs gewaagd mocht heten; hij voelde zich aangetrokken aan
de ene kant door dromerige figuren, aan de andere kant door felle en hartstochtelijke
avonturiers, verschoppelingen en opstandelingen. De twee tegengestelde types
treden ook in verschillende gedaanten in zijn vrij omvangrijke prozawerk op. Fêtes
galantes. Fantasie-stukken in rococo-stijl (1924), met zijn romantisch-sentimentele,
zacht geschakeerde personages en zijn aan Verlaine ontleende titel en weemoedige
sfeer enerzijds, en Uit het dagboek van Lieven de Myttenaere, Lakenkooper te Gent
(I. De beroerlijke tijden, 1927), zijn belangrijkste, groots opgezette maar onvoltooid
gebleven historische roman, met zijn bonte en ‘realistische’ taferelen anderzijds,
getuigen van zijn tegenstrijdige voorkeur voor het tere en verfijnde en voor het
‘harde’ en rauwe. Niet al zijn werk was even geslaagd: zo De lokkende wereld
(1927), een eigentijdse zedenroman geïnspireerd door de Brusselse pers- en
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toneelwereld, die banaal en oppervlakkig bleek, en Het leven van meester François
Villon (1928), dat echter, naast een vrij oppervlakkige karaktertekening, ook een
schilderachtig portret van de Parijse onderwereld bood.
De betekenis van Kenis ligt vooral in zijn belangrijke poging de historische roman
nieuw leven in te blazen. Veel van zijn werk, zowel romans als novellen, is echter
onvoltooid gebleven. Postuum werden nog de Historische verhalen (1944) en Het
leven van Edward Anseele (1949) uitgegeven. Zijn poëzie was beperkt tot zijn ‘Sturm
und Drang’-periode en bleef ongebundeld. Ook de resultaten van zijn veelvuldig
optreden als kosmopolitisch criticus liggen als geheel verborgen in Noord- en
Zuidnederlandse periodieken en kranten. Baanbrekend en blijvend werk verrichtte
Kenis als criticus vooral met Een overzicht van de Vlaamsche letterkunde na ‘Van
Nu en Straks’ (1930), de eerste literaire geschiedenis van de generatie waarvan hij
de kenmerken voor een groot deel zelf mee heeft bepaald.

Paul-Gustave van Hecke (1887-1967)
Van zijn generatiegenoten van De Boomgaard was deze Gentse journalist en criticus,
acteur, regisseur en theaterdirecteur, later ook couturier in Brussel, ongetwijfeld de
meest ‘moderne’ schrijver. Hij trad aanvankelijk meestal op onder de pseudoniemen
Johan Meylander en Gust. van Noorden, ook als Gust van Hecke, in De Waarheid
(met proza en beschouwend werk), in Nieuw Leven (proza en kritisch werk) en
vooral in De Boomgaard, waarin hij niet alleen proza en kritieken publiceerde, maar
ook een kort drama, De schoone droom (1911, ook afzonderlijk uitgegeven) en de
Liedjes van de heen-gegane (1909-1910), zeven ‘dynamische’ gedichten die het
expressionisme al duidelijk aankondigden. In De Tijd verscheen een tweede kort
toneelstuk, De verleider (1913), waarmee hij zijn reputatie bevestigde als
toneelvernieuwer. Vooral De schoone droom werd ervaren als een voorbeeld van
het op Georges de Porto-Riche teruggaande Théâtre d'Amour, dat door De Ridder
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werd beschouwd als de dramatische realisatie van de psychorealistische theorieën.
P.-G. van Hecke was bij de stichters van de Vlaamsche Vereeniging voor Tooneel-

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

en Voordrachtkunst en liet zich ook inspireren door de ideeën van de leider van de
groep, dr. Jan Oscar de Gruyter.
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Een bijzondere betekenis kreeg Van Heckes essay Fashion, een overigens weinig
oorspronkelijk pleidooi voor verfijning en voor ‘de nuchtere éérste gedaante van het
dandyisme’ uitgaande van Du dandysme et de Georges Brummell van Jules A.
Barbey d'Aurevilly. Het stuk verscheen pas na Wereldoorlog I, in Het Roode Zeil
(1920), en betekende het eindpunt van de bijval die het decadentisme een tijdlang
bij de jongeren genoot. Nog in dezelfde jaargang van Het Roode Zeil publiceerde
P.-G. van Hecke echter ook een kort opstel over Dada (15 juni 1920), waarmee hij
als eerste het dadaïsme bij het Vlaamse publiek introduceerde. Daarna was hij volop
werkzaam als kunstkenner en kunstbeschermer, animator vooral van de
expressionistische schilderkunst. Samen met De Ridder stichtte hij in 1920 te Brussel
de kunstzaak en het gelijknamige tijdschrift Sélection (waarin Paul van Ostaijen zij het met reserves - optrad) en nog andere Franstalige periodieken (o.m. Signaux
de France et de Belgique, met Franz Hellens en André Salmon, en Variétés). Behalve
de bijdragen in de Gentse socialistische krant Vooruit, waaraan hij van 1931 tot
1940 verbonden was, publiceerde Van Hecke verder nog uitsluitend in het Frans:
kritische beschouwingen, een essay Pour réparer le retard et le malentendu (met
het kunstcredo van Sélection) en poëzie: Miousic (1921), Fraîcheur de Paris (1921)
en Poèmes (1924). Vooral de laatste bundel maakte indruk: Karel van de Woestijne,
die vroeger een karikaturaal portret van Van Hecke had getekend in zijn Leemen
Torens (als Gust van Gendt), betreurde dat Van Hecke was overgeschakeld naar
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het Frans, maar noemde de bundel ‘Vlaamscher dan al wat hij vroeger schreef’.
Voor Van Ostaijen was dezelfde bundel een aanleiding om het vers-librisme af te
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wijzen en het verschil met de eigen prosodie te beklemtonen. P.-G. van Hecke
bleek dan ook, meer dan de andere vertegenwoordigers van de Boomgaardgeneratie,
een typische overgangsfiguur, op de tweesprong tussen het experiment van De
Boomgaard en het modernisme. Als promotor van expressionistische schilders en
als auteur van kunstmonografieën (Gustave de Smet, met Emile Langui, 1945; Frits
van den Berghe, 1950), heeft hij echter wel een belangrijke rol gespeeld bij de
doorbraak van het modernisme in de plastische kunsten.

André de Ridder (1888-1961)
André de Ridder, hoogleraar in de economische wetenschappen en leidende figuur
van de Boomgaardgeneratie, bezat, evenals Vermeylen, een slagvaardig en
organiserend talent en was, evenals hij, meer criticus dan literator. De Ridder
debuteerde zeer jong met kritische bijdragen in het Franstalige Antwerpse dagblad
La Métropole (1905) en trad vanaf de eerste jaargang (1905-1906) op in Vlaamsche
Arbeid, vooral met stukken over buitenlandse literatuur, maar ook met korte en
langere novellen. Dit vroege proza vertoonde een duidelijke invloed van Remy de
Gourmont (aan wie hij in 1919 een monografie zou wijden) en bleef zeer schetsmatig.
Het verhaal zelf is er minder belangrijk dan de impressionistische schildering en de
psychologische analyse; het plattelandsdecor wordt er vervangen door de
grootsteedse omgeving. In de schetsen van De Boomgaard bleef de
impressionistische sfeerschepping aanwezig maar werd een nieuw centraal motief
ingevoerd, dat overigens als leidmotief in de meeste proza- en toneelwerken van
het tijdschrift teruggevonden kan worden: de liefde, met de hieraan verbonden
dualiteit tussen het lichamelijke en het intellectuele. De meest geslaagde novelle in
het genre is De Ridders De koude Eroos (1911), een ‘antiek-moderne legende van
bedrogen liefde en gevallen waan’, een voor die tijd gewaagd stuk waarin symbolisch
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wordt aangetoond dat de ideale liefde in de realiteit onmogelijk is. Door het gegeven
zelf en de decadente sfeer, geïnspireerd door Ernest
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Renan, is het verhaal verwant met De Ridders ophefmakende romandebuut, dat
een jaar daarvóór was verschenen: Gesprekken met den Wijzen Jongeling (1910),
een vrij onsamenhangend geheel waarmee het typevoorbeeld van het dandyeske
dilettantisme in de Vlaamse literatuur werd geïntroduceerd. Het portret van Allan
Clenmoore bevat ingrediënten van Baudelaire, Renan, Barrès (Le culte du moi),
Wilde (The Picture of Dorian Gray), Gide en vooral van De Gourmont. Het
dilettantische amoralisme dat zijn Wijze Jongeling eigen was, werd echter als
levensfilosofie door De Ridder zelf al afgewezen op het moment dat hij de roman
publiceerde: in het woord vooraf distantieerde hij zich van de opvattingen van zijn
decadente hoofdfiguur. In zijn nieuwe kunstcredo, dat hij verdedigde in De nieuwe
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literatuur (1912), ‘de meest systematische ‘Défense et Illustration’ van het
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psychorealisme die in Vlaanderen is verschenen’, werden de excentriciteiten van
de blindelings bewonderde buitenlandse voorbeelden door een evenwichtiger literaire
theorie vervangen: in het psychorealisme dat De Ridder propageert, komen gevoel
en verbeelding inderdaad tot hun recht, maar wordt de gehele mens geanalyseerd.
Een toepassing van de nieuwe kunsttheorie bracht De Ridder in Filiep Dingemans'
Liefdeleven (1911) en De gelukkige echt van Mijnheer Dingemans (1912), een
roman in twee delen waarin de jonge, complexe hoofdfiguur, die nog trekken
behouden heeft van de Wijze Jongeling maar het dilettantisme minder ten toon
spreidt, op zoek gaat naar de ware liefde en van de ondergang wordt gered door
een huwelijk. In het tweede deel wordt de mislukking van het huwelijk verhaald maar
wordt ook het motief van de sociale bewustwording geïntroduceerd. Door de
overdadige en wijdlopige analyses van het gemoedsleven bleven echter ook deze
romans cerebrale composities, die als extreme reactie tegen het naturalisme en het
regionalisme in het stadium van het verdienstelijke maar mislukte experiment zijn
blijven steken. Voor zijn laatste scheppend werk van grotere omvang keerde De
Ridder zelfs terug tot vroeger werk: De gelukkige stonde (1918) is in feite geen
roman maar een verzameling impressies van een verliefde man, waarvoor de
vroegere tafereeltjes Schouwspelen (1911) als uitgangspunt dienden.
De esthetica van De Boomgaard, zoals die door De Ridder werd geformuleerd
en toegepast, ook in zijn kritisch werk, omvat naast het verdedigen van de
stadsroman, het dandyisme en het psychorealisme, nog een belangrijke innovatie
in de Vlaamse literatuur: de historische roman. Het genre, dat door zijn vlucht uit
de eigentijdse problematiek een typisch produkt is van de neoromantiek, werd door
De Ridder zelf beoefend in de vorm van de geromanceerde biografie en werd na
hem vooral uitgewerkt door Paul Kenis. Van De Ridder verschenen slechts twee
historische werken in boekvorm: Ninon de Lenclos en de vrouwen der XVIIe eeuw
(1917) en Jean de la Fontaine, zijn vrienden en vriendinnen. Een dichterleven uit
de XVIIe eeuw (1918). Het genre houdt bij hem het midden tussen de literaire
biografie en de cultuurhistorische studie.
Na 1920 heeft De Ridder, afgezien van een later prozastuk, een soort
reisbeschrijving die hij zelf een ‘vakantiefantasie’ noemde (Der liebe Augustin,
verschenen in 1960 in De Vlaamse Gids, waarvan hij redactielid was), geen
scheppend werk meer geschreven. De oorlog bracht, evenals bij P.-G. van Hecke,
een omwenteling in zijn belangstelling teweeg. Tijdens zijn verblijf in Nederland
gedurende de oorlogsperiode was hij in contact gekomen met het werk van Gustaaf
de Smet en van Frits van den Berghe. Dit vormde de aanzet van een carrière als
criticus, kunsthistoricus en promotor van het kunstleven in Vlaanderen, gecombineerd
met een rijkgevulde wetenschappelijke loopbaan als econoom. Vóór de oorlog had
De Ridder al belangrijke literairkritische
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studies gepubliceerd: zijn eerste werk in boekvorm was een monografie over
Streuvels (1908, hetzelfde jaar nog herdrukt), onmiddellijk gevolgd door een studie
over Hugo Verriest. Ook had De Ridder al zeer vroeg het genre van het literaire
interview geïntroduceerd, door hem zelf ‘reportagekritiek’ genoemd (Vlaamsche
Schrijvers, 1909; Bij Louis Couperus, 1917), en liet hij nog verscheidene studies
over Franse, maar ook over Engelse en Duitse schrijvers (zoals de eerste studie in
Vlaanderen over Rilke) verschijnen, waarvan sommige in samenwerking met Gust
van Roosbroeck. In 1923 publiceerde hij een vrij omvangrijk overzicht La littérature
flamande contemporaine (1890-1923), gevolgd in 1926 door de Anthologie des
écrivains flamands contemporains (met Willy Timmermans). Zijn kunstkritische en
-historische studies omvatten talloze monografieën, waarbij enkele standaardwerken,
zoals Le génie du nord (over het expressionisme, 1925) en Laethem-Saint-Martin.
Colonie d'artistes (1945; meer uitgebreide Nederlandse vertaling, 1946).
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C. Jan van Nijlen 1884-1965
In de Nederlandse letterkunde vertegenwoordigt Jan van Nijlen, evenals zijn vriend
en geestverwant Jacques C. Bloem, de antisymbolistische beweging die zich tussen
1895 en 1920 over Europa verspreidde en waarvan de kenmerken en de nuances
in 1913 werden onderzocht door Albert Verwey (De richting van de hedendaagsche
poëzie). Dient de terugkeer van Van Nijlen tot het ‘traditionele’ vers en tot de
54
klassieke vorm dus te worden gesitueerd in een supranationale samenhang die
vooral aansluiting vond bij het Franse neoclassicisme (het ‘romanisme’ van Jean
Moréas en Charles Maurras, het ‘naturisme’ van Francis Jammes), daartegenover
staat dat de verschijning van de Antwerpse dichter en criticus tegelijk van zeer grote
afzijdigheid en van een even opvallende oorspronkelijkheid getuigde. Aan het literaire
leven van zijn tijd, dat rond de belangrijkste tijdschriften gecentraliseerd was, nam
hij slechts enkele jaren actief deel; aan de diverse tijdschriften werkte hij mee zonder
zich door enig programma gebonden te achten of er zich mee te identificeren. Van
55
nature eenzelvig, mensenschuw en teruggetrokken, gaf hij ook zijn werk slechts
moeizaam prijs; hij liet zijn dichtbundels bij voorkeur in zeer beperkte oplagen en
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in bibliofiele edities verschijnen, en publiceerde meestal slechts op aandrang van
zijn literaire vrienden, een kleine groep bij wie hij waardering vond. Van deze vrienden
heeft vooral Jan Greshoff, die hij in 1909 in Antwerpen had ontmoet, als stimulerend
56
leidsman een zeer invloedrijke rol gespeeld in de loopbaan van Van Nijlen. Via
Greshoff kwam hij verder in contact met Bloem, P.N. van Eyck, Albert Besnard en
de typograaf J. van Krimpen, en na Wereldoorlog I werd hij via dezelfde bemiddeling
bevriend met Eddy du Perron en met Arthur van Schendel. Aan beide
laatstgenoemden heeft hij zijn herinneringen neergeschreven, respectievelijk in
1955 en 1956. In Antwerpen was hij nauw gelieerd met zijn jeugdvriend Ary Delen,
terwijl hun gemeenschappelijke vriend Willem Elsschot Van Nijlens oordeel over
57
zijn werk op prijs bleek te stellen.
Van Nijlen begon zijn literaire loopbaan als journalist van het Franstalige Antwerpse
dagblad La Métropole, met zeer diverse bijdragen: van artikelen over moorden,
branden en diefstallen tot verslagen over toneelopvoeringen en tentoonstellingen.
Als dichter debuteerde hij met sonnetten, een genre dat hij ook verder met schijnbaar
van-
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zelfsprekende natuurlijkheid is blijven beoefenen. De oudste zijn gedateerd 1903
en verschenen in Dietsche Warande en Belfort (1904 en 1905), onder het
pseudoniem Jan van Leenen. Aan Vlaamsche Arbeid, waaraan hij vanaf de eerste
jaargang meewerkte en waarvan hij in de tweede jaargang redactielid werd, stond
hij in de vooroorlogse periode de talrijkste bijdragen af: naast poëzie ook bijzonder
sober en persoonlijk kritisch werk, waarbij een studie over de Franse symbolisten
en een uitvoerig, scherpzinnig stuk over Joris-Karl Huysmans en het katholicisme.
In Vlaamsche Arbeid verscheen ook zijn enige novelle, De boete (1907), een vrij
ingewikkeld verhaal over een jong meisje dat moet sterven als ‘boete’ voor een
‘misdaad’ (zwangerschap) waaraan ze geen schuld heeft en haar onwetende minnaar
alleen achterlaat. Het melodramatische gegeven is met Baudelairiaans fatalisme
maar onopgesmukt en ingetogen uitgewerkt. Het is tekenend voor Van Nijlens afkeer
van drukke literaire actualiteit, dat hij in 1909 ontslag nam uit de redactie van
Vlaamsche Arbeid, niet als direct gevolg van de onenigheid tussen de redactie en
A. de Ridder en G. van Roosbroeck, maar omdat hij ‘zoo wee (was) van al dat
58
geliteratuur’. Hij droeg in de volgende jaargang nog enkele gedichten bij en begon
tegelijk zijn werk te verspreiden over diverse tijdschriften: Nieuw Leven, Ontwaking
(en de kortstondige gecombineerde voortzetting van beide tijdschriften in 1910) en
De Boomgaard (waarin hij in de eerste jaargang, 1909-1910, een studie publiceerde
over Het gevoel van Charles Baudelaire).
In deze vooroorlogse, Antwerpse periode liet Van Nijlen drie dichtbundels
verschijnen: Verzen (1906), Het licht (1909) en Naar 't geluk (1911), waarvan hij bij
de eerste uitgave van zijn verzamelde Gedichten 1904-1938 slechts enkele gedichten
overhield. De vroegste Verzen werden zelfs op twee na integraal verworpen,
ofschoon in deze adolescentenlyriek alle motieven die karakteristiek werden voor
Van Nijlens dichterschap al aanwezig waren: heimwee, droom en verlangen, het
vergankelijkheidsbesef - in deze tijd nog pose - en het besef van het onaardse, het
onstoffelijke. Het nog niet nader geconcretiseerde ‘ideaal’ wordt hier al verbonden
met de doodsgedachte, de dichter bevindt zich eenzaam en gekweld door onrust
te midden van een levende en kleurrijke, maar in statische beelden gevatte natuur.
De impressionistische toets is echter nog onhandig, de diepzinnigheid soms
geforceerd en retorisch. In Het licht neemt het verlangen al duidelijker vormen aan
en komt het liefdemotief naar voren, dat zijn volle ontplooiing vindt in Naar 't geluk.
In deze derde bundel, verschenen in het jaar van Van Nijlens huwelijk, klinken echter
naast liefde en levensvreugde, ook eenzaamheid en vervreemding mee: het diepe
geluk bleek voor de dichter meteen getemperd te worden door een fatalistisch besef
dat vreugde ongrijpbaar en vergankelijk is (Wijsheid):
Wat baat ons kracht en steeds herboren moed
om levenslang naar dat alleen te trachten
wat ons 't geluk toeschijnt, het lang verwachte,
dat nooit een mens, hoe edel ook, ontmoet.

Meteen treedt ook het beeld naar voren van de dichter als een dromer die,
levensmoe, de rijkdommen van de natuur ziet vergaan en slechts troost vindt in de
herinnering aan het voorbije, aan de jeugd. Het is een beeld dat met talloze
schakeringen van weemoedige mijmering in het geheel van Van Nijlens poëzie
aanwezig is gebleven. Zijn lyriek vertoont inderdaad, zoals C. Bittremieux heeft
59
aangetoond, geen echte ontwikkeling met duidelijk te onderscheiden stadia; wel
hebben zich verschillende accentverschuivingen voltrokken rond de constanten van
zijn lyrische wereldbeeld: de
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complexe thematiek van het gemis en de volgehouden zuiver elegische toonaard
kregen naarmate de dichter ouder werd een steeds soberder verwoording en een
steeds helderder sereniteit.
Tijdens de oorlogsperiode verschenen van Van Nijlen geen dichtbundels. De
Negen verzen, in 1914 bezorgd door Greshoff, kwamen niet in de handel. In 1914
was Van Nijlen uitgeweken naar Nederland en hij probeerde er van zijn pen te leven.
Hij koos en vertaalde teksten uit de Essais van Montaigne, en schreef er een vrij
uitvoerige inleiding voor, getuigend van zijn sympathie voor de stoïsche en sceptische
levenshouding van de Franse filosoof (Uren met Montaigne, 1916). Hij bewerkte
verder De badplaats Mont-Oriol van Guy de Maupassant (1917) en voor de reeks
‘Fransche Kunst’ onder redactie van P. Valkhoff verzorgde hij twee deeltjes: over
Francis Jammes (1918) en over Charles Péguy (1919). Over Jammes had hij al in
1912 beschouwingen gepubliceerd in De Tijdspiegel, terwijl hij Péguy in 1917 aan
het Nederlandse publiek had voorgesteld met een opstel in Groot Nederland. Na
een bespreking van het oer-Vlaamse boek Pallieter van Felix Timmermans startte
hij in Groot Nederland in 1917 ook met een vrij regelmatig tweemaal per halfjaar
verschijnende kroniek over contemporaine Franse literatuur. De kroniek werd
voortgezet tot 1934, toen hij ziek werd en iedere kritische arbeid, ook zijn
medewerking aan andere tijdschriften (o.m. Den Gulden Winckel), voor een lange
tijd staakte. In hetzelfde jaar 1934 werd hij opgenomen in de redactie van Groot
Nederland, waar hij deel van uitmaakte tot juni 1943, eerst samen met Frans Coenen,
Elisabeth Couperus en Jan Greshoff, vanaf 1936 samen met Greshoff en Simon
Vestdijk.
Van Nijlen heeft op verschillende tijdstippen in zijn kritisch werk zijn bewondering
60
voor Charles Péguy geuit. Vermoedelijk kort na de bekendmaking van Péguy's
dood op het slagveld op 5 september 1914, ontstond een visionair gedicht, waarin
hij een indringend portret schetste van de ‘helderziende dromer’ (gebundeld in Het
aangezicht der aarde). Het is echter vooral met de eenvoudige natuurdichter Francis
Jammes dat hij zich uitdrukkelijk verwant voelde. Hij wees in Jammes' vroege poëzie
tal van elementen aan die ook voor zijn werk karakteristiek werden: het dromerige
gemoed, de weemoed, het vage verlangen naar verre en vreemde landen, en de
herinneringen aan de dagen van de ‘kindsheid’, naast de overal aanwezige liefde
tot de natuur. Merkwaardig is dat bij die beide dichters de vroege poëzie al een vrij
volledig beeld geeft van hun sensibiliteit. Ook de door Van Nijlen opgemerkte
voorkeur voor de schijnbaar klassieke vorm, waarbij de Franse dichter zich echter
alle vrijheden veroorloofde, is een verworvenheid van zijn eigen poëzie, terwijl de
parallel nog verder door kan worden getrokken in de evolutie van beide schrijvers
naar een steeds grotere eenvoud, naar klassieke soberheid.
In het werk zelf van Van Nijlen heeft de gruwel van Wereldoorlog I nagenoeg
geen sporen nagelaten, op enkele gedichten na, zoals het opvallend ingetogen
maar navrante In ballingschap (verschenen in Groot Nederland in 1915) en het sterk
evocatieve Op de wallen der belegerde stad (verschenen in De Beweging in 1916
en gebundeld in De lokstem). Rechtstreeks uitte hij zijn verontwaardiging slechts in
het korte Revolutie (opgenomen in Zeven gedichten en in De lokstem):
Waarom dooft het kanon,
de broze serenade
van uw verouderd lied,
intieme nachtegaal?
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Juist deze aan de actualiteit gebonden gedichten werden echter geweerd bij de
eerste uitgave van de verzamelde Gedichten 1904-1938, een werkwijze die overigens
overeenstemt met de aard zelf van Van Nijlens poëzie: zijn gedichten zijn noch tijdnoch ruimteloos, maar de tijd en de ruimte waarin ze worden gesitueerd, behoren
tot de irreële, geestelijke dimensie van het verlangen of de herinnering. In de
naoorlogse bundels Het aangezicht der aarde (met gedichten uit de periode
1912-1923), verschenen in 1923, en De lokstem en andere gedichten (met gedichten
uit de periode 1917-1925), verschenen in 1925 met een opdracht aan Jan Greshoff,
zijn de verzen van vóór, tijdens en na de oorlog dan ook doorlopend en zonder
duidelijk merkbaar onderscheid opgenomen. De vroegere impressionistische taferelen
en de onmiddellijke aandacht voor de omgevende natuur zijn er echter vervangen
door een zich nadrukkelijk op de voorgrond dringend verlangen naar de verten, naar
overzeese streken (vaak gesymboliseerd door het Zuiden) enerzijds, en naar de
jeugd, het verleden van de dichter anderzijds. De stem van het heimwee blijft
gedempt fluisterend, het centrale motief van het gemis wordt veeleer mijmerend en
bespiegelend dan via suggestieve natuurimpressies verwoord, ofschoon planten
en bloemen nu juist als aanleiding van het verlangen in het blikveld van de
toeschouwende dichter aanwezig blijven. Merkwaardig is, dat ook bij Van Nijlen in
de verzen uit en na de oorlogsjaren een verbondenheid met de aarde (Tot moeder
Aarde) aan het licht komt, zoals bij vele andere dichters in die periode een uiting
van de terugkerende levensverheerlijking die nauw samenhangt met de
verwoestingen van de oorlog, die echter bij Van Nijlen tevens in verband kan worden
gebracht met de invloedssfeer van De Beweging. Ook de verbrede versvorm en de
welsprekende lofzang herinneren aan de bespiegelende poëzie van dichters als
61
Geerten Gossaert en J.C. Bloem, ofschoon Van Nijlen al in zijn vroegste gedichten
een zeer opvallend gebruik maakte van het enjambement, waarbij de strofen vaak
over de rijmen heen in elkaar vervloeien en het gedicht een lange, brede volzin lijkt.
De vogel Phoenix, verschenen in 1928, weerspiegelt een crisis in het wereldbeeld
van Jan van Nijlen. De dichter, nu ‘een kind van veertig jaar’ (Speelgoed) en ‘als
vroeger weer alleen’ (Trouw), keert zich volledig in zichzelf, zijn wereld is kleurloos
geworden en hij is gekluisterd ‘in de enge cel van 't middelmatig lot’ (Hondsdagen).
De dromer wordt tot een ‘nutloze dromer’, die niet zonder wrange zelfspot nu ook
het verloren gaan van Gods licht betreurt. Het natuurkader dat voorheen de
ontvankelijkheid van het kind opriep, wordt vervangen door het stadsdecor en de
levensvreugde heeft plaats gemaakt voor doodsverlangen. Het bijzondere van deze
bewustwording is echter, dat ze geen aanzet vormde tot rancune of verbittering,
noch tot strijdbaar verzet: de dichter bleef zichzelf als weemoedig mijmerende
toeschouwer, die zijn vervreemding relativeerde met sombere ironie en in een
nadrukkelijk ‘gewone’ versvorm, die vaak de spreektaal benadert. Het nieuwe
wereldbeeld en de ironiserende parlandotoon van de ouder wordende dichter werden
bevestigd in Geheimschrift (1934) en in Het oude kind (1938). De dichter is nu (De
Goudvis):
een treurge twijflaar die te wachten staat
dat 't leven eens hem teder wordt en lichter.

Zijn ‘hart is dor, onvriendelijk en oud’ (Geheimschrift) en hij verlangt naar de
naderende dood. Zijn leven, waarin hij eenzaam en dakloos rondzwerft (De zwerver,
Eenzaamheid, Gescheiden), is slechts een inhoudloze fase tussen de zekerheid
van de droom en die van de dood. Aan dit nadrukkelijk beleden pessimisme, dat
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volgens Menno ter Braak niet een berustend maar een aanvaardend pessimisme
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was, ont-
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leent zijn poëzie haar blijvende spanning: het ‘aanvaarden’ van de ontoereikendheid
van het bestaan blijft in zeer wankel, voortdurend bedreigd evenwicht met de realiteit
van de droom en de herinnering. Ook Wereldoorlog II, die voor Van Nijlen het
tragische verlies van zijn zoon meebracht, heeft aan deze wijsheid, gewonnen uit
alles relativerende zelfbeheersing, niets essentieels meer veranderd. In De
dauwtrapper (1947), een bundel die eindigt met de sterk gesublimeerde Strofen
voor een dode; in memoriam filii, en die in tegenstelling tot de verzen uit Wereldoorlog
I tal van verwijzingen bevat naar de oorlogsrealiteit (zoals de bittere Kleine tijdzang,
eindigend op ‘alles larie, leugen, snert en snot!’), is het doodsverlangen verhevigd
maar is de betekenis van de droom evenzeer geïntensiveerd: deze wereld ‘waar
alles echt is’ (De laatste droom) is tevens een wapen (Het wapen) tegen de
voortknagende tijd. En één jaar later, in De slaapwandelaar (1948), lijkt het wankele
evenwicht geheel hersteld. De dichter, die ‘zonder opstand noch verzet’ (Het land
van herkomst) scheidde van het land van zijn kinderjaren, weet zich weer sterk
(titelgedicht):
omdat mijn oude wereld werklijk is
zoals ik droomde: vriendlijk en begrensd.

In Te laat voor deze wereld (1957), de laatste bundel die afzonderlijk verscheen in de Verzamelde gedichten 1903-1964 (1964) werden door de uitgever C.
Bittremieux nog twee reeksen niet eerder gebundelde gedichten, Berijmde Prenten
uit het Aards Paradijs en Mijn makker Uil, samen met een kleine keuze uit de
gelegenheidsgedichten opgenomen - heeft Van Nijlen onder de titel De dubbelganger
een erkend zelfportret nagelaten, waarin hij het veel vroeger al door Greshoff bij
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hem geconstateerde dubbelleven bevestigde als ‘heel normaal’ en noodzakelijk
voor het voortbestaan van zijn dichterschap. Tegenover de burger en de
plichtsgetrouwe ambtenaar - Van Nijlen was van 1919 tot zijn pensionering in 1949
ambtenaar bij het ministerie van Justitie - staat de dichter die zich uit de wereld heeft
teruggetrokken en leeft in zijn eigen droomrealiteit, waar alles echt is:
't Is Jan van Nijlen niet
die zijn gedichten schreef,
ik ben de dichter
van de verzen die hij schreef.
Ik was het die,
terwijl Van Nijlen sliep,
bij lente- en zomertijd
door bos en weide liep,
die kruiden zocht en bloemen
en praatte met de dieren,
en die, terwijl hij op een droog kantoor
zijn ziel en zaligheid verloor,
in zijn plaats naar de wolken keek.

De dichter, die niet alleen de dingen, maar ook zichzelf op een afstand bekijkt, heeft
geen afscheid genomen van zijn droom, maar cultiveert de ‘last van een heimwee
naar een ander land’ (Aan zee) en de herinnering aan ‘een wilde en ongeschoolde
knaap,/ speurend naar bloem en naar insekt’ (Zomer 1950), als beelden van
zuiverheid en volkomenheid. De wereld van deze dichter is niet groots en
meeslepend, maar eenvoudig, sober en zeer intens, zonder enige vorm van
grootspraak. Van Nijlen heeft, als dichter, het ‘lot van alleman’ aanvaard, ‘maar
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geven. De complexe levenshouding die hem typeert, heeft hij zelf weergegeven
toen hij de dichters van 't Fonteintje in een bloemlezing voorstelde: ‘Er is een liefde
64
voor het leven die zich uitspreekt in den moed waarmede men het aanvaardt.’

Eindnoten:
54 Zie hierover J. KAMERBEEK jr., Albert Verwey en het nieuwe classicisme, Groningen 1966; bij M.
1

55

56
57

58

59
60
61
62
63
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RAYMOND, De Baudelaire au surréalisme, Parijs 1972 (1940 ), wordt de beweging ‘le reflux’
genoemd. Zie ook J. KAMERBEEK jr., De poëzie van J.C. Bloem in Europees perspectief, in
Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap, 1967.
Zoals verscheidene van zijn vrienden getuigden. Hij zelf vestigde de aandacht op deze bewust
gewenste afzondering in zijn Herinneringen aan E. du Perron, Amsterdam 1955, blz. 6; en ook
in zijn memoires, postuum gepubliceerd als Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een
eenzelvig man, in Tirade, nr. 111, 10e jg., maart 1966, o.m. blz. 139, blz. 146; apart overgedrukt,
Amsterdam 1982.
Zie C. BITTREMIEUX, Jan van Nijlen via Jan Greshoff, in Tirade, nr. 191, 17e jg., november 1973,
blz. 553-566; vgl. L. GILLET, Jan Greshoff. Zijn poëzie en poëtiek, Hasselt 1971, passim.
Zie b.v. de brief van Alfons de Ridder aan Van Nijlen, d.d. 12 oktober 1911, antwoord op diens
‘aanmerkingen’ op Villa des Roses; gepubliceerd door C. BITTREMIEUX in Tirade, nr. 200, 18e
jg., 1974, blz. 678-681.
Over dit ontslag, dat door Van Nijlen werd uitgesteld wegens het incident, om niet de schijn te
wekken dat hij meeging, C. BITTREMIEUX, zie aant. 56, blz. 558-560. Zie ook IDEM, inleiding tot
de bloemlezing Jan van Nijlen, Bedeesd maar onbedaard, Hasselt 1977, in Poëtisch Erfdeel der
Nederlanden nr. 100, blz. 6.
C. BITTREMIEUX, De dichter Jan van Nijlen. Een commentaar, Amsterdam 1956, blz. 35.
Zie E. VAN ITTERBEEK, Péguy in Vlaanderen: Van Jan van Nijlen tot Richard Minne, in Dietsche
Warande en Belfort, 111e jg., 1966. nr. 1, blz, 64-69.
Zie hierover C. BITTREMIEUX, De dichter Jan van Nijlen, zie aant. 59, blz. 67.
M. TER BRAAK, Aanvaardend pessimisme (bespreking van Gedichten 1904-1938), in Verzameld
Werk, VII, Kronieken, Amsterdam 1951, blz. 104-109.
J. GRESHOFF, Jan van Nijlen, in Verzameld Werk. Grensgebied, Amsterdam 1950, blz. 127-138,
het geciteerde op blz. 135; zie ook P.H. DUBOIS, Over Jan van Nijlen, 's-Gravenhage 1980, blz.
8-10.
JAN VAN NIJLEN, inleiding bij De dichters van 't Fonteintje, Maastricht 1924, blz. 12 (De
Schatkamer. Uitgegeven onder leiding van J. Greshoff).

D. De frontgeneratie 1914-1918
Toen Filip de Pillecyn in 1920 in Vlaamsche Arbeid constateerde Wij hebben geen
65
oorlogsliteratuur, bleken deze noodkreet en aanklacht des te polemischer omdat
de schraalheid die hij aanwees, juist betrekking had op een periode waarin een
bijzonder overvloedige literatuur tot stand was gekomen. De mensonterende gruwel
van de oorlog had een zeer ruime weerklank gekregen zowel in proza als in verzen,
gepubliceerd in talrijke periodieken en vlugschriften, maar het ging veelal om
getuigenissen met geringe literaire waarde, zoals blijkt uit de bundels Oorlogspoëzie,
uitgegeven door J. Bernaerts en H. Heyman (1916), en Uit soldatenpennen (proza
uit De Stem uit België), verzameld door M. Cordemans (1917). Uit de literair meer
waardevolle produkten stelde O. van Hauwaert een bloemlezing samen, Vlaamsche
oorlogsliteratuur (1924). Maar deze keuze was niet beperkt tot de literatuur die aan
het front was geschreven.
Tijdens de oorlogsjaren zelf verschenen slechts enkele belangrijke bundels met
front-gedichten: Liederen van droom en daad (1918) van August van Cauwelaert,
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Van glorie en lijden (1917) en Menschen in de grachten (1918) van Daan Boens,
en Het heilige schrijn (1918) van Fritz Francken. De vroege vaderlandse strijdliederen
van René de Clercq, gebundeld in De zware kroon (1915), ontstonden ver van het
front. Literair waardevol verhalend proza verscheen er niet, op de uitzondering na
van Streuvels' dagboekfragmenten In oorlogstijd (1915-1916; uitgebreid met het
onuitgegeven Oorlogsdagboek 1914-1916 als In oorlogstijd, 1979), van Caesar
Gezelles De dood van Yper (1916), en van de soms zeer bewogen schetsen en
verhalen van Cyriel Buysse, o.m. in Oorlogsvisioenen (1915), het dagboek Van een
verloren zomer (1917) en De twee pony's (1919; verhalen gepubliceerd in 1916 en
1917), die echter in Nederland werden geschreven en in Vlaanderen vrijwel
onopgemerkt bleven. De échte oorlogsliteratuur verscheen in Vlaanderen, evenals
elders in Europa, pas na de oorlog, waarbij zich tevens een opvallende verschuiving
in de thematiek voordeed: van direct relaas of getuigenis naar verdieping en analyse.
Merkwaardig is vooral dat in de frontliteratuur zelf vrijwel uitsluitend vaderlandsliefde
en heldhaftigheid, met een niet-aflatend vertrouwen in de toekomst als thema's naar
voren komen. Haat en opstandigheid bleven er uitzonderlijk: de ‘soldaten-dichters
66
zingen minder van strijd dan van eer en recht, minder van haat dan van liefde’.
Ontgoocheling en bezinning volgden pas toen de gruwel voorbij was, o.m. in het
werk van Ernest Claes en Filip de Pillecyn, en verder in enkele typische
‘oorlogsboeken’. Na De blijde kruisvaart (1919) van Fritz Francken, nog geschreven
aan het front, waren de belangrijkste: Het huis der smart (1920), verhalenbundel
van Frans J.K. Smits (1891-1968); De dood in Vlaanderen (1920) van Abraham
Hans (1882-1939); Mijn oorlog (1921), dagboek van priester-dichter Hilarion Thans
(1884-1963), die voorheen een bundel innig-vrome belijdenislyriek in de trant van
de Tachtigers had uitgegeven; Het glorielooze lot (1923) van Albert van Driessche
(1885-1961; pseudoniem Berto van Kalderkerke) en In Vlaanderen heb ik gedood
(1932) van J.G. Schoup (1893-1944).
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Het meest bekende getuigenis van de situatie achter het front, tevens een poging
tot analyse en objectieve weergave van het ontstaan van de Vlaamse frontbeweging,
werd Eer Vlaanderen vergaat, een roman van Jozef Simons (1888-1948), voltooid
in 1923 en gepubliceerd in 1927 onder het pseudoniem Ivo Draulans. J. Simons,
die officieel als dichter had gedebuteerd, was de auteur van het zeer populair
geworden Frontlied en gaf o.m. een bundel oorlogsgedichten uit samen met F. de
Pillecyn, Onder den hiel (1920). Hij bleef vooral bekend door zijn liederen en
vertellingen, en door de korte roman Dientje Goris (1935), die hij alle situeerde in
de Antwerpse Kempen, zijn geboortestreek, en waarmee hij een vertegenwoordiger
67
werd van de Vlaams en christelijk geïnspireerde heimatkunst.
Het leek er dus op dat De Pillecyn gelijk had toen hij in 1920 ‘een leemte van vijf
jaar’ in de Vlaamse literatuur aanklaagde en waarschuwend wees op de armoede
van de Vlaamse taal en cultuur. Ook het feit dat het algemeen-literaire tijdschrift dat
op touw werd gezet, net niet meer kon verschijnen, leek zijn visie te bevestigen.
Eind 1917 ontstond bij O. Dambre het plan de kunstenaars aan het front te verenigen
in een tijdschrift ‘gewijd aan Vlaamsche kunst en letteren’, Yzerbloemen. Het eerste
nummer verscheen niet omdat inmiddels bij een andere groep een gelijkaardig plan
bestond; overeenkomst leidde tot een nieuw tijdschrift, Nieuw Vlaanderen, dat onder
de leiding zou staan van J. Muls, met de medewerking van A. van Cauwelaert, E.
Claes, F. de Pillecyn, H. Thans, C. Verschaeve; O. Dambre en D. Vansina zouden
redactiesecretarissen zijn. Van de uitgave moest echter worden afgezien bij de
wapen-stilstand. Na de oorlog werd Nieuw Vlaanderen opgenomen in Vlaamsche
68
Arbeid. De Pillecyn, die kopij verzamelde voor beide oorlogstijdschriften, viel het
vooral op dat er geen literair proza werd geschreven, en ook August van Cauwelaert,
69
die De Pillecyn van repliek diende in Zangers van het recht, merkte op dat het
werk van de meest representatieve oorlogsdichters, Fritz Francken en Daan Boens,
onzuiver en weinig gaaf was.
Het is echter August van Cauwelaert zelf (1885-1945), die met zijn Liederen van
droom en daad (1918) de belangrijkste verzen heeft geschreven, geïnspireerd door
de oorlog. In de bundel zijn alle karakteristieke thema's van de Vlaamse
oorlogspoëzie aanwezig: het moedig gedragen leed, geloof, hoop en vaderlandsliefde
(Voor koning Albert), plichtsgevoel en soldateske broederschap. Bij Van Cauwelaert,
70
‘de biddende zanger van de stilte en van de ingetogen “droom”’ heeft het
oorlogsgeweld, waar-door hij in april 1916 levensgevaarlijk verwond werd, ook
aanleiding gegeven tot atmosferisch gevoelige stemmingslyriek en tedere evocaties
(Draag me zacht...). De dichter had een bijzonder zachte, innemende persoonlijkheid
en speelde tijdens zijn korte verblijf in onbezet België spoedig een belangrijke rol
in het ‘culturele leven’ rond juffrouw Belpaire in De Panne, die hem sindsdien
beschouwde als haar ‘zielezoon’ en haar memoires Gestalten in 't verleden aan
hem zou opdragen.
Nog vóór de oorlog waren van A. van Cauwelaert twee dichtbundels verschenen,
beide echter nog weinig oorspronkelijk. De eerste Verzen, in 1909 uitgegeven door
Met Tijd en Vlijt, het letterlievend genootschap van Leuvense studenten - de dichter
studeerde rechten te Leuven en nam er actief deel aan de Vlaamse
studentenbeweging-, vertoont nog onverwerkte invloeden, vooral van Gezelle en
Van Langendonck, en in de tweede bundel, Verzen. Nieuwe reeks, verschenen in
1913, klonken zware echo's mee van Van-de-Woestijniaanse klanken en beelden.
In 1906 al had Van Cauwelaert in De Groene Linde een bewonderende bespreking
gepubliceerd van Het Vader-Huis, en nog in 1941 legde hij in een korte monografie
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verschenen als Karel van de Woestijne.
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Een synthese, 1943). Wereldoorlog I betekende een keerpunt in Van Cauwelaerts
leven en poëzie. Zijn verwonding en de daarop volgende langdurige herstelperiode
brachten bezinning en verinnerlijking, de dichter vond een nieuw geestelijk
even-wicht, zijn poëzie werd persoonlijker en eenvoudiger. De Liederen voor Maria
(1924) bevatten vrome, zuiver religieuze poëzie, vol deemoedige dankbaarheid om
71
de herstelde harmonie. Zijn laatste dichtbundel, Verzen van het leven en de
overvaart (1940), waarin de Liederen van deemoed (1938) werden opgenomen,
samen met enkele Liederen voor Maria, bevat zijn rijpste werk, waarin hij zijn
beproevingen bezingt in sobere, eenvoudige verzen, als een bron van wijsheid en
rijkdom (Gebed voor deemoed):
Van zonne niet, van vreugde niet,
de zielen rijpen van verdriet.

Het verhalend proza van Van Cauwelaert, dat twee romans en verscheidene novellen
omvat, heeft twee inspiratiebronnen: jeugdherinneringen, gesitueerd in zijn
72
geboortestreek in Brabant, en zijn ervaringen als rechter. Vooral in de novellen
Vertellen in toga (1935) en En de rechter vertelt opnieuw (1944) heeft hij de
kleinmenselijke misère waarmee hij ambtshalve in aanraking kwam, sober en direct
beschreven, met genuanceerd inzicht in de psychologie van de ‘gewone man’ en
niet zonder milde ironie en geboeid medevoelen met de rustverstoorders. Een
kleurige evocatie van een dorpse volksgemeenschap gaf hij in het afzonderlijk
verschenen Fantaisie zei meneerke (1943). Ook in zijn eerste roman, Het licht achter
den heuvel (1928), schetste hij een dorpsgemeenschap, maar de situering is daar
slechts een achtergrond voor de problemen van een gewezen frontsoldaat, voor
wie de strijd tegen de gevestigde traditie pas begint op het moment dat hij thuiskomt.
Van Cauwelaerts opmerkelijkste proza, Harry (1935), is geschreven in een snel
opbouwende, heen en weer flitsende verhaaltrant die verwant is met de dynamische
stijl van Walschap. De roman is hoofdzakelijk gesitueerd in de stad en schetst de
ondergang van een boerenzoon met een vrij onvast karakter, die het huis verlaat,
samenwoont met een bijzit, deze vermoordt, en uiteindelijk door zijn strenge vader
als een verloren zoon thuis wordt ingehaald.
Naast scheppend proza en poëzie heeft Van Cauwelaert ook enkele essays en
(onge-bundeld) kritisch werk nagelaten. Hij was stichter en redacteur van De Lelie,
een ‘Maandelijksch Katholiek Dames-Tijdschrift van Noord- en
Zuid-Nederland’(1909-1913), redacteur van Vlaamsche Arbeid en van Het Vlaamsche
Land, en vanaf eind 1923, officieel vanaf 1924 tot zijn overlijden redactiesecretaris
van Dietsche Warande en Belfort.
Franz de Backer (1891-1961) heeft zijn oorlogsindrukken vorm gegeven in de
dichtbundel Van wee en glorie (1923) en in de roman Longinus (1934). Zijn
oorlogslyriek - de enige die gebundeld werd - bevat een beheerst romantische
belijdenis van zijn psychisch en fysiek lijden in de modder van de IJzerstreek, maar
evenzeer van de warme menselijkheid die het geheel van zijn werk kenmerkt. De
Backer had gedebuteerd, nog als atheneumstudent, met elegisch dromerige verzen,
gepubliceerd in het studentenblad De Goedendag (1907) en o.m. nog in het strijdend
Vlaamsgezinde Antwerpse weekblad Carolus (meestal onder het pseudoniem Frank
Josa). Vrij vroeg schreef hij ook verhalen - één ervan werd in 1911 door Willem
Kloos opgenomen in De Nieuwe Gids - die werden gebundeld in Bloeikens (1913).
In deze eerste stukken, voorbeelden van impressionistisch schilderende
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werk, maar aansluitend bij het gemoedelijk en romantisch realisme van Bloeikens,
gaf hij in de naoorlogse heimatroman, Het dochterken van Rubens (1922), waarin
de psychologische ontwikkeling van een meisje uit een kleine Vlaamse provinciestad,
tot haar volwassenwording net vóór het uitbreken van de oorlog, met vertedering
wordt geobserveerd. Het creatieve werk van De Backer omvat verder nog twee
eenakters, waarvan Een kerstnacht, zonder sneeuw en zonder sterren (1928) een
eerste poging bracht om de oorlogservaringen te verwoorden, en nog een tiental
verhalen, o.a. De witte vijand (1930). Centraal in zijn oeuvre staat echter Longinus,
een roman waarin hij zijn oorlogsobsessies tegelijk symbolisch en aangrijpend direct
heeft uitgebeeld. De legende van Longinus, de centurio die Christus aan het kruis
de fatale lansstoot toebracht maar bij De Backer tot de eeuwige soldaat werd, door
de eeuwen heen gedoemd tot doden, vormt de symbolische inkleding van het
verhaal. De legendarische figuur vertoont overeenkomsten met Vermeylens
Ahasverus uit De Wandelende Jood, maar is rechtstreeks geïnspireerd door de
helse herinneringen van de frontsoldaat, die in de vorm van directe en dynamische
evocatie het meest uitgebreide centrale deel vormen van het drieluik. De balans
van wat de oorlog hem bracht - naast het ontdekken van ‘broederlijkheid,
menselijkheid, plichtbesef’ ook de ‘trillende verering voor al wat leven heeft’ - wordt
pathetisch verwoord in het slot van het boek en resulteert in de gelaten bereidheid
van het ‘gebroken mensenhart’ om alleen nog op de dood te wachten.
F. de Backer, die sedert 1925 docent was in de Engelse letterkunde en vanaf
1945 ook in de geschiedenis van de moderne letterkunden aan de Gentse
Rijksuniversiteit, heeft ook belangrijk kritisch werk nagelaten.
In het geheel van het omvangrijke, meer dan twintig bundels en enkele bloemlezingen
omvattende lyrische werk van Daan Boens (1893-1977) vertegenwoordigen de drie
verzamelingen oorlogsgedichten Van glorie en lijden. Sonnetten uit de loopgraven
aan den Yser (uitgegeven door P.H. de Keyser, 1917), Menschen in de grachten
(1918) en De Verrijzenis (1920) slechts een voorbijgaande fase. Nochtans was
Daan Boens, volgens De Pillecyn, van zijn generatiegenoten aan het front de enige
echte gelegenheidsdichter, en heeft hij in enkele van deze verzen, ofschoon
onvolmaakt van vorm, de momenten van vertwijfeling, angst en opstandigheid van
73
die tijd vastgeklonken. De humanitaire oriëntering - na een
impressionistisch-individualistisch vooroorlogs debuut (In witte gewaden, 1914) bleef na de oorlog in Boens' poëzie doorwerken. In De schoone reis (1928)
verheerlijkte hij zijn sociaal-democratische idealen, in een door Walt Whitman
geïnspireerde psalmodiërende vrije versvorm. Deze ‘humanitaire’ periode werd
afgesloten met De late passagier (1929), waarin Boens terugkeerde tot vierregelige,
rijmende strofen en tot de sonnetvorm, en met een eerste bloemlezing,
Veertien-dertig (1930). Na een vrij lange pauze, tijdens welke hij enkele toneelstukken
schreef en als journalist bedrijvig was, zette Boens zijn poëtisch werk voort met een
nieuwe bundel, Klaarten, ingeleid door Johan Daisne (1939), waarin de toepassing
van een vastere vorm en een strakker ritme (sonnetten en kwatrijnen) een definitieve
wending betekende. In zijn verder werk (Het rijk van den mensch, 1939; Het paard
van Don Quijote, 1941; Opdracht aan het leven, 1943) werd een duidelijke voorkeur
voor een sobere, gecomprimeerde kwatrijnvorm ontwikkeld (Het leven van een man
in twintig kwatrijnen, 1942), maar Boens bleef ook het sonnet beoefenen (De
veroveraar, 1943). Met Nocturnen (1955) trad zijn lyriek in een laatste fase, beheerst
door terugblik, beschouwing en bezinning. Naast het universele thema van de liefde
kwamen ook de in rustige zekerheid beleden eenzaamheid en de
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doodsgedachte naar voren (Van aanschijn tot aanschijn, 1961; Vensters op mijn
ziel, 1965). Tot in zijn laatste bundels (Lof van het kwatrijn, 1967; Lagune, 1971;
Marmer, 1971) bleef Boens streven naar een steeds helderder en soberder
formulering van zijn ‘eeuwige’ thematiek. Zijn kwatrijnen werden gebundeld als
Kwatrijnen integraal (1973), met een karakteristiek motto van de dichter zelf: ‘Poëzie
is de schone waarheid van de innerlijke werkelijkheid’.
De talrijke geschriften van Fritz Francken, pseudoniem van Frederik Clijmans
(1893-1969), zijn zeer disparaat van inhoud en ook zeer ongelijk van waarde. Ook
hij had, evenals Daan Boens, net vóór het uitbreken van de oorlog een dichtbundel
gepubliceerd, Festijnen uit een bruidsgetij (1914), die hij later verloochende. Zijn
oorlogsverzen, gebundeld in Het heilige schrijn (1918) en in De vijf glorierijke wonden
(1919), zijn lichter en opgewekter dan die van zijn generatiegenoten. Zelfs duikt
(galge)humor op in zijn door de oorlogservaringen geïnspireerde proza: De blijde
kruisvaart (1919; vanaf de derde druk, 1959, getiteld Uit mijn soldatentijd) en de
verhalenbundels Onder ons en Uit den helm (beide 1920; herdrukt als Vertellingen,
1925). Na de oorlog legde Fritz Francken zich vooral toe op het korte verhaal, dat
evenals zijn latere poëzie steeds meer afgestemd werd op de kleine onderwerpen
van het alledaagse leven. Hij schreef ook twee langere verhalen: De Bonnefoy's
trouwen uit (1939), waarin hij het leven van een gezin uitbeeldt in een Normandische
kuststad vóór en tijdens Wereldoorlog I, en Grote parade en klein garnizoen (1944),
gesitueerd te Antwerpen bij de inval van de Duitsers. In zijn verzen ontwikkelde hij
een voorkeur voor het korte, puntige genre van het aforisme (gebundeld in Halte
op verzoek, 1958; Papillotten, 1963; Silhouetten, 1965). Na de uitgebreide herdruk
2

van zijn Verzamelde gedichten (1941; 1962 ), waarvan de inleider J. Muls vooral
de eenvoud en de ongekunsteldheid waardeerde, gaf hij nog drie bundels uit (Laatste
verzen, 1968). Aanvankelijk werkzaam als journalist, later als directeur van de Dienst
voor Toerisme van de Stad Antwerpen, schreef Fritz Francken ook toneelkritieken,
essays en talloze toeristische beschouwingen. Onder eigen naam publiceerde hij
verscheidene bijdragen over het verleden en de bezienswaardigheden van zijn
geboortestad Antwerpen.
Het is karakteristiek voor het werk van Fritz Francken en van zijn generatiegenoten
die aan het front streden en dichtten, dat ze na de oorlog geen aansluiting vonden
bij enige eigentijdse literaire stroming of richting. Geen van hen is overgegaan tot
het expressionisme, het ‘jongste streven’ der jongeren. Dat de dichters die aan het
front in het vuur hadden gestaan, na de oorlog veelal verder bleven schrijven in de
lijn van de vooroorlogse neoromantische traditie, kan gedeeltelijk verklaard worden
uit het intellectueel isolement waarin ze gedurende vier jaar gedwongen waren. Het
is echter ook mogelijk hun bewust volgehouden afzondering na de oorlog te
beschouwen als een zelfverdedigingsreactie. Zij hadden allen, zoals A. van
Cauwelaert getuigde, de wereld uit zijn voegen gerukt gezien en hadden behoefte
aan het vroegere evenwicht; zij hadden ook allen gedebuteerd vóór de oorlog en
vonden daar het zo nodige, duurzame houvast: de traditie waarop ze terugvielen,
was voor hen ‘een houvast, dat ondanks de hevigste verschrikkingen van den oorlog
74
niet begeven heeft.’
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A. VAN CAUWELAERT, Terugblik, inleiding tot de bloemlezing De Vlaamsche jongeren van
gisteren en heden 1910-1927, Antwerpen-Eindhoven 1927, blz. 7-21; het geciteerde op blz.
9.
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Eindnoten:
65 F. DE PILLECYN, Wij hebben geen oorlogsliteratuur, in Vlaamsche Arbeid, 10e jg., nr. 3, januari
1920, blz. 87-94.
66 K(AREL) E(LEBAERS), Van Vlaamsche letteren aan den IJzer, in Dietsche Warande en Belfort,
1919, nr. 1, blz. 64-91; het geciteerde op blz. 67; zie ook A. VAN CAUWELAERT, Zangers van het
recht, in Vlaamsche Arbeid, 10e jg., nrs. 4-5, februari-maart 1920, blz. 133-148, i.h.b. blz. 137.
67 L. SIMONS, in Nationaal Biografisch Woordenboek, I, Paleis der Academiën, Brussel 1964, kol.
917-919. Over Eer Vlaanderen vergaat zie L. SIMONS, in Wetenschappelijke Tijdingen, 25e jg.,
nr. 4, juli-augustus 1966, kol. 241-246; R. BOSSELAERS, ibidem, 31e jg., nr. 2, maart-april 1972,
kol. 65-90, met de reacties hierop, ibidem, nr. 4, juli-augustus 1972, kol. 241-244 en nr. 5,
september-oktober 1972, kol. 295-296.
68 Over Yzerbloemen, zie O. VAN HAUWAERT, Vlaamsche oorlogsliteratuur, inleiding tot de
gelijknamige bloemlezing, Gent 1924, blz. 5-40, i.h.b. blz. 36-38; zie ook JAN PERSYN, De wording
van het tijdschrift D.W.B., zie aant. 4, blz. 373.
69 A. VAN CAUWELAERT, zie aant. 66.
70 A. WESTERLINCK, De dichter August van Cauwelaert, in Wandelen al peinzend, Hasselt 19652,
blz. 131-151; het geciteerde op blz. 137.
71 Voor K. ELEBAERS, Dichter August van Cauwelaert herdacht, in Herdenking van August van
Cauwelaert, Antwerpen 1951, blz. 23-41, was Van Cauwelaert ‘de dichter van het geestelijk
evenwicht en van de verinnigde vertedering’ (blz. 23).
72 Zie F. VAN CAUWELAERT, De schrijver en zijn jeugd, in In memoriam August van Cauwelaert, in
Dietsche Warande en Belfort, 1945, blz. 338-347. De schrijver zelf heeft het belang van de
jeugdherinneringen centraal gesteld in zijn essay De romancier en zijn jeugd (1944).
73 F. DE PILLECYN, zie aant. 65, blz. 87.
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E. Evaluatie
Het kenschetst de richtingbepalende invloed van Van Nu en Straks dat, ook nà het
verdwijnen van het invloedrijke tijdschrift, de literatuur verder in toonaangevende
periodieken vorm heeft gekregen. De groepering die erop volgde, berustte echter
niet alleen op literaire, maar in de eerste plaats op partijpolitieke en ideologische
polarisatie. Het katholieke reveil was in Vlaanderen o.m. geresulteerd in de oprichting
van Dietsche Warande en Belfort, dat een tegengewicht vormde voor het ‘open’,
niet-confessionele maar toch overwegend vrijzinnige en zelfs even anarchiserende
Van Nu en Straks en voor de onmiddellijke voortzetting hiervan in Vlaanderen. De
standpunten in Vlaanderen waren al minder scherp afgelijnd: positief katholieke
auteurs werden naar Dietsche Warande en Belfort overgehaald, of ze verkozen zelf
Vlaamsche Arbeid of De Groene Linde, terwijl de vrijzinnige traditie zonder
nadrukkelijke dogma's vertegenwoordigd werd in De Vlaamsche Gids en de
extremistische lijn, die eveneens in Van Nu en Straks was aangebracht, werd
voortgezet in het weinig invloedrijke Ontwaking. Vlaanderen bracht ook in zuiver
literair opzicht een compromis: het door Van Nu en Straks geweerde regionalisme
werd als gevolg van het succes van Streuvels opnieuw gewaardeerd, wat leidde tot
een zich uitbreidende bloei van de heimatliteratuur. Een tegenreactie kwam van de
Boomgaardgroep, die een nieuw offensief tegen het regionalisme inzette. Met hun
aanval op iedere vorm van provincialisme sloten ze, over Vlaanderen heen, bij de
Van-Nu-en-Straksers aan, met wie ze de Europese blik gemeen hadden: De Ridder
75
noemde zich zelf een ‘intellectuel “européanisant”’. Het ‘europeaniseren’ van De
Boomgaard bleef echter, bij gebrek aan eigen scheppingskracht, beperkt tot het
invoeren van eigentijdse ‘vreemde’ elementen, en dit juist omstreeks 1910-1911,
op het moment dat elders in Europa het futurisme op verschillende plaatsen tegelijk
doorbrak. Op die manier werd in Vlaanderen de sfeer van ruimtelijke en geestelijke
schaalvergroting voorbereid waarin het expressionisme, bij zijn explosie door de
stroomversnelling van Wereldoorlog I, onmiddellijk vaste voet kon krijgen.
De literatuur van de eerste decenniën van de 20e eeuw heeft dus, globaal
beschouwd, een drievoudige functie gehad: stabilisatie, doorstroming en
voorbereiding. Historisch bekeken, ging het dan ook in de volste zin van het woord
om een overgangsperiode; vanuit esthetisch oogpunt was de literatuur van ‘het
verloop van Van Nu en Straks’ een overgangsliteratuur. Opmerkelijk in dit verband
is overigens dat de meeste auteurs die vóór de oorlog op de voorgrond traden tevens
critici waren, die vooral de toen toonaangevende Franse literatuur in Noord- en
Zuidnederlandse tijdschriften introduceerden. Hun rol was in hoofdzaak een
bemiddelende. Slechts enkele uitzonderlijke individuen, zoals Cyriel Verschaeve
door zijn profetische en visionaire verbeeldingskracht, zoals diens tegenpool Jan
van Nijlen door zijn klassiek eenvoudige en technisch volmaakte vormkracht, zijn
erin geslaagd in hun creatief werk ook een persoonlijke toon te treffen en zo hun
louter historische rol te overstijgen.
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A. DE RIDDER, in zijn Préface tot La littérature flamande contemporaine, zie aant. 34, blz. 7;
hij zelf noemt de Boomgaardgeneratie een ‘génération sacrifiée’ tussen Van Nu en Straks en
de jongeren van Ruimte (blz. 175).
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II. Tussen traditie en avant-garde 1916-1946
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I. De modernistische doorbraak
door prof. dr. P. Hadermann
A. Inleiding
Berlijn, München, Milaan, Parijs en Moskou zijn de voornaamste centra waar de
literaire en artistieke avant-garde in het begin van de 20e eeuw ontstond. Deze
avant-garde deed zich niet overal op dezelfde manier gelden, noch vertoonde zij
telkens dezelfde kenmerken. Zij kreeg een verschillende kleur naargelang van de
traditie en gewoonten waartegen zij in opstand kwam.
Het Italiaanse futurisme, dat het eerst, en wel vanaf 1909, zelfbewust met
programma's en manifesten optrad, legde met zijn ‘woorden in vrijheid’ en zijn
exploderende ‘krachtlijnen’ vooral de nadruk op een totale breuk met de culturele
traditie, in naam van modernistische waarden, m.n. ‘snelheid’ en ‘geweld’. In Frankrijk
volgden allerlei-ismen elkaar op met de bedoeling een kunst tot stand te brengen
die het nieuwe, dynamische en collectieve levensbesef zou vertolken en intensifiëren,
in een visie die eveneens de continuïteit der oude denk- en uitdrukkingspatronen
overboord gooide en onverwachte, aperspectivistische, ‘simultane’ verhoudingen
tussen de dingen of de gebeurtenissen blootlegde: het empirische ervaringsbeeld
werd vervangen door een ideële structuur die naar de essentie verwees. In de
schilderkunst kreeg, wat dat betreft, het kubisme de overhand.
Het Russische kubofuturisme paarde de behoefte aan nieuwe vormen met de
gisting van anarchistische en socialistische denkbeelden, die weldra de Revolutie
zouden ontketenen. In Duitsland betekende het expressionisme een reactie van de
subjectieve hartstochtelijkheid tegen de burgerlijke conventie en de
impressionistische of naturalistische kunstsmaak: het zgn. humanitair
expressionisme, dat er ten dele met het politiek activisme verwant was, kondigde
in zijn pacifistische boodschap de nieuwe vergeestelijkte mens aan, terwijl de meer
formele vleugel aanstuurde op de lyrische versmelting van de innerlijke met de
uiterlijke werkelijkheid in de autonome scheppingsdaad.
De internationale dadabeweging ontstond wat later, tijdens de oorlog, uit een
gevoel van algemene ontnuchtering en onmacht. Ze bundelde feitelijk de agressieve
krachten van de andere richtingen, maar weigerde daarbij meestal zichzelf au sérieux
te nemen. In Duitsland echter ging ze vaak de richting van het communisme op.
Ditmaal werd met alle mogelijke waarden, ook met die van de avant-garde, korte
metten gemaakt. Het absurde en het groteske zouden, vanaf dit ogenblik, vaste
voet krijgen in het Europese kunstleven. Paradoxaal genoeg werkte dada bepaalde
constructivistische experimenten in de hand en werd bovendien uit deze heterogene
smeltkroes de beweging geboren, die tot dusverre in onze Westeuropese cultuur
als de laatste poging tot synthese kan worden beschouwd tussen het Ik en de wereld,
het individu en de ge-
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meenschap, het onderbewustzijn en de rede, de droom en het leven, de schijn en
het wezen: het surrealisme.
Behalve dada wilden de avant-gardebewegingen in principe een nieuwe
levensvorm ontwerpen, als een bewust of onbewust antwoord op de woelige periode
die ze in het leven riep. Zogoed als alle gevestigde waarden werden inderdaad
tussen 1900 en 1920 op losse schroeven gezet. De filosofie en de fysica zetten het
empirische wereldbeeld op zijn kop, de archeologie en de antropologie relativeerden
het begrip ‘cultuur’, de oorlog stelde zijn harde werkelijkheid tegenover de humanitaire
utopieën van het expressionisme, de revolutie bracht de burgerlijke zekerheden
aan het wankelen, de machine overweldigde het landschap en veranderde de
beleving van tijd en ruimte, het bewuste Ik van de mens voelde zijn gebied
verschrompelen tegenover de door Freud onthulde machten van het onderbewustzijn
en het instinct.
In die jaren werd de spiegel gebroken waarin de westerse mens nog een zekere
eenheid kon projecteren, in en buiten zichzelf, al was het maar dank zij de
romantische droom die, als utopie vermomd, nog steeds aan sommige
avantgardistische manifesten ten grondslag lag. Wat echter in de praktijk overblijft,
zijn de scherven van de spiegel. Matoré slaat in L'espace humain de spijker op de
kop wanneer hij de huidige wereld voorstelt als een wereld van het ‘discontinue’,
die reeds aangekondigd werd door Prousts opvatting van de herinnering en door
diens romantechniek, verder door de produktie van Faulkner, Dos Passos,
Hemingway en anderen. Dit ‘discontinue’ karakter, dat zowel door de filosofie als
door de wetenschap bevestigd wordt, blijkt ook uit de dynamische voorstellingen
van het futurisme en het kubisme, later uit de explosieve action painting, de
hedendaagse seriële, elektronische en concrete muziek waaruit de melodische lijn
verdwenen is, kortom, uit een algemeen verspreide esthetiek die de schok en de
sprong beklemtoont, waarbij de enige bereikbare cohesie in een netwerk van labiele
verhoudingen bestaat.
Men zou het dadaïsme kunnen beschouwen als een koortsverschijnsel dat door
een radicale verandering van het wereldbeeld werd veroorzaakt. Toen deze koorts
wegebde, begon men binnen elk gebied van de kunst a.h.w. een inventaris op te
maken van de overgebleven mogelijkheden. Het surrealisme poogde de dadaïstische
revolutie in omgekeerde richting voort te zetten door een bepaalde inhoud aan de
kunstuitingen te geven, het zinloze zinvol te maken. De belangrijkste bijdrage van
het surrealisme ligt in de ontginning van het onderbewustzijn en de droom waardoor
het arsenaal van de kunst - en niet alleen van de poëzie - werd verrijkt. In die zin
sluit het aan bij het toen algemene verlangen om alle problemen als nieuw te
benaderen, om alles van meet af aan op een nieuwe basis te bouwen.
Bepaalde kunstenaars willen hierbij instinctief en spontaan te werk gaan; anderen,
die meer intellectualistisch gericht zijn, streven naar wetenschappelijke zuiverheid
en soberheid. De eersten proberen de wereld met de ogen van het kind te zien en
terug te keren tot een primitieve mentaliteit die nog voor het wonder ontvankelijk is.
Ze pogen in hun werk de negerkunst, de wereld van de legende, de kinderpoëzie,
of de jazz-improvisatie te benaderen. Cendrars, Chagall, Picasso, Rousseau,
Hindemith leveren daar voorbeelden van. De andere groep - maar het spreekt
vanzelf dat sommige kunstenaars, ook onder de bovengenoemden, aan beide
neigingen tegelijk hebben kunnen gehoorzamen - is het erom te doen, door analyse
en zelftucht, desnoods zelfs met behulp van de traditie, naar de ‘zuivere’ kunst, de
‘zuivere’ poëzie, de ‘zuivere’ muziek te streven. Onder deze alchimisten, wier
voorganger Mallarmé was, kunnen wij Benn, Eliot, Valéry, Van Ostaijen, Braque,
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Bijna al deze kunstenaars schuwen het melodramatische en het pathos als de pest.
Velen onder hen vermijden zelfs uiting te geven aan individuele gevoelens of
gedachten en willen het autonome kunstwerk als zodanig laten spreken. De
romantische en postromantische cultus van het Ik heeft afgedaan, zelfs het
subjectivisme van Kandinsky wordt van de hand gewezen. Sindsdien heeft Ortega
y Gasset de ‘deshumanisación’ als een algemeen kenmerk van de moderne kunst
voorgesteld; maar eerder dan van ‘ontmenselijking’ zou men kunnen spreken van
‘ontpersoonlijking’, althans wat de bedoeling van de kunstenaars betreft. De
uitdrukking van het subjectieve gemoedsleven, die Kandinsky en andere
expressionisten verkozen boven de weergave van de buitenwereld, treedt op haar
beurt na ca. 1920 op de achtergrond om plaats te maken voor de haast gelijktijdig
ontstane ‘constructieve’ krachten.
De kubisten ontleden en synthetiseren de discontinue werkelijkheidsvormen.
Mondriaan experimenteert abstract, met primaire kleuren en vooral met de
verhouding horizontaal-verticaal. Zelfs Kandinsky evolueert naar een meer
architecturale dan muzikale compositie. De beeldhouwkunst verzaakt de
impressionistische behandeling van de oppervlakte om haar plasticiteit terug te
vinden in het architectonisch geconcipieerde beeld, figuratief bij Giacometti en
Maillol, non-figuratief bij Arp, Brancusi e.a. De esthetiek van het aan het
expressionisme ontgroeide ‘Bauhaus’ verspreidt de moderne functionele vorm in
ons dagelijks leven, ons meubilair, onze stedebouw. De dodecafonie of het
twaalftoonstelsel levert nieuwe, strenge structuren in de muziek op. De filmkunst
begint, dank zij Fosco, Griffith, Mack Sennett e.a., de montage en de travelling als
haar meest specifieke technieken te onderscheiden. Ze maakt zich ook los van de
schilderkunst waaraan bepaalde expressionistische regisseurs haar uitdrukkelijk
onderwierpen, zoals R. Wiene in Das Kabinett des Dr. Caligari. Vooral in Rusland,
waar een ‘experimenteel filmlaboratorium’ wordt opgericht, ijvert Koelesjov om de
film te zuiveren van alle theatrale, literaire en picturale invloeden. Het resultaat zal
zijn: Eisensteins Potemkin.
Ondertussen wordt de poëzie, om met Benn te spreken, een ‘Laboratorium für
Worte’. De Engelse ‘imagists’ verkiezen harde, nauwkeurige beelden boven de vage
suggestie van hun leermeesters, de symbolisten. Een gelijkaardige zuiverheid wordt
ook door Char, Reverdy e.a. nagestreefd. De roman wordt soms een dialoog met
zijn eigen uitdrukkingsmogelijkheden, de roman over de roman is daar een typisch
voorbeeld van. Ik denk aan Gides Faux Monnayeurs en aan bepaalde novellen van
du Perron. Kortom, iedere kunstrichting legt zich haar eigen welbepaalde wetten
op.
De jaren dertig zullen een terugkeer naar de traditie en verschillende vormen van
realisme meebrengen, wellicht uit een aanvankelijk nog onbestemd gevoel van
angst of beklemming voor het schrikbeeld van een nieuwe wereldcatastrofe. Pas
op het puin van Wereldoorlog II zal opnieuw in de jaren vijftig het experiment met
taal en vorm opbloeien, met des te meer kracht, daar het door een diepere
existentiële bezinning zal worden gesteund.
In de Nederlandse literatuur heeft de experimentele geest van de avant-garde
eigenlijk pas tijdens deze tweede golf een ruimer publiek kunnen bereiken. Voor
zover ze zich toelegden op een formele problematiek, werden inderdaad de nieuwe
dichters in de jaren twintig meestal miskend, wat enkelen onder hen er soms toe
aanzette hun koers te wijzigen, of ontmoedigd te zwijgen. Van een ‘doorbraak van
het modernisme’ kan, in dit verband, dus alleen binnen het beperkte gebied van
een elite sprake zijn.
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Het is zeker niet alleen aan het toeval te wijten, dat onder de avant-gardestromingen
vooral het ‘humanitair expressionisme’ bij ons insloeg. De premissen van een
menslievende ‘Lebensbejahung’ waren reeds te vinden in het fundamenteel
optimisme van tijdschriften als Van Nu en Straks (1893-1901) in het Zuiden en De
Beweging (1905-1919) in het Noorden, die het van Tachtig overgeërfde
individualisme wisten te verenigen met ethische en sociale strevingen, en aldus de
kunst om de kunst ten minste gedeeltelijk de rug toekeerden. In Nederland kondigden
sommige verzen van Gorter het vitalisme van Van den Bergh en Marsman aan en
werd de expressionistische vertekening van de werkelijkheid in de hand gewerkt
door de voorkeur die Verwey aan de Geest en de Idee boven de impressie gaf. In
België prefigureerde de ‘communie’ van de Van-Nu-en-Straksers met de ‘Rythmus’
van de kosmos de expressionistische al-liefde, en werd door Vermeylens en Van
de Veldes opvattingen over gemeenschaps-kunst - die de art-nouveaudenkbeelden
weerspiegelden - het terrein voorbereid voor de idealen van het tijdschrift Ruimte
(1920-1921). Bovendien spreekt het vanzelf dat de Vlaamse Beweging - ondanks
de door de oorlog veroorzaakte politieke geschillen - de continuïteit bevorderde wat
de sociale dimensie van de literatuur betreft, een aspect dat door alle nieuwe
tijdschriften eenparig werd onderstreept. Dat daarbij de formele revolutie in de ogen
van het publiek maar een ondergeschikt belang kreeg, blijkt uit het feit dat, zodra
het engagement niet meer duidelijk werd uitgesproken, een dichter als Van Ostaijen
slechts door weinigen meer werd erkend, tot de tweede definitieve ‘doorbraak’ van
het modernisme deze ‘vogelvrijverklaarde’ uiteindelijk recht liet wedervaren.
In een studie over de avant-garde in de Zuidnederlandse letteren dient dan ook de
klemtoon vooral op Paul van Ostaijen te vallen en wel om de volgende redenen.
Als pionier van het humanitair expressionisme heeft hij voor die stroming typische
verzen geschreven waardoor hij een tijdlang als de gezaghebbende woordvoerder
- weldra naast Wies Moens - werd erkend door zijn avantgardistische
generatiegenoten. Als voorstander van een meer formeel gericht expressionisme
is hij naderhand - samen met Gaston Burssens - een eenzame weg ingeslagen, die
hem echter vanuit een algemeen Europees perspectief tot de belangrijkste exponent
van de vernieuwing in onze poëzie heeft gemaakt. Eerst de utopische
eenheidsdroom, dan het besef van het échec als uitgangspunt van een nieuwe
ontdekkingsreis in de wereld van het discontinue. In beide gevallen heeft Van
Ostaijen zijn standpunt met een uitzonderlijke scherpzinnigheid en aan de hand van
een voor zijn leeftijd verbluffende belezenheid en vertrouwdheid met de buitenlandse
avant-garde toegelicht, in een aantal essays en kritieken, die gelijke tred houden
met gelijkaardige beschouwingen van Benn, Eliot of Valéry over hun kunstopvatting.
Deze onvermoeibaar experimenterende schepper en zich theoretisch bezinnende
getuige is, meer dan welke andere Vlaamse schrijver ook, tegelijk een
veelbetekenend symptoom, een lucide wegwijzer en een unieke dichtersfiguur
geweest.
Representatief mag Van Ostaijen eveneens heten, omdat hij, wat hemzelf betreft,
als theoreticus uitsluitend op zijn dichterschap de nadruk legde. Weliswaar schreef
hij ook een groot aantal prozateksten die door hun satirisch, demystificerend karakter
en hun bijzonder taalgebruik een nieuw genre in onze letteren inluidden, doch hijzelf
schijnt deze ‘grotesken’ eerder als verpozing te hebben beschouwd en zocht er
geen diepgaande theoretische fundering voor. De toenmalige avant-garde heeft
overigens in Vlaanderen maar weinig volwaardig scheppend proza voortgebracht,
toneel evenmin. De lyriek schijnt hier het expressionistische gebied bij uitstek te zijn
gebleven,
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wat misschien in verband kan worden gebracht met het subjectieve karakter en de
formele strevingen van de stroming (hoewel Duitsland en Oostenrijk zich wél een
expressionistische toneel- en romankunst konden permitteren). Het gebrek aan een
ruim gehoor kan hier ook meegespeeld hebben, naast de afwezigheid van een
1
toneeltraditie en de strakke gebondenheid van de roman aan de traditionele mimesis.

Eindnoten:
1 Dit kapittel is alleen als een algemene inleiding bedoeld. Naar afzonderlijke beïnvloedingen en
gevallen van parallellie wordt in de loop van de studie verwezen. Voor een uitgebreider
voorstelling, vgl. P. HADERMANN, Hedendaagse kunst en literatuur: Snijpunten en parallellen, in
Nieuw Vlaams Tijdschrift, 21e jg., mei-juni 1968, blz. 479-496, M. RUTTEN, Experiment en
literatuur, in Spiegel der Letteren, II, 2, blz. 110-125; J. WEISGERBER, De Tocht naar binnen, in
Tijdschrift van de Vrije Universiteit van Brussel, 2e jg., 2, blz. 57-77.
Meer bepaald over het expressionisme en de Nederlandse literatuur, vgl. P. HADERMANN, Het
Vuur in de Verte. Paul van Ostaijens kunstopvattingen in het licht van de Europese avant garde,
Antwerpen 1970; P. HADERMANN en J. WEISGERBER, Expressionism in Belgium and Holland, in
Expressionism as an International Literary Phenomenon. 21 Essays and a Bibliography (red. U.
Weisstein), Paris-Budapest 1973, blz. 225-258. Enkele passages uit de laatste bijdrage (die het
gedeelte over België betreffen), evenals uit mijn bovenvermelde werken, worden in het volgende
hoofdstuk verwerkt en aanzienlijk aangevuld.

B. De tijdschriften
Aan de eis van een ruimer denkend Vlaanderen, waarmee de Van-Nu-en-Straksers
de Nederlandse letteren te onzent een nieuwe koers hadden gegeven, werd door
een gedeelte van de schrijversgeneratie die omstreeks 1916 aan het woord kwam,
ten volle voldaan, meer en vlugger zelfs dan August Vermeylen en zijn vrienden lief
was. Het ‘more brains’ zouden bepaalde jongeren weldra in voor toenmalige
begrippen buitenissige theorieën en ‘moderne, al te moderne’ experimenten naleven
en overtroeven, terwijl ze, in hun ijver om Vlaamse Europeanen te worden, over de
oorlogsomstandigheden heen zouden stappen, om zich ook voor de literatuur van
de vijand open te stellen en bovendien onder het afkeurende toekijken van de
ouderen soms hun voordeel te halen uit de handige Flamenpolitik.
De bezetting is er inderdaad grotendeels de oorzaak van geweest, dat de
modernistische doorbraak alhier in het teken van het Duitse expressionisme
plaatsvond, bij gebrek aan rechtstreeks contact met Frankrijk en Engeland, van
waaruit in andere periodes de Nederlandse beschaving doorgaans meer impulsen
ontving. Daar het Duitse expressionisme echter, zowel in zijn pacifistisch-humanitaire
opzet als in zijn formele problematiek, principieel internationaal gericht was, kan
men zeker niet gewagen van een exclusief ‘Germaanse’ beïnvloeding van de
Vlaamse avant-garde, integendeel. Waarschijnlijk zijn het precies de Duitse
tijdschriften die Van Ostaijen, Moens, Burssens e.a. het belang deden inzien van
schrijvers als Apollinaire, Claudel, Marinetti, Whitman of zelfs Verhaeren, en van
kunstenaars als Archipenko, Boccioni, Chagall, Delaunay, Matisse of Picasso.
Deze tijdschriften, die eigenaardig genoeg ondanks hun pacifistische, links
georiënteerde ideologie niet of hoogst zelden werden verboden, waren toen in België
zogoed als de enige open vensters op de buitenlandse culturele actualiteit. De
toekomstige medewerkers van Ruimte (1920-1921) wisten hier dankbaar gebruik
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van te maken. Dat zij dan toch vrij vlug expliciet bij het expressionisme aanleunden,
eerder dan b.v. bij het futurisme of het kubisme, is aan een reeks factoren toe te
schrijven waarvan de voornaamste waarschijnlijk wel hun grotere vertrouwdheid
met eerstgenoemde beweging was. Kranten en tijdschriften uit andere landen dan
Duitsland konden tijdens de bezetting slechts sporadisch België binnen; en wanneer
Die Aktion, Die Weissen Blátter of Der Sturm de buitenlandse avant-garde in hun
kolommen belichtten, gebeurde dit vanzelfsprekend vanuit een eigen
expressionistische optiek. Kenmerken die als algemeen modernistisch kunnen
worden beschouwd, zoals de vertekening van de zintuiglijk waarneembare
werkelijkheid of het verwerpen van traditionele denk- en uitdrukkingspatronen,
kregen gemakkelijk een ‘expressionistisch’ etiket door de zich opdringende
tegenstelling met het impressionisme, dat als een late uitbloei van het burgerlijk
‘individualisme’ en ‘realisme’ werd voorgesteld. De term ‘expressionisme’ deed aldus
het best het antagonisme tussen de generaties uitkomen, en dat zal een aantal
dichters, die juist op hun jeugd en het jeugdige karakter van hun opstand de na-
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druk legden, zeker niet koud hebben gelaten. Bovendien leek het futurisme hun
misschien te oppervlakkig modernistisch door de cultus van snelheid en techniek,
waarmee ze het soms vereenvoudigend gelijkstelden, terwijl hel kubisme aanvankelijk
als louter picturaal en ‘unanimisme’, ‘dynamisme’ of ‘paroxysme’ als te beperkt
werden aangevoeld. De vage en complexe lading die de vlag ‘expressionisme’ in
Duitsland dekte, kon er alleen toe aanmoedigen, de term in een overkoepelende
betekenis te gebruiken.
Ten slotte heeft ook de politieke keuze van de jonge activisten (in de Vlaamse
zin van het woord) een bepaalde voorkeur voor de Duitse avant-garde in de hand
gewerkt. Terwijl een overgrote meerderheid Vlamingen de taalstrijd weigerde voort
te zetten met de hulp van de bezetter en liever op het einde van de oorlog wachtte
om legaal en loyaal tegenover de Belgische parlementaire staat de Vlaamse
belangen te verdedigen, gaf een aantal, vooral jongere ‘activisten’ - onder wie
studenten van de juist dank zij de Duitsers vernederlandste universiteit van Gent de voorkeur aan de onmiddellijke actie.
Verschillende jeugdbewegingen, vriendenkringen en studentenclubs waren uit
bewondering voor Rodenbach of uit geestdrift voor de idealen van Van Nu en Straks
reeds lang vóór de oorlog in het leven geroepen en hielden er een eigen
halfmaandelijks, maandelijks of tweemaandelijks literair tijdschrift op na: te Roeselare
verschenen het Rodenbachsblad (1909) en Nieuwe Wegen (1910-1914, de laatste
nummers werden in Oostende gedrukt), te Turnhout Het Land (1911) en De Lelie
(1909-1914), te Leuven De Wijngaard (1911), te Aalst Excelsior (1913-1914), te
Antwerpen Onze Jeugd in Drang (1909-1910) en De Blauwvoet (1910-1911).
Veel jongere flaminganten en ‘activisten’ - de naam dankt waarschijnlijk zijn
oorsprong aan een soortgelijke Zweedse groepering, maar laat eveneens het linkse
Duitse ‘Aktivismus’ doorschemeren - ontmoetten elkaar in het genootschap Jong
Vlaanderen, dat de belangrijkste Vlaamse studentenverenigingen te Antwerpen
centraliseerde, en De Goedendag. Maandschrift voor Vlaamse studenten (1915-1918)
oprichtte. Van meet af aan poogde dit tijdschrift de verfransing in Vlaanderen in te
dijken en het wijdde zich bijgevolg aan het aanklagen van onrechtvaardigheden en
taalmisbruiken, vooral wat het schoolwezen betrof.
Naast enkele traditionele gedichten publiceerde het voornamelijk artikelen die
van lokaal of politiek belang waren, het ‘passivisme’ van de oudere generatie en de
Belgische regering in Le Havre aanvielen, de leemtes in het secundair onderwijs
aan het licht brachten en de studenten tot een beschaafder taalgebruik aanspoorden.
Niets kon echter doen vermoeden dat dit tijdschrift ooit een rol in het literaire leven
van het land zou spelen, tot het, in juni 1916, een artikel uitgaf met als titel:
Nasionalisme en het nieuwe geslacht, ondertekend P. van Ostaijen. De auteur, die
in het voorafgaande nummer een (slecht) gedicht ter ere van de Guldensporenslag
gepubliceerd had, verruimde Vermeylens ‘europeanisme’ tot ‘internationalisme’: het
harmonieuze samen-klinken van de verschillende nationale culturen, dus van de
specifieke karaktertrekken van alle volkeren, moest tegelijk teken van en voorwaarde
tot een nieuwe mensenliefde zijn. Om zijn stelling kracht bij te zetten haalde hij Bloy,
Claudel, Jammes en Werfel aan, als voorbeelden van de ‘neo-nationalistische’
literatuur in Frankrijk en Duitsland. Zo situeerde hij het activistische nationalisme in
de context van een ‘literaire avant-garde’. Tegelijkertijd verwierp hij het ‘sentimenteel
geklets’ van de vorige generatie, die te zeer naar het verleden gericht was. Van
Ostaijen vergiste zich danig waar hij het nationalisme als het belangrijkste element
van de toenmalige Europese literaire avant-garde beschouwde, maar aan die
perspectieffout is misschien zijn be-
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langstelling voor het expressionisme te danken, én die van De Goedendag.
Opmerkelijk is dat in dat zelfde tijdschrift, naar ons weten, voor het eerst in
Vlaanderen getracht werd het ‘expressionisme’ te definiëren, en dan nog wel in het
kader van een kritiek op Van Ostaijens pas verschenen dichtbundel Music-Hall
(1916). Bewonderenswaardig is de scherpzinnigheid van de criticus O(scar) d(e)
S(medt), die onmiddellijk niet alleen de gebreken van deze beginnelingsverzen
inzag, maar vooral het baanbrekend karakter ervan. (Zelf was De Smedt voorzitter
van de Antwerpse Vlaamsche Kring, waar hij net een reeks belangrijke debatten
rond thema's als Zuid-Afrika, het Ierse vraagstuk, het Poolse nationalisme
georganiseerd had.) Hij vergenoegde er zich niet mee, de al dan niet impliciete
ideologie van Van Ostaijens gedichten aan te tonen, maar legde ook een verband
tussen de techniek ervan en het dynamisme van de futuristen en van de jonge
Duitse dichters. Eigenlijk zou een vergelijking tussen de meest modernistische
gedichten uit Music-Hall en het Franse unanimisme relevanter geweest zijn. Het
globale eenheidsgevoel waarin de dynamische sensaties van het moderne leven
samensmelten, doet namelijk eerder aan de geest van de kunstenaarsgemeenschap
L'Abbaye de Créteil (1906) denken dan aan het futurisme. Daarnaast ontdekte De
Smedt, die zich beter in de Duitse dan in de Franse poëzie thuisvoelde, in Music-Hall
de kiemen van een ‘Menschheits - und Allgefühl’, dat inderdaad de thematiek van
Van Ostaijens volgende bundel Het Sienjaal (1918) zou bepalen. Bij die gelegenheid
omschreef hij de term ‘expressionisme’ weliswaar nogal vaag als tegenpool van het
impressionisme en verwees hij naar een definitie van Lenore Ripke-Kühn in Die
Weissen Blätter (I, 1914, blz. 1048-1052) waarvan hij alleen het meest algemene
aanhaalde: ‘umfassende... und bedeutsame Formel für das neue Zeitideal und
Weltgefühl’. De meer esthetische trekken die in Ripke-Kühns artikel ter sprake
kwamen, te weten gebaldheid, concentratie, scherp omlijnde omtrekken, pathetische
expressiviteit, liet hij onvermeld. In feite ging het daar vooral over beeldhouwkunst
en moest De Smedt beseffen hoe moeilijk het was deze formele criteria te
onderscheiden in de lyriek van de enige expressionistische dichter, die hij zelf als
voorbeeld gaf: Franz Werfel, van wie hij overigens enkele gedichten had vertaald.
Aan de hand van dit voorbeeld werd het literaire expressionisme impliciet
geïdentificeerd met zijn humanitaire en kosmische tendensen, die juist in Vlaanderen
de meeste aanhangers zouden kennen.
Zowel het door Die Aktion voorgestane engagement in de politieke en sociale
strijd als het pacifistische internationalisme van Die Weissen Blätter bezielden de
meeste Vlaamse expressionisten in hun wil ‘de wereld te veranderen’. Die Weissen
Blätter, waarop de Antwerpse Stadsbibliotheek zich voor de oorlog geabonneerd
had, was onder de schrijvers van De Goedendag blijkbaar het meest gelezen
expressionistische tijdschrift. In elk geval werden de titel en de namen van de
medewerkers ervan het vaakst aangehaald in de artikelen die elkaar voortaan in
snel tempo opvolgden, afwisselend getekend door Van Ostaijen en De Smedt
(pseudoniem Marc); V.J. Brunclair (pseudoniem Bardemeyer) sloot zich weldra bij
hen aan. Dank zij vooral deze drie schrijvers werd De Goedendag een
avantgardistisch tijdschrift, dat zich voornam zijn jonge lezers in de toenmalige
literaire en artistieke stromingen in te wijden.
De uiteraard voortdurend vernieuwde redactie was zich volkomen van die
metamorfose bewust, want op het einde van de jaargang 1916-1917 werd de
volgende balans opgemaakt: ‘Politieke strijd en kultuurbeweging lopen evenwijdig:
't ene kan niet gedacht worden zonder het andere. Zij omvatten de Jong-Vlaamse
actie. Na het bevredigend resultaat op reaal-polities gebied, werd het de plicht van
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waardig aandeel te verstrekken in de algemene wereldbeschaving (...). Daarom ook
werd er, in de laatste tijd, in ons tijdschrift op een heel andere manier aan Vlaamse
strijd gedaan’ (jg. 1917, blz. 137-138).
Dat er op dit punt wel wrijvingen en onenigheden bestonden, blijkt uit een latere
verklaring van de redactie, uit maart 1918: ‘“Goedendag” is in de vorige jaargang
een weg ingeslagen waarop zich tot dusver alleen een reeds veelzijdig-ontwikkelde,
prinsiepvaste minderheid waagde. Best mogelik dat we voorlopig die lijn niet
rechtstreeks voorttrekken’. In een paar nummers gaat het tijdschrift dan meer lijken
op wat het aanvankelijk was, maar in mei-juni 1918 krijgen de avantgardistische
stoottroepen opnieuw de overhand met een lang artikel van Bardemeyer (Brunclair)
over Het jongste geslacht, en een essay getiteld Kanttekeningen over diverse
onderwerpen van Van Ostaijen.
In deze en vroegere opstellen stelt men vast dat de ‘opvoedende taak’ die zich
de auteurs hebben opgelegd, zich alleen tot de moderne literatuur (en kunst) bepaalt:
de oudste schrijver die wordt genoemd is Richard Dehmel. De wil om met het
verleden af te rekenen is duidelijk. Behalve de schrijvers van Die Weissen Blätter
werden ook Hiller, Pfemfert, Rubiner en Die Aktion gelezen. Hoewel ze minder
vertrouwd waren met de allerlaatste vernieuwingen in Frankrijk, wendden de
medewerkers van De Goedendag zich daarnaast ook naar de Franse letterkunde,
want ondanks de taalstrijd was er geen sprake van, de cultuur uit het Zuiden de rug
toe te keren. Zo raadde De Smedt in een artikel uit 1917, getiteld Aktuele
Beschouwingen, niet alleen de lectuur aan van Dehmel, Mombert, Rilke, Dauthendey,
Schickele, Däubler, Werfel, Ehrenstein, Becher, Sternheim, Heinrich Mann, Meyrink,
Brod e.a., maar ook die van Jammes, Péguy, Claudel, Verhaeren, Romains,
Chennevière, Vildrac, Mercereau, Tancrède de Visan en Apollinaire.
In een later nummer uit dat zelfde jaar stelde Van Ostaijen in een opstel Over
Dynamiek Apollinaire tegenover Verlaine om zijn eigen opvatting van de poëzie te
verklaren en sprak hij eveneens zijn bewondering voor Claudel en Romains uit,
terwijl Brunclair enkele tendensen ‘uit de jongste Franse literatuur’ ontleedde: het
paroxisme van Nicolas Beauduin, het dramatisme van Henri Martin Barzun en het
unanimisme van Jules Romains en diens groep. Telkens kregen de Fransen en de
Duitsers het leeuwedeel; de andere buitenlandse auteurs naar wie verwezen werd
zijn Marinetti, Papini, Symons, Whitman, Poe, Tagore en Brezina.
Ondanks de nationalistische strekking vestigde De Goedendag de aandacht van
zijn lezers maar zelden op Vlaamse of Nederlandse schrijvers (behalve in een paar
kritieken op gloednieuwe publikaties, zoals Van Ostaijens Music-Hall). De voorliefde
voor het modernisme bleek in dit geval sterker dan de nationale trots.
Ten aanzien van de Nederlandse dichters stond De Smedt alleen gunstig
tegenover P.C. Boutens, die de werkelijkheid ‘vergeestelijkte’, en Henriëtte Roland
Holst-van der Schalk, die een nieuwe maatschappelijke orde aankondigde, hoewel
de lectuur van hun werken alleen als een overgangsoefening werd voorgesteld,
want ‘van Perk of Kloos als “nec plus ultra” springt men niet ineens op Werfel’. Alleen
aan één - Franstalig - Belgisch dichter werd een ware hulde gebracht: Emile
Verhaeren. Vooral buiten zijn eigen land was Verhaeren beroemd: in Frankrijk
verspreidde zijn discipel Henri Guilbeaux de ‘poésie des machines’ en de Duitse
expressionisten beschouwden hem, naast Whitman, als een van hun grote
voorlopers. Gedichten van Verhaeren verschenen in tijdschriften als Das Neue
Pathos, Der Hahn, Neue Blätter, Die Weissen Blätter, Die Gegenwart, Die
Schaubühne en Die Aktion.
In het artikel dat F.C. Chrispeels naar aanleiding van Verhaerens dood schreef,
werd
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deze enerzijds als de zanger van de Vlaamse grond beschouwd en anderzijds als
de dichter van de tentaculaire steden, het industriële landschap, en ‘l'avenir, montré
comme un pays en flamme’. Uit de gekozen citaten blijkt de voorkeur voor de
voorloper van het humanitair expressionisme: ‘J'aime l'homme et le monde et j'adore
la force / qui donne et prend sa force à l'homme et l'univers’.
Een duidelijk omlijnd literair programma heeft De Goedendag niet opgesteld; het
was inderdaad geen doelbewust expressionistisch tijdschrift. Maar vanaf het ogenblik
waarop het een modernistisch standpunt met het nationalisme ging associëren,
verkozen de belangrijkste medewerkers de unanimistische, humanitaire en kosmische
richtingen van de toenmalige literatuur; zij negeerden of verwierpen de beklemmende
realiteit van de oorlog; zij geloofden in de schoonheid van de moderne wereld en
in de mogelijkheid van een algemeen broederschapsideaal. Pas in 1918 - het laatste
verschijningsjaar - werd dit ideaal expliciet met het expressionisme gelijkgesteld:
Brunclair viel toen rechtstreeks l'art pour l'art, het impressionisme en het
individualisme aan, als de verjaarde waarden van een zieltogende bourgeoisie.
Daartegenover stelde hij het ‘Wir-sind-bewustzijn’ van ‘de jongere ekspressionist’:
‘Vriendschap, Liefde, Broederschap, Berouw (...), besef van samenhorigheid met
de buitenwereld (...), een-klank met het wereldhart’, met als gevolg het streven van
dichter en kunstenaar naar een synthetische visie op een door de Idee
gereconstrueerde werkelijkheid.
Reeds in 1917 had Van Ostaijen in een artikel - Over Dynamiek - de voorrang
van de dynamische idee, van het geestelijke in de kunst en in de literatuur
afgekondigd, o.m. met een overvloed van citaten uit Der Blaue Reiter, Daniel Henry
(Kahnweiler) en Kandinsky. Tegenover een wereld die niet alleen door de technologie
en de machine maar ook door een nieuw beleven van tijd en ruimte totaal was
veranderd, verklaarde hij dat de menselijke geest, om ‘in zichzelf een equivalent
van het nieuwe leven te scheppen’, bovenal synthetisch moest zijn. Daarom was
het voortaan de taak van de kunstenaar zich tegen een slaafse nabootsing der
dingen te verzetten en vooral de gebalde kwintessens waarin zijn geest ze herschept,
uit te drukken. Hij kon niet langer de indrukken en gevoelens die in hem opdoemden,
een voor een ‘beschrijven’ zoals ‘klassieke’ dichters als Verlaine of voorheen
Franciscus van Assisi het deden, maar moest, naar Apollinaires voorbeeld in Zone,
dynamisch en sprongsgewijs met gedachten-, beeld- en klankassociaties te werk
gaan.
Deze nieuwe poëtiek, die eveneens in de Kanttekeningen werd toegelicht, was
bijzonder geschikt om het elan van de unanimistische en expressionistische
boodschap weer te geven, zoals weldra in Van Ostaijens Sienjaal zou blijken. De
Goedendag had, evenals Aula en Ons Land (waarover later meer) enkele gedichten
uit die bundel gepubliceerd; het boek, dat in oktober 1918 te Antwerpen verscheen,
betekent de eigenlijke aanvang van het expressionistische tijdperk in de Vlaamse
letterkunde. Het werd echter onmiddellijk door de Belgische overheid in beslag
genomen, wegens Van Ostaijens activistische sympathieën. Bijgevolg waren de
verzen van Het Sienjaal aanvankelijk bijna alleen de medewerkers en de lezers van
De Goedendag en een paar andere tijdschriften bekend, wier enthousiasme ervoor
zorgde dat de vredes - en liefdes-boodschap evenmin als de expressionistische
retoriek van de bundel verloren ging.
De wapenstilstand betekende het einde van De Goedendag, het tijdschrift waarvan
de voornaamste verdiensten op literair gebied aldus kunnen worden samengevat.
Het blad was een kanaal voor de verspreiding van de humanitaire, unanimistische
en expressionistische beelden en thema's, en bracht, behalve enkele schrijvers die
een andere weg zouden inslaan, de meeste auteurs bijeen die het Vlaamse
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Burssens, Brunclair, Paul Verbruggen, Maurits van de Moortel en de socioloog
Herman Vos.
Eén belangrijke naam ontbreekt nog: Wies Moens. Deze debuteerde elders, nl.
in het tijdschrift van de Vlaamse universiteit, Aula (1917-1918), waarvan de oprichting
in 1917 door De Goedendag overigens geestdriftig werd verwelkomd. Van Ostaijen
en Burssens hadden onmiddellijk enkele gedichten ingezonden, de tweede werd
zelfs een tijdlang redactielid.
Hoewel Aula van een meer academische, minder uitsluitend modernistische
oriëntering getuigde, vond vooral tijdens het eerste verschijningsjaar een vruchtbare
gedachtenwisseling plaats met De Goedendag, waarvan de voornaamste bijdragen
in een bibliografische rubriek kritisch onder de loep werden genomen. Hoewel b.v.
Van Ostaijens Music-Hall door V(an) T(ichelen) werd begroet als ‘de eerste uiting’
van een nieuwe, moderne visie en van een ‘jonge beweeglikheid in de grote stad’,
toch stond men elders vrij sceptisch tegenover diens ideeën over dynamiek e.d.,
en werd er zelfs de draak gestoken met Burssens' debuut, dat in de ogen van K.
Chrispeels al te slaafs de door Van Ostaijen uitgestippelde lijn scheen te volgen:
‘De heer Paul van Ostaijen heeft een kind gekregen’ (II, 11-12, 15 juni 1918, blz.
213). Burssens was toen reeds uit de redactie van Aula getreden.
Ondanks de beginselverklaring uit het eerste nummer van de tweede jaargang,
- ‘tegenover nieuwe dingen en nieuwe opvattingen stonden wij steeds met grote
sympathie’ - moest de avant-garde vlug wijken voor de studentencorpsromantiek,
de ophemeling van de Duitse Wandervogel-beweging en B. van Genechtens
aanvallen op de democratie in naam van ‘een sterk staatgezag dat ten goede komt
aan alle burgers’. Pijnlijk is de opname, in het laatste nummer, gedagtekend juni
1918, van een vertaling van de toespraak die de gouverneur Freiherr von
Falkenhausen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Gentse
Universiteit op 3 november 1917 in het Duits had gehouden, en waarin de studenten
o.m. het volgende te horen kregen: ‘Dat gij in staat zijt, te midden van de wereldoorlog
u tot deze taak (hun studie) voor te bereiden, is slechts mogelijk wijl daarbuiten de
Duitse jeugd en met haar het Duitse volk een ijzeren wal vormt - ook voor uwen
vreedzamen arbeid’.
Intussen was in 1915 te Brussel het weekblad Vlaamsch Leven (1915-1918) van
wal gestoken, waarin naast geïllustreerde ‘oorlogskronijken’, politieke en algemene
artikelen, ‘lachkruid’ en zo meer, meestal traditionele lyriek, novellen en
vulgariserende kunstkritiek verschenen. Zeer sporadisch duiken ook hier de namen
van een paar avantgardisten op: Bardemeyer alias Brunclair, Burssens, Van de
Moortel, Van Ostaijen, Volksman alias A. Muza of A. Mussche hebben evenals
Nahon, Van de Voorde, Teirlinck, Herreman, Vriamont, Streuvels e.a. een enkele
keer aan Vlaamsch Leven meegewerkt. Veel bijdragen waren, zoals in de oorlog
vaak het geval was, niet ondertekend. Opvallend was het aantal door Gilson,
Meulemans e.a. op muziek gezette liederen dat werd gepubliceerd, o.m. van
Rodenbach, De Clercq en Gijssels, die in 1916 de leiding van dit bonte tijdschrift
uit de handen van O. Steghers overnam en er zijn talrijke, meestal minderwaardige,
neoromantische gedichten in plaatste.
Vlaamsch Leven slaagde erin met een talrijke schaar medewerkers een pover
figuur te slaan als voornaamste ‘cultureel’ weekblad uit die jaren. Anders dan de
boven besproken tijdschriften interesseerde het zich, afgezien van de
oorlogsactualiteit, uitsluitend voor eigen haard, eigen folklore, ‘Vlaamse mannen en
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re foto's en tekeningen beluste belangstelling voor internationale
oorlogsgebeurtenissen en een gezapig navelstaren. Het hield op het einde van 1918
op te verschijnen, evenals De Goedendag, Aula, en enkele andere literaire
tijdschriften die pas hetzelfde jaar het licht hadden gezien.
Het te Gent uitgegeven blad Regenboog (1918) bestond niet langer dan zijn naam
het voorspelde: één enkel (mooi) nummer, met bandversiering van J. Cantré,
gedichten van Herreman, Minne, Mussche, Roelants en enkele minder bekenden
en scheppend proza van de twee laatstgenoemden. Het maandschrift De Beiaard
(1918) beleefde twee afleveringen en bracht voornamelijk kritisch proza van Herman
Bossier.
Van het Antwerpse maandschrift De Stroom (1918), ten slotte, verschenen vier
geïllustreerde nummers. De meeste illustraties waren foto's van beeldhouwwerken
van O. Jespers en schilderijen van zijn broer F. Jespers. Onder de redactieleden
stonden L. Baekelmans, dr. A. Jacob, H. Vos, prof. dr. W. de Vreese e.a. vermeld.
Redactiesecretaris was E. de Bock, die twee jaar later Ruimte zou oprichten. Evenals
in dit tijdschrift was in De Stroom een ruimte van geest aanwezig, die o.m. uit de
keuze van de medewerkers blijkt. Het eerste nummer bracht een artikel van dr. A.
Jacob over Conscience's Artevelde en de nationale inslag bij de historische roman,
een van Liederik (pseudoniem van J. Fassotte) over economische zelfstandigheid
en een van dr. J. Denucé over de apostelen van het museum Plantin-Moretus. Niets
dat met het oog op de avant-garde als zodanig merkwaardig lijkt, behalve dat
tegenover de steeds terugkerende belangstelling voor het nationale verleden, ook
die voor actuele economische vraagstukken op de voorgrond treedt, zoals dit
principieel in Ruimte het geval zal zijn. In de ‘Aantekeningen’ wordt bovendien door
een welwillende doch objectieve criticus aandacht gewijd aan Van Ostaijens
ophefmakend artikel Over Dynamiek, waaruit uitvoerig wordt geciteerd.
Avant-garde en traditie houden elkaar in evenwicht in de volgende nummers:
naast gedichten van P. de Mont en U. van de Voorde en bijdragen van L. van Herent
over de Europese volksstammen of van A. de Cock over De luis in volkssage en
volksgeloof, verschijnt in drie afleveringen het lange, baanbrekende essay van Van
Ostaijen over Ekspressionisme in Vlaanderen. Boekbesprekingen zijn gewijd aan
De Bom, Burssens, Henriëtte Roland Holst-van der Schalk, Timmermans, Van de
Woestijne e.a. De Bock gaat in zijn recensie van De Boms Het levende Vlaanderen
tot een aanval over op de Van-Nu-en-Straksers wie hij verwijt ‘bijna uitsluitend’ hun
vensters naar het Zuiden te hebben geopend en grotendeels daardoor ‘van hun
volk vervreemd’ te zijn geraakt. Het volgende nummer brengt daar een antwoord
op van een lezer (G.S.), die terecht op de talrijke andere buitenlandse invloeden
wijst welke Vermeylen en de zijnen hebben weten te verwerken, zonder ooit de
band met de volksgemeenschap te verbreken, integendeel. Een gelijkaardig debat
tussen voor- en tegenstanders van Van Nu en Straks zal later in Ruimte
plaatshebben, wanneer De Bock de avant-garde tegen Van de Woestijne zal
verdedigen.
De belangrijkste bijdrage tot de verspreiding van de modernistische esthetica is
in De Stroom de reeds vermelde studie over Ekspressionisme in Vlaanderen. Van
Ostaijen werkt daarin bepaalde denkbeelden uit zijn vroegere artikelen uit en situeert
de kunst van zijn Antwerpse expressionistische vrienden (de schilders Paul Joostens
en Floris Jespers, en diens broer, de beeldhouwer Oscar Jespers) in de lijn van de
futuristische, kubistische en expressionistische stromingen. Vooral legt hij de
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het waarneembare voorwerp, de conceptie van een nieuwe schoonheid die zich in
schokken en contrasten openbaart, de autonomie en de organische eenheid van
het kunstwerk, dat nu eens de vormen van het object synthetiseert, dan weer de
innerlijke wereld van de kunstenaar in lyrische abstracties uitbeeldt, al die principes,
toegelicht aan de hand van citaten van Kandinsky, Marc, Daniel Henry (Kahnweiler),
Gleizes en Metzinger en gedetailleerde ontledingen van Franse, Italiaanse, Russische
en Vlaamse werken, tonen aan hoezeer Van Ostaijen in die tijd reeds door de formele
problematiek van de avant-garde geboeid was. Hij stond in hoofdzaak een
eenvoudige ‘monumentale’ gemeenschapskunst voor, die aan de toenmalige
intellectuele kentering zou beantwoorden. Aldus treffen wij in Van Ostaijens theorieën
dezelfde humanitaire intenties aan die zijn toenmalige poëtische produktie
kenmerkten, maar daarenboven gaf de criticus door zijn grotere aandacht voor
formele vraagstukken blijk van een voorsprong op de dichter en overigens ook op
zijn landgenoten, die nog ettelijke jaren lang het humanitair expressionisme trouw
zouden blijven, terwijl hijzelf zijn Sienjaal weldra zou verloochenen.
De activistische sympathieën of bedrijvigheden waarvan de meesten onder deze
schrijvers tijdens de oorlog blijk gegeven hadden, verklaren dat na de wapenstilstand
de avant-garde weinig van zich liet horen. Het nauwelijks zelfbewust geworden
expressionisme scheen weg te ebben. De gevangen, uitgeweken of tijdelijk
zwijgzame topfiguren zorgden er echter in de schaduw voor, dat binnenkort opnieuw
een kunst zou ontluiken, die niet tot haar recht was gekomen. Op het einde van de
oorlog verkeerde het expressionisme in de Zuidnederlandse literatuur inderdaad
nog grotendeels in het stadium van de voorbereiding of van de theoretische
bedoelingen. Alleen in Het Sienjaal van Van Ostaijen en in een paar gedichten van
Burssens had het een concrete vorm aangenomen.
Toen de schrijvers die van 1914 tot 1918 hadden verkozen te zwijgen, hun politieke
of culturele bedrijvigheden hervatten, kwam er desondanks geen vernieuwing in de
letterkunde. Eerder werd ernaar gestreefd, de vooroorlogse situatie te herstellen.
De individualistische en esthetiserende tendensen van Van Nu en Straks, die door
De Boomgaard (1909-1911) waren doorgetrokken, werden nog overtroffen door
Het Roode Zeil (1920) in het ideaal van een ‘decadent Vlaanderen’, doordrongen
van dandyisme, kosmopolitisme en elegante onverschilligheid. Het tijdschrift
verscheen te Brussel onder leiding van de ex-Boomgaarders André de Ridder,
Arthur Cornette, Gust en Firmin van Hecke en van Karel van de Woestijne van wie
het veel gedichten publiceerde, naast teksten van Herman Teirlinck, Toussaint van
Boelaere e.a. Slechts drie jongere dichters verleenden hun medewerking: Marsman
- één enkele maal -, Roelants en Burssens wiens vroege grote-stadsgedichten, met
hun ‘gesminkte vrouwen in diepe décolté’ (sic) voldoende ‘fashionable’ aandeden
om hier op hun plaats te zijn. Overigens stond Het Roode Zeil met zijn smaakvol
eclecticisme niet vijandig tegenover de avant-garde en gaf het vaak blijk van
belangstelling voor de moderne kunst (De Ridder), dada (Van Hecke), en ‘de jonge
Vlaamsche dichters’, onder wie vooral Van Ostaijen en Burssens door Kenis lof
werd toegezwaaid. Van wederkerige gevoelens was er echter geen sprake, te
oordelen naar de scherpe aanvallen die Het Roode Zeil weldra uit het
expressionistische kamp te verduren zou krijgen.
Het behoeft inderdaad geen betoog dat de revolutionaire jongeren, de thuisgekomen
soldaten, de afgedankte activisten en studenten (wie de Nederlandstalige universiteit
te Gent had bezocht, kreeg geen toestemming om verder te studeren) het ogenblik
af-
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wachtten waarop zij elders dan in op adem komende oude tijdschriften zouden
kunnen samenwerken. Er waren reeds kleine subversieve blaadjes ontstaan zoals
Staats-gevaarlik (1919), die om de haverklap van naam veranderden ten einde
wetgevers en rechters om de tuin te leiden. Dit van pseudoniemen wemelend
tijdschrift, dat van september tot oktober 1919 met Marc Tralbaut als
redactiesecretaris te Antwerpen verscheen, verkondigde in vier nummers behalve
de weerstand van het activisme ook zijn solidariteit met het idealisme van Karl
Liebknecht, Henri Barbusse en Romain Rolland. Het bevatte enkele manifesten,
o.m. van de jonge Vlaamse intellectuelen, de Vlaamse jeugdbewegingen, het nieuwe
internationalisme, verdedigde het feminisme en publiceerde een paar gedichten
van politieke emigranten of gevangenen, o.a. een vers van Burssens over diens
gevangenschap, dat later in de Liederen uit de Stad en uit de Sel zou worden
opgenomen, één van De Clercq bij Borms' veroordeling en een humanitair gedicht
van Brunclair, Het Nieuwe Chanaän, waarin de auteur de Vlamingen ertoe
aanspoorde deel te nemen aan de wereldrevolutie. Tot de medewerkers behoren
Geert Pijnenburg, Firmin Mortier en Herman van den Reeck.
Ongeveer gelijktijdig met Het Roode Zeil ontstond het avantgardistische tijdschrift
dat de fakkel van het humanitair expressionisme zou overnemen en hoog houden:
Ruimte (1920-1921).
Ruimte zag in 1920 het licht te Antwerpen, dank zij de inspanningen van Eugeen
de Bock, die twee jaar eerder De Stroom had doen verschijnen en nu zijn taak als
organisator hervatte om zogoed als alle jonge krachten van de avant-garde samen
te bundelen, hoewel hij er zelf eigenlijk geen ‘expressionistische’ theorieën op
nahield.
In 1919 had hij de uitgeverij De Sikkel uit de grond gestampt en daar verscheen
dan ook Ruimte, fraai uitgedost en geïllustreerd met etsen van F. Jespers, P.
Joostens, J. Cantré, P. de Troyer, J. Peeters e.a. De Bock deed een beroep op
allerlei dichters en prozaïsten, ook op specialisten in politieke, economische en
sociale zaken. Onder hen vindt men nagenoeg de hele ploeg van De Goedendag
terug, zonder De Clercq echter, en plus enkele buitenstaanders als Wies Moens,
Marnix Gijsen en Karel van den Oever. Ruimte publiceerde o.m. gedichten van de
laatste drie, van Burssens, Brunclair, Van Ostaijen en Verbruggen, verder scheppend
proza van Moens (een gedeelte van de Celbrieven), Gijsen, Van Hoogenbemt, Van
Ostaijen (grotesken, die voor de eerste maal verschenen) en De Bock, ten slotte
kritieken en essays van Brunclair, Van Ostaijen, Chrispeels, De Bock en Vos.
Veelzeggend is het feit dat deze socioloog, die ook in De Goedendag aan het
woord was gekomen, de opdracht kreeg in het eerste nummer het manifest te
schrijven. Dit manifest lichtte de naam van het tijdschrift toe. Het verkondigde de
noodzakelijkheid, de geest zo ‘ruim’ mogelijk te houden, open voor de problemen
van de mensheid - opmerkelijk was hier overigens de samenwerking tussen
christenen en vrijzinnigen - en getuigde van de nadrukkelijke bedoeling om de
literaire en artistieke aangelegenheden binnen de sociale, politieke en economische
context te beschouwen.
‘Ruimte’ betekende zowel de wil tot verruiming, die reeds in De Goedendag
aanwezig was, als het verwerpen van de oudere generatie, waarmee vooral Van
Nu en Straks werd bedoeld, dat de zondebok van Ruimte zou zijn. In plaats daarvan
wordt - eindelijk - een duidelijk omschreven sociale ethiek van de schrijver en de
kunstenaar aangegeven uitgaande van een gemeenschapsideaal. Verzwegen werd,
dat dergelijke opvattingen ook door de Van-Nu-en-Straksers werden verdedigd! Uit
deze beginselen leidde Vos af, dat de kunstenaar en de intellectueel eerst en vooral
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den een waardenstelsel uit te werken dat aan de culturele belangen beantwoordde
van de collectiviteit, d.i. het proletariaat, de socialistische partij en de staat. Dit leek
wel een manifest van Die Aktion of om het even welk Duits humanitair
expressionistisch blad. Alle medewerkers van Ruimte deelden niet hetzelfde politiek
engagement, maar allen hadden een ideaal van menselijke broederschap gemeen,
en ook de hoop een einde te kunnen maken aan de ellende van de wereld.
Merkwaardig is dat de toon van het tijdschrift geen verbittering, ontgoocheling of
pessimisme verraadt, ondanks de moeilijkheden en de persoonlijke tegenslagen
waarmee veel medewerkers te kampen hadden. Weinig produkten uit de Vlaamse
literatuur getuigen van zoveel hartstocht, geestdrift en jeugdig idealisme als Moens'
geschriften; toch had hij, in die tijd, zijn huis zien plunderen, was hij gevangen gezet,
kwam weer vrij om zijn stervende moeder bij te staan en moest hij enkele maanden
later terug naar de gevangenis. Moens vond onmiddellijk veel bijval bij de jongeren.
Zijn Celbrieven, vol hoop op de ‘eude-monistische’ maatschappij van morgen, en
de bundel De Boodschap, een frisse, spontane uitdrukking van christelijk geloof en
universele broederliefde, viel vanaf hun verschijning in boekvorm (1920) zelfs meer
succes te beurt dan de poëzie van Het Sien-jaal, waarmee Van Ostaijen het door
de omstandigheden niet zo goed had getroffen. In dat zelfde jaar 1920 publiceerde
Ruimte gedichten uit De Boodschap, evenals enkele door Moens vertaalde verzen
van Däubler, uit Das Sternenkind.
Het gevaar van een door nabootsing gekenmerkte humanitair expressionistische
retoriek woog zwaar op de meeste dichters van Ruimte. F.C. Chrispeels zond vanuit
Duitsland bewonderende verslagen, o.m. over K. Pinthus' bloemlezing
Menschheits-dämmerung. Wellicht was hij ook de eerste die in Vlaanderen op het
expressionistische toneel, waarmee hij te Keulen in contact was gekomen, de
aandacht vestigde. De Bock vermeldde de geliefkoosde schrijvers van de groep:
‘de Russen’, Brod, Buber, Edschmid, Lasker-Schüler en Werfel, wiens religiositeit
en pathetische uitroepingen wellicht Gijsens Lof-Litanie van den H. Franciscus van
Assisië beïnvloedden: nederigheid, Gods- en naastenliefde worden er uitgedrukt in
een vloed van bijbelse en oosterse beelden, overgoten met een modernistische
saus. In een goed expressionistisch gedicht, meende Brunclair in dit verband,
volstaat het niet dat een heilige naar benzine in plaats van wijwater ruikt. Dit kon
ook op Van den Oever toegepast worden, een expressionistische neofiet van de
oudere generatie die door Gijsen in de redactie werd binnengeloodst. Het gedicht
Gebed en de fragmenten uit De Zee die in Ruimte verschenen, bleken even weinig
overtuigend te zijn als zijn traditionele gedichten. Meer authentiek expressionistisch
zijn de dynamische stadsverzen van Burssens en Brunclair, beiden bewonderaars
van Whitman, Werfel en de dichters van Die Weissen Blätter. Brunclair publiceerde
in Ruimte ook een aantal artikelen over de toenmalige kunststrekkingen, waarin
duidelijk op Van Ostaijens boven ter sprake gekomen essay over expressionisme
ingehaakt werd, alsook op andere teksten van dezelfde auteur, die hij uitvoerig
citeerde.
De schrijver die zich het minst door de Duitse ‘O-Mensch-Lyrik’ liet beïnvloeden,
was Paul Verbruggen, een dichter met een elegisch en terughoudend temperament,
wiens aanwezigheid in het tijdschrift op het eerste gezicht verbazen kan. Technisch
gesproken was zijn poëzie hier echter wèl op haar plaats, door de aard van de
beeldspraak en het belang van de subjectieve associatie.
Het valt op dat werken van de eerste woordvoerder van het humanitair
expressionisme, Van Ostaijen, in de eerste zeven nummers van Ruimte ontbraken,
om daarna bijna het hele achtste nummer in beslag te nemen, in de vorm van
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mee te werken, daar hij tijdens zijn verblijf in Berlijn van plan was een nieuw tijdschrift
op te richten, dat met zijn intussen gewijzigde stellingen had kunnen stroken. Volgens
hem was de uit Het Sienjaal overgeërfde poëtiek van Ruimte verjaard, zodat hij op
het aandringen van De Bock pas inging toen hij na een paar steekproeven ging
beseffen dat zijn project, wat Vlaanderen betrof, op zijn minst voorbarig was.
Hoewel Van Ostaijens essay over Picasso uitstekend in het kader van Ruimte
paste door de ophemeling van het kubisme als nieuwe gemeenschapskunst, springen
zijn gedichten daarentegen uit de band. Eén ervan, opgedragen aan de in een
betoging gedode student Herman van den Reeck, mag dan nog door het direct naar
de Vlaamse strijd verwijzend onderwerp aan het ‘engagement’ van Het Sienjaal
herinneren, formeel gesproken echter wordt hier definitief gebroken met de
hymnische toon en de humanitaire retoriek: Van Ostaijen gaat hier, evenals in
Maskers, tot nieuwe vormex-perimenten over. Nog onthutsender leek destijds zijn
grotesk proza, Geschiedenis, De overtuiging van Notaris Telleke, De fijne roman...
Het was in Vlaanderen zo nieuw, in tegenstelling tot Duitsland, dat het haast
onopgemerkt voorbij zou gaan, daar niemand zoiets ernstig wilde opnemen. Hoe
dan ook, men mag het, samen met de totaal anders gerichte Celbrieven van Moens,
als het enige volwaardige scheppend proza beschouwen dat in Ruimte verscheen.
Ten opzichte van dit tijdschrift was Van Ostaijen een buitenstaander. In die tijd waren
zijn bezorgdheden meer esthetisch dan politiek of sociaal gericht - tenminste wat
zijn scheppend werk betreft. Maar ook onder de andere bovenvermelde dichters
moeten we vaststellen dat er eigenlijk geen enkele het manifest van Ruimte strikt
heeft nageleefd: edelmoedigheid, zeker; humanitarisme, ongetwijfeld; maar echte
‘sociale’ kunst of ‘pragmatische’ beschouwingen zijn er bijna niet in te vinden. Van
zijn kant voelde Brunclair zich in 1920 weliswaar door een meer strijdbare houding
aangetrokken. Hij bewonderde Hiller en diens Bund des Geistes, werd secretaris
van de Antwerpse tak van Clarté, een pacifistische internationalistische liga, die
door Barbusse en Rolland was opgericht, en werkte mee aan het Clarté-tijdschrift
Opstanding. Maar geen spoor daarvan in Ruimte. De enige medewerker die Vos'
aspiraties probeerde waar te maken, was een van diens studenten, Van de Moortel.
Deze overtuigde socialist volgde de beginselen van Die Aktion, bewonderde Rubiner,
en raadde een literatuur aan, die het proletariaat ten goede zou komen. Onder het
pseudoniem W. de Man bezong hij het dagelijkse gemeenschapsleven in eenvoudige
verzen die vrijwel de enige voorbeelden zijn van ‘Arbeiterdichtung’ in Vlaanderen.
Naast Van de Moortel beschouwden slechts enkele essayisten in Ruimte de
literaruur-beoefening als een politiek engagement. Eerst en vooral was er Vos zelf,
die literaire studies vanuit een essentieel socialistisch en Vlaamsgezind standpunt
ontleedde, en bij voorkeur studies van politieke of economische aard recenseerde;
deze gebruikte hij als springplanken om zijn eigen ideeën uiteen te zetten. Meer
bepaald ‘activistisch’, in de betekenis die het woord gedurende de oorlog in
Vlaanderen kreeg, was dr. A. Jacobs aanval op de historicus Henri Pirenne, die de
fundamentele eenheid van België aangetoond had. Wat De Bock, de leider van het
tijdschrift, betreft, zijn schriftelijke bijdrage was vrij gering. In zijn recensies bleef hij
steeds objectief, behalve als het erop aankwam de politieke ‘onverschilligheid’ van
Vermeylen en diens vrienden aan de kaak te stellen of de rol van de moderne
schrijver in de maatschappij te verheerlijken. Volgens hem ging het niet zozeer om
een militante houding, belangrijk was het vooral de massa op de hoogte te brengen
van de filosofische en wetenschappelijke vraagstukken. De Bock interesseerde zich
voor het concrete en begon de strijd voor de ontvoogding van het volk met de eis
de openbare bibliotheken modern in te richten.
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Alles wel beschouwd vertoonde Ruimte niet de revolutionaire en politieke kenmerken
die in het manifest verkondigd waren; daarentegen schiep het, dank zij het
samenbrengen van de actiefste en meest vooruitstrevende jongeren, een gunstige
sfeer voor de doorbraak van modernisme en expressionisme, die door zijn meer
bescheiden voorganger, De Goedendag, was voorbereid.
Met de eenparige bedoeling, de lezer over het internationale culturele leven in te
lichten en aangemoedigd door De Bock die de verruiming van zijn tijdschrift
toejuichte, verdiepten de schrijvers van Ruimte hun kennis omtrent de
expressionistische, futuristische en vooral kubistische schilderkunst. De moderne
muziek ontdekten zij via Cocteau (Le Coq et l'Arlequin). Zij verwelkomden het
ontstaan van het Nederlandse tijdschrift De Stem, waarin ze hun eigen sociale en
soms godsdienstige betrachtingen herkenden. Ten slotte rekenden ze af met Van
Nu en Straks en keerden ze zich naar de Russen, de profeten van de nieuwe
maatschappij.
Wat Ruimte van De Goedendag onderscheidde, was een duidelijker
ingenomenheid met het Duitse expressionisme in de ruimste zin. Eigenlijk kan men
hier de meeste houdingen terugvinden die de dichters van de Duitse
expressionistische generatie kenmerken: van het ‘Literatentum’, dat Vos met sociaal
engagement verbond, tot de meer esthetiserende richting die Van Ostaijen na Het
Sienjaal koos, via Moens' humanitaire lyriek, die het tijdschrift het diepst beïnvloedde.
Het disparate karakter van deze avant-garde was de oorzaak van het spoedige
uitsterven van Ruimte; opgericht in 1920, publiceerde het, ten gevolge van
persoonlijke of principiële geschillen, zijn laatste aflevering reeds in oktober 1921.
Dit laatste nummer bevatte slechts twee teksten die als epiloog van de geschiedenis
van het tijdschrift zouden kunnen gelden. De eerste, aan de Nieuwe Rotterdamsche
Courant ontleend, bevatte een kritiek van Van de Woestijne, die de nadruk legde
op de onenigheid van de Ruimte-dichters en hun onzekerheid omtrent de vorm die
hun ‘gemeenschapskunst’ diende aan te nemen. De tweede tekst was De Bocks
antwoord hierop, waarin nog eens de hoofdbezwaren van Ruimte tegen de
Van-Nu-en-Straksers werden opgesomd: politiek dilettantisme, literair elitisme,
pseudo-esthetisch individualisme en huisbakken hedonisme.
Alle medewerkers zouden het met deze vaak onrechtvaardige of eenzijdige verwijten
eens geweest zijn, maar ze waren ieder al een eigen weg opgegaan. Enkelen onder
hen verleenden vanaf 1921 hun medewerking aan Vlaamsche Arbeid (nieuwe reeks
1919-1930), een ruimdenkend, eerder conservatief tijdschrift dat, onder leiding van
Jozef Muls en aanvankelijk ook Karel van den Oever, vanaf 1905 te Antwerpen
verscheen, met een onderbreking tijdens de oorlogsjaren. De ‘nieuwe reeks’ van
dit rijk geïllustreerde ‘maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en wijsbegeerte’
stelde haar kolommen open voor vogels van diverse pluimage, zodat hier, naast af
en toe een Van-Nu-en-Strakser, Boomgaarders en neoromantici stilaan door
expressionisten werden afgelost zonder geheel te verdwijnen, getuige de artikelen
van Cornette en vooral van De Ridder! Veel gedichten van Burssens, Brunclair en
Van Ostaijen werden hier gepubliceerd, naast scheppend proza van de laatste twee
en van Van den Oever (o.m. fragmenten uit Het inwendig leven van Paul), toneel
van Brunclair, Putman, Van de Velde en Vansina, kritiek van Brunclair, Burssens,
Van den Oever, Gijsen (o.a. De uitvaart der 90ers), Vos en vooral Van Ostaijen,
voor wiens essays, kronieken, Self-defence en andere teksten Muls het tijdschrift
naar zijn eigen woorden in stand hield. Het verscheen na Van Ostaijens dood nog
twee jaar, tot in 1930.
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Verscheidene expressionisten waren intussen met eigen tijdschriften gestart, die
beter met hun overtuigingen strookten en er een scherper omlijnd programma op
nahielden. De uiteenlopende richtingen van deze tijdschriften plaatsten de interne
tegenstellingen van Ruimte in een helder daglicht: enerzijds werd de ethische
tendens, met een grotere nadruk op de politieke, economische, filosofische of
religieuze aspecten in het toenmalige België, bevestigd en uitgediept - in Opstanding,
Ter Waarheid en Pogen -, anderzijds doordrong de esthetische trend meer
internationaal gerichte tijdschriften die de plastische kunst tenminste evenveel
aandacht schonken als de literatuur - Het Overzicht en De Driehoek.

Opstanding (1920-1921), het te Brussel uitgegeven orgaan van de Vlaamse
Clartégroepen, bleef niet langer dan Ruimte bestaan. Naast talrijke vertalingen van
auteurs als Barbusse uiteraard, de Zwitser O. Volkart, Rosa Luxemburg en kritische
bijdragen van Kenis (over Moens' Boodschap), vooral van Brunclair (over Clarté,
gemeenschapskunst, de sociale en economische aspecten van de Vlaamse
beweging), publiceerde het o.m. Van Ostaijens groteske Het gevang in de hemel
en gedichten van Boens (uit De Zee) en Van Hoogenbemt (o.m. het gedicht over
Herman van den Reeck en Spleen, een soort hymne aan Brussel).
De katholieke tijdschriften hielden het langer uit. Ter Waarheid (1921-1924), dat
achtereenvolgens te Gent, Vilvoorde en Brugge verscheen, zette de humanitair
expressionistische boodschap van Ruimte gedeeltelijk voort, doordat het zich
beperkte tot de christelijke geest. In de eerste twee jaargangen luidde de volledige
titel: ‘Ter Waarheid met het Gedachte-Leven in Vlaanderen en in de Wereld.
Maandschrift over godsdienstleven, kunst, staatkunde in Vlaanderen en in de wereld’.
Het manifest Aan alle denkende menschen uit Vlaanderen (I, 1, januari 1921, blz.
1-3) verduidelijkte het ‘apostolaat’ van het tijdschrift in drie punten: ‘Waarheid in 't
gedachteleven der enkelingen’, ‘Waarheid in 't gedachteleven der Vlaamsche
gemeenschap’ en ‘Waarheid in 't gedachteleven der menschengemeenschap’, met
als ‘Grondslag dier waarheid: Christus' leer: rechtvaardigheid door liefde’. Dit werd
nog bevestigd door de achterzijde van het kaft, waarop, in een omlijsting, Matth. 5
stond afgedrukt: ‘Zalig de armen van geest (...)’.
Het vaakst treft men er aanvankelijk teksten in aan van Moens (gedichten, eigen
of vertaald uit het Duits, van Else Lasker-Schüler b.v., en kritieken), Cyriel
Verschaeve (essays over kunst en cultuur met religieuze inslag) en Achilles Mussche
(verzen, kritieken, o.m. in verband met het Duitse expressionisme). Onder de critici
schrijven H. Borginon over de internationale betekenis van de Vlaamse beweging,
H. Bossier en F. Naudts, respectievelijk over Engelse en Duitse, vooral
expressionistische, letterkunde, H. Hoste en E. Lemmens over moderne kunst, K.
Albert en E.L.T. Mesens over muziek. Bijzonder interessant en goed ingelicht is het
‘documentaire’ en ‘bibliografische’ gedeelte, waarin ook de moderne tijdschriften
worden besproken, en waarvan het belang met klem door een der redacteuren
wordt onderstreept: ‘Ons doel is: per maandelijksche afleveringen een soort “summa”
van het moderne bewustzijn te geven (om de mensen) als broeders te erkennen,
als broeders te beminnen, opdat vrede op aarde heersche’ (I, 4, april 1921, blz.
205). De ‘opvoedende taak’ van De Goedendag en Ruimte wordt aldus voortgezet.
G. van Severen, die deze regels schreef, treedt opeens in het begin van de derde
jaargang op de voorgrond, en ondertekent de volgende verantwoording Aan onze
lezers: ‘Ter Waarheid wordt van nu af aan, klaar en definitief een katholiek tijdschrift.
Dat wil zeggen dat voor Ter Waarheid de
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Roomsch-Katholieke wereldbeschouwing en de Roomsch-Katholieke levensleer de
eenig - en absoluut - ware zijn (...)’. Even exclusief verduidelijkt hij zijn
Vlaamsnationalistisch standpunt dat hem, samen met het katholicisme, voortaan
zijn meeste artikelen zal ingeven, terwijl voor de rest het - overigens kleiner geworden
- tijdschrift er steeds meer ‘tweedehands’ gaat uitzien, nl. in die zin dat het er zich
nu meestal mee vergenoegt uit andere, vaak buitenlandse publikaties interessante
bijdragen over het cultuurleven zonder meer over te nemen en te vertalen: Edschmid,
Larbaud, Valéry, Proust, Maritain, Rolland, Bremond, alsook Rivière, Ozenfant,
Jeanneret (Le Corbusier), Noi, Das Kunstblatt, de N.R.F. hebben aldus meer Vlaamse
lezers bereikt.
Intussen hebben de meeste redacteuren Ter Waarheid verlaten om zich opnieuw
onder leiding van Moens te groeperen in het te Gent verschijnende Pogen
(1923-1925), dat zich voorstelt als ‘maandschrift der Jonge Gedachte in Vlaanderen’,
maar even internationaal georiënteerd is en tevens creatiever optreedt. Eerst bij het
inleiden van de tweede jaargang geeft ‘de Redaksie’ een ‘korte verklaring’ omtrent
de strekking van Pogen, d.w.z. het rooms-katholieke karakter ervan, de liefde voor
de Vlaamse gemeenschap, ‘die ons het hechtst en op de meest onmiddellike wijze
met de ganse gemeenschap der mensen over de aarde verbindt’. Wat de kunst
betreft - waarmee ook de literatuur wordt bedoeld: ‘van ons religieus, noch van ons
sociale leven kunnen wij haar abstraheren’, zodat er onverbiddelijk te velde dient
te worden getrokken tegen ‘dilettantisme, hetwelk de kunst verlaagt tot een gril’,
tegen de kunst om de kunst, die ‘zondig(t) tegen de heilige Geest’. Meer dan ooit
wordt hier de kunst als (christelijke) boodschap aangeprezen; de meeste artikelen
en boekbesprekingen van Moens en diens medewerkers beantwoorden volkomen
aan die zienswijze. De gelijkstelling waardoor Van Ostaijen in De Goedendag
avant-garde en nationalisme had doen samenvallen, wordt vervangen door een
ander apriori: hoe moderner, des te vatbaarder voor Christus en voor de Kerk. Uit
Foersters Christusboek wordt de hoofdgedachte aangehaald: ‘Gij, vrijdenkers, zijt
geen moderne mensen meer’. Was Van Severens katholicisme echter ‘exclusief’,
dat van Pogen is veeleer ruim ‘inclusief’ te noemen. Gijsen bewondert b.v. in
Brunclairs verzen dezelfde ‘geestelike onrust’, die ‘in Paul van Ostaijens Sienjaal
tot evangelische klaarheid’ is geworden. Moens maakt zich Max Jacobs opvatting
eigen, als zouden Picasso en Rousseau christelijker kunstenaars zijn dan Maurice
Denis. Verwey wordt, naar aanleiding van zijn modernisering van Hadewijch, door
Van den Oever met de katholieke mystiek geconfronteerd. Moens' bewondering
voor E.L.T. Mesens' muziek, waarin de ‘miljoenen geluiden’ van de grote stad
weerklinken, gaat gepaard met paternalistische welwillendheid en een zekere
verwondering, omdat zo'n groot kunstenaar het zonder God kan doen: ‘Mijn God in
brood en wijn die ik voor je bidden zal’.
Dezelfde religiositeit doordrenkt het merendeel der scheppende literatuur, die in
Pogen het licht ziet, zowel Moens' Gedicht waarmee het eerste nummer begint
(‘Heer mijn God, hoor het tamboergeroffel der treinen’), of zijn in afleveringen
verschijnende novelle De verrukkingen van Karel-Johan Godevier, als de verhalen
van de jonge Walschap (fragmenten uit Waldo), het toneel van Vansina, de verzen
van Van den Oever, Verbruggen, Demedts (Gebed voor Lenin) en Buyle, alias G.
Helderenberg.
Ook in bepaalde essays getuigt de toon van een nog steeds humanitair
expressionistische gevoeligheid: een schilder als De Boeck, een romancier als
Streuvels worden bewonderd om hun ‘zuivere kinderlikheid’, of hun ‘kosmiese’
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Buysse gebrek aan liefde en een plat realisme wordt verweten. Kortom: ‘in de kunst
van heden gaat de etiese eis vóór de estetiese’, zoals door M. Molenaar wordt
verkondigd in een artikel over De jonge katholieke kunst (I, 2, april 1923, blz. 59-60).
Opvallend is de veelzijdige belangstelling die in Pogen aan de dag wordt gelegd.
Alleen al het eerste nummer bevat, naast gedichten en proza van Moens, artikelen
over Anatole France (E. Lemmens), de methoden en grenzen der
geesteswetenschappen (F. van Goethem over Dilthey), Hugo Wolf, Rhijnvis Feith,
de tweespalt in Ierland. Meer dan eens wordt de hedendaagse Noordnederlandse
literatuur onder de loep genomen, vooral door Van den Oever en Moens, die nu
sinds 1922 meewerkt aan Roeping, Pogen voor Hollandse auteurs als A. Kuyle en
G. Bruning openstelt, en voor contact zorgt met Noordnederlandse katholieken.
Bewust wordt gereageerd tegen de ‘Vlaamsche Pastoorspoëzie’ (Van den Oever)
en de ‘Kloosterpoëzie’ van P. Hilarion Thans en Zuster Maria-Jozefa (W. Moens).
Meestal grondige artikelen over algemene vraagstukken, nl. wijsbegeerte, esthetica,
dramatische kunst, muziek, film, volgen elkaar op. In goede vertaling - vaak van
Moens - verschijnen bovendien gedichten en prozafragmenten van Rilke, Leopardi,
Papini, Jammes, Péguy, Bourgeois e.a. Ten slotte dienen nog het smaakvolle uitzicht
en het verzorgde illustratief gedeelte van Pogen te worden vermeld, waaraan o.m.
Jan Cockx, Victor Servranckx, Jan en Charley Toorop en Prosper de Troyer luister
bijzetten. Eén enkele maal schijnt in dit nog grotendeels humanitaïr
expressionistische tijdschrift het besef door te dringen dat een nieuwe kunstopvatting
in aantocht is, zelfs veld heeft gewonnen: in een essay Over Estetika spreekt J. van
de Voort van ‘werkelik klassieke rust in evenwicht der harmonische ontroering, zoals
ze trouwens als reaktie op de te heftige bewogenheid van het expressionisme (wsch.
wordt hier het pathos van het humanitair expressionisme bedoeld) weldra volgen
zal - reeds gevolgd is’ (I, 6, augustus-september 1923, blz. 171).
Een dergelijke reactie kondigde zich aan in de formele strevingen waarvan Van
Ostaijens bijdragen in Ruimte, evenals bepaalde verzen van Brunclair en Burssens,
blijk hadden gegeven. Deze dichters, die overigens ook in Vlaamsche Arbeid, II,
bleven publiceren, vonden, samen met een paar anderen, een literair onderdak in
een totaal anders georiënteerd tijdschrift, waarvan de esthetische strekking ditmaal
dichter bij het ‘formeel’ expressionisme van Der Sturm aanleunde dan bij het
‘ethische’ engagement van Die Aktion of Die Weissen Blätter, nl. in Het Overzicht.

Het Overzicht (1921-1925) werd te Antwerpen opgericht door Fernand Berckelaers
- beter bekend onder zijn pseudoniem Michel Seuphor - en Geert Pijnenburg. Zolang
Pijnenburg meewerkte, was de lijn van het tijdschrift overwegend
Vlaamsnationalistisch. Hoewel in het eerste nummer het inleidend manifest de
nadruk legde op de noodzakelijkheid te ‘werken’, tegenover de ‘huidige modderpoel’
waarin de kunst dreigde te verstikken, stak er onder de aanvankelijke bijdragen
maar weinig boven die modderpoel uit. Op politiek gebied schreef Vos over
‘Amnestie’. Berckelaers had het over de ontvoogding van het Vlaamse volk die op
onduidelijke wijze met een individualistische zelfontvoogding gepaard diende te
gaan, over geschiedenisonderwijs e.d. Geert Grub (pseudoniem van Pijnenburg)
gaf vrij vlug uiting aan zijn ontmoediging, omdat Het Overzicht, waarvan hij
klaarblijkelijk de ontoereikendheid niet besefte, zo weinig weerklank vond: noch zijn
eigen ‘modernistische’ vrije verzen, noch die van Berckelaers, noch die van Zielens,
noch het op rijm gezette liefdesverlangen van Nahon, brachten een nieuw geluid.
Alleen een paar gedichten van Brunclair (Down) en misschien ook een bijdrage over
Boeddha door F. van den Wijngaert wa-

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

290
ren van aard de belangstelling van een vooruitstrevend lezer te wekken, naast
enkele recensies waarin Moens' Celbrieven en het tijdschrift Ter Waarheid gunstig
werden besproken, terwijl Van Ostaijens Bezette Stad en het ‘dilettanties literatuurtje’
van de Fonteiniers onhandig werden afgekamd.
Zijn uitgesproken avantgardistische kleur kreeg Het Overzicht pas, nadat Geert
Pijnenburg werd vervangen door de schilder Jozef Peeters, die evenals de
Nederlander Theo van Doesburg in die tijd een grote invloed op Berckelaers
uitoefende: deze besloot Het Overzicht open te stellen voor de abstracte kunst na
een boeiende voordracht te hebben bijgewoond die Van Doesburg in Antwerpen
over De Stijl had gehouden. Een luidruchtig programmatisch artikel van Peeters
over de nieuwe Gemeenschapskunst, waarvan alleen twee ‘plastiekers’ in Vlaanderen
de vertegenwoordigers waren - Peeters zelf en Karel Maes! - luidde in december
1921 (nr. 9-10) de nieuwe richting in; doch het duurde negen maanden, vooraleer
het eerstvolgende nummer (nr. 11-12) van Het Overzicht verscheen.
Het bracht een uitvoerig relaas van het inmiddels door Peeters te Brugge
georganiseerde Derde Kongres voor Moderne Kunst (5 en 6 augustus), waarop
o.m. Maes, Moens en Peeters het woord hadden gevoerd. De tekst van een andere
lezing, die Peeters in februari 1922 te Antwerpen had gehouden, vormde, onder de
titel Inleiding tot de moderne Plastiek, de hoofdschotel van dit nummer en ging
verder in op de ideeën die in het vorige waren verdedigd: ‘Niets van de oude
maatschappij is nog gangbaar’. Kenschetsend voor de nieuwe gemeenschap is een
‘sterke wil tot bouwen’, een ‘drift tot bouwen’, wars van alle ismen en van elke
‘inmenging van litterairen noch symbolischen inhoud’. De ‘gemeenschapskunstenaar
(...) zoekt het eenvoudigste uitdrukkingsmiddel’, dat door de aard van het materiaal
wordt ingegeven, en ‘beeld(t) met de mogelijkheden die de geometrale figuren (hem)
bieden’. ‘Het vertrekpunt ligt steeds in de kunstenaarssensitiviteit tegenover het
onderhande materiaal (sic!), nooit in een objectieve natuuropname’.
Tweedimensionaal in de schilder-, driedimensionaal in de beeldhouwkunst, zal het
werk steeds ‘een, compleet op zichzelf’ zijn. We vinden hier, evenals in een paar
opstellen van Seuphor, de ideeën terug die Van Ostaijen en Brunclair in hun
kunstkritieken hadden overgenomen uit Kandinsky, Der Blaue Reiter, Der Sturm,
en de kubistische theorieën aangaande het autonome kunstwerk; maar nu wordt
er meer nadruk gelegd op het ‘bouwen’, op het ordenende principe, op de ‘zuivere
beelding’. Mondriaan wordt overigens aangehaald.
Voortaan zou Het Overzicht het constructivisme in de kunst verdedigen, maar
opvallend is dat in dit tijdschrift geen poging werd aangewend om een daarmee
gelijklopende poëtica tot stand te brengen. Wel werd de literaire avant-garde op
overtuigender wijze vertegenwoordigd dan in de eerste nummers, dank zij de
poëtische bijdragen van Seuphor (Te Parijs in Trombe), Van Ostaijen, Brunclair,
Burssens en, wat het buitenland betreft, Tzara, De Torre, en de lettrist-avant-la-lettre
H. Behrens-Hangeler.
Doch afgezien van de boekbesprekingen en een paar louter informatieve artikelen
over het literaire leven te Parijs (Berckelaers), of de Braziliaanse groep Klaxon (S.
Milliet), was het enige theoretische geschrift over literatuur een fragment uit het
futuristische manifest over het Toneel der Verrassing, door Marinetti en Cangiullo,
vertaald door M(ichel) S(euphor).
Hoofdzakelijk wijdde Het Overzicht zich aan kunst, met essays van Berckelaers
(Seuphor) over Berlage en Van de Velde, van Van der Swaelmen over stedebouw,
van Gleizes en Léger over hedendaagse schilderkunst, van Soupault over Robert
Delaunay, van Dermée over Juan Gris, van Prampolini over de esthetiek van de
machine,
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van Walden over kunst als ordening, van Belling over de ruimte in de sculptuur, van
Brzękowski over de nieuwe kunst in Polen, van Albert en van Collaer over
hedendaagse muziek. Terwijl het Franstalige Sélection (1920-1927), dat A. de Ridder
en P.G. van Hecke eveneens te Antwerpen uitgaven, voornamelijk het figuratieve
expressionisme van Permeke en de Latemse school verspreidde, bracht Het
Overzicht de abstractie, het constructivisme en het formele experiment voor het
voetlicht, evenals zijn Brusselse tegenhanger 7 Arts (1922-1928), die tevens een
grotere plaats inruimde voor de avant-gardeliteratuur. Het Overzicht was bijzonder
rijk geïllustreerd: foto's van gebouwen, schilderijen en beeldhouwwerken wisselden
af met ‘abstracte’ gravures van Peeters, Maes, Servranckx, Joostens, Willink (toen
nog geen magisch-realist), Moholy-Nagy, Larionov, Gontsjarova e.a.
Het Overzicht was dus het enige Vlaamse avant-gardetijdschrift dat, met een
zelfbewuste esthetiek en een consequente keuze van binnen- en buitenlandse
medewerkers, een internationaal niveau en een internationaal publiek bereikte. In
dit opzicht is het misschien betreurenswaard dat Van Ostaijen zijn belangrijke essays
over literatuur eerder afstond aan Vlaamsche Arbeid, II, dat tegelijk een heterogener
en een lokaler karakter vertoonde: de opzet van Het Overzicht strookte beter met
de esthetische opvattingen, die Van Ostaijen overigens in een eigen tijdschrift had
willen verkondigen, nl. Het Sienjaal, dat er nooit kwam bij gebrek aan intekenaars.
De diepere reden van Van Ostaijens relatieve afzijdigheid was van persoonlijke
aard: Seuphor kon hij als dichter niet luchten; met Peeters heeft hij nooit werkelijk
gesympathiseerd.
Seuphors vertrek naar Parijs - hij zou er als kunstenaar èn Franstalig criticus
naam maken - maakte een einde aan de korte, maar schitterende loopbaan van
Het Overzicht. Het laatste nummer vertoonde tekenen van vermoeidheid: naast
enkele boekbesprekingen van Van Ostaijen en zijn gedicht Berceuse presque nègre
bracht het alleen een nogal zwak allegaartje van half autobiografische, half
dadaïstische Franse teksten van Seuphor, waaronder Cabaret, Manifeste-conférence
sur l'impossible, en een groteske Mariage filmé, ingegeven door het recente, weinig
conformistische huwelijk van Joostens, die het relaas met een even groteske gravure
verfraaide.
De rol van Het Overzicht werd, op kleinere schaal, overgenomen door het Antwerpse
maandschrift De Driehoek (1925-1926).
De oprichters ervan waren Peeters, du Perron, die toen in België vertoefde, en
Van Ostaijen, die reeds voordat het eerste nummer verscheen, de redactie verliet,
omdat het toetreden van zijn vriend Floris Jespers werd geweigerd. Alleen het eerste
nummer bevatte dan ook verzen van Van Ostaijen, terwijl in de volgende vooral
gedichten van Burssens, De Vries, Blijstra en Duco Perkens (pseudoniem van du
Perron) werden opgenomen. Een eigenlijke beginselverklaring ontbrak aanvankelijk,
tenzij men het eerste artikel Over Kunst als dusdanig zou beschouwen, waarin
Peeters ideeën uit zijn vroegere opstellen herhaalde, zoals zijn afkeer van alle ismen,
het belang van het werk, het bewuste kunnen - hoewel hij terloops een lans brak
voor de kunst van kinderen en gekken, bij wie de intuïtie het esthetische bewustzijn
vervangt. Pas in het zevende nummer kwam Peeters opdagen met een
Driehoek-Manifest voor Schilderkunst, dat echter niets nieuws bracht, of eerder,
vanuit een avantgardistisch standpunt, een stap achteruit betekende, vergeleken
bij het abstracte constructivisme van Het Overzicht: hoofdzaak in de schilderkunst
was nu ‘een vlak (te) animeren’, de figuratieve nabootsing van de zintuiglijke
werkelijkheid werd niet meer, zoals voorheen, van de hand gewezen. Ook de keuze
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Tegenover de opgenomen verzen van Van Ostaijen en Burssens leken de kwatrijnen
van du Perron en de rijmen van zijn landgenoot De Vries ‘regelmatiger’, ‘traditioneler’,
ondanks de parlandotoon. Bovendien werden in De Driehoek gedichten gepubliceerd
van minder bekende dichters, - die het gebleven zijn.
Dit neemt niet weg dat het gemiddelde peil van de bijdragen zeer hoog was,
getuige de novellen van du Perron (b.v. Dageliks gebeuren), zijn boekbesprekingen
(van Burssens' Piano, Houwinks Novellen, Costers Nieuwe Geluiden, Cocteaus
Jean l'Oiseleur), de essays van Houwink - eveneens een Nederlander - over Moderne
Noordnederlandse dichtkunst, Dekeukeleire over de cineast Epstein, Eemans Over
Konstruktivisme als nieuwe kunst, Casteels Over Bouwkunst, Schmook over
marionetten (Rhapsodie voor de Pop), Mirea over de Roemeense avant-garde en
Hoste (Driehoek-Manifest voor Bouwkunst). Evenals in Het Overzicht werd de
architectuur als de voornaamste kunstvorm beschouwd: er werd een speciaal
dubbelnummer aan gewijd, met talrijke illustraties. Ook in andere afleveringen was
het illustratiemateriaal belangrijk. Het bewees dat, in de praktijk, de abstractie bleef
overwegen, met werken van Peeters, Maes, Leonard, Servranckx, Eemans, Baugniet,
V. Bourgeois, Willink, Alkema, Kandinsky, Prampolini en Moholy-Nagy. De Driehoek
publiceerde op artistiek gebied ook aparte reeksen van reprodukties, en op literair
gebied de Uitgaven van De Driehoek (1925-1926), waarin dichtbundels of novellen
van Van Ostaijen, Perkens, Willink, Burssens en Houwink in zeven ‘cahiers’
verschenen.
Een paar jaren later vatte du Perron het plan op, een zuiver literair tijdschrift zonder
kritische bijdragen uit te geven. Samen met Van Ostaijen en W.N. Dinger richtte hij
Avontuur op, dat in 1928 te Brussel van de pers kwam maar het bij gebrek aan
geldmiddelen niet verder bracht dan drie nummers. De eerste twee bevatten
voornamelijk speels of grotesk aandoende teksten in dicht- en prozavorm, waaruit
men kon opmaken waarom Van Ostaijen zichzelf, du Perron en Burssens tot de
‘on-serieuze escouade’ van de Vlaamse letterkunde rekende. Zijn Boerecharleston
opende de reeks en werd gevolgd door het even bekende Alpejagerslied, en het
groteske proza Kluwen van Ariadne. Daarna kwamen een leuk
gruwelverhaal-in-wording van du Perron, waarin met het standpunt van de verteller(s)
werd geëxperimenteerd (Zo leeg een bestaan), een paar luchtig-muzikale gedichten
van Burssens, een dadaïstische dialoog zonder kop noch staart van dezelfde auteur
(Het duel kunstschilder X-dichter Z), twee groteske novellen van Blijstra (De
noodlottige kogel en Man en paard), en een aantal nogal flauwe ‘kwatrijnen’ van
Dinger.
Het tweede nummer begon met ‘de twee laatste gedichten die Paul van Ostaijen
ons bij leven zou afstaan’ (De oude man en Ogen) en met het bericht van zijn dood
in het sanatorium te Miavoye, maar voor het overige bleef het aan het ‘on-serieuze’
programma trouw, met dezelfde medewerkers plus Marsman die een typografisch
spel in dichtvorm publiceerde (Romanisches Café).
Het derde en laatste nummer, bedoeld als een hulde aan Van Ostaijen, bevatte
o.m. een keuze uit zijn werk en een In Memoriam van Burssens.
Een volwaardig Nederlands literair orgaan van het ‘formeel’ gerichte, ‘organisch’
expressionisme, waar Van Ostaijen van droomde, is er in Vlaanderen nooit gekomen.
Het literaire tijdschrift met de meeste belangstelling voor nieuwe formele
experimenten was het Antwerpse Franstalige Ça Ira! (1920-1923), door Maurice
van Essche en Paul Neuhuys opgericht, met als medewerkers o.m.W. Koninckx,
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Georges Marlier, Clément Pansaers, Pascal Pia en, bij gelegenheid. Van Doesburg,
Salmon, Cocteau en
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Cendrars. Het verklaarde zich solidair met het flamingantisme en - paradoxaal
genoeg! - met de strijd tegen de Franssprekende ‘bourgeois’, want ‘Le français n'est
(en Flandre) que le trait d'union qui joint tous les représentants de l'idée bourgeoise,
des rastas aux jésuites’ (I, 1, april 1920, blz. 23). Het beschikte tegelijk over
voldoende afstand om het intrinsieke belang van het geëngageerde humanitaire
expressionisme te relativeren. Weliswaar werden Moens' gedichten, evenals de
inhoud van Ruimte en Ter Waarheid zeer gunstig besproken, maar toch werd in
1922 opgemerkt dat ‘la jeune poésie flamande n'est que trop encline à cultiver un
humanisme déjà quelque peu désuet’, en dat ‘la poésie flamande a incontestablement
plus à apprendre de Cendrars et de Cocteau que de Duhamel ou de Vildrac’ (II, 18,
mei 1922, blz. 168). Van Ostaijen dacht er niet anders over. Hij werd overigens
verzocht aan Ça Ira! mee te werken, maar weigerde uit principe. Dit tijdschrift was
vooral op het gebied van de literaire en artistieke kritiek verdienstelijk, en maakte
zowel het literaire manifest van De Stijl als de Franse hedendaagse poëzie te onzent
bekend. Het was meer uitgesproken avantgardistisch dan de eclectische, eveneens
te Antwerpen verschijnende Signaux de Franco et de Belgique (1920-1921), van
A. de Ridder, F. Hellens, P.G. van Hecke en A. Salmon. Zijn hoogtepunt bereikte
Ça Ira! met een door de dadaïst Pansaers samengesteld Dada-nummer, dat
bijdragen bevatte van o.m.P. Albert-Birot, P. Eluard, F. Picabia, E. Pound, C.
Ribemont-Dessaignes, en Cl. Pansaers zelf.
Dada vond in Vlaanderen nog minder bijval dan het ‘formeel’ expressionisme: het
dook alleen sporadisch op in Het Roode Zeil (louter informatief!), Het Overzicht, De
Driehoek en Ça Ira!. Met de jaren dertig zou weldra een conservatieve terugslag de
‘realistische’ en ‘neusachliche’ richtingen in de hand werken. De vroegere
avant-garde werd in traditioneler tijdschriften ‘erkend’ en ‘aanvaard’, zoals reeds in
Vlaamsche Arbeid, II, het geval was geweest. Brunclair werkte naast Kenis en Van
de Woestijne mee aan het door Teirlinck opgerichte Vandaag (1929-1930), waarin
ook postume verzen van Van Ostaijen werden opgenomen. Van Moens, Walschap,
Mussche, Gijsen, Van den Oever en Vansina verschenen bijdragen in Dietsche
Warande en Belfort. Al bij al werd, wat de tijdschriften betreft, de avant-garde te
onzent het aanzienlijkst en het luidruchtigst vertegenwoordigd door de ‘humanitaire’
vleugel van het expressionisme, waarschijnlijk omdat de ethische, pacifistische
strekking ervan zowel in de Vlaams-nationalistische als in de sociaal-revolutionaire
ideologie - meestal in een samengaan van de twee - een vruchtbare teelaarde had
gevonden. De meer abstracte, louter ‘formele’ experimenten vielen minder in de
2
smaak.

Eindnoten:
2 Voor literatuur over de tijdschriften, zie bibliografie.

C. De hoofdfiguren
Paul van Ostaijen (1896-1928)
Hoewel er op het eerste gezicht geen samenhang bestaat tussen Paul van Ostaijens
3
dichtbundels, die soms als evenveel ‘sloppen’ werden beschouwd, toch is bij hem
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als lyricus een organische ontwikkeling merkbaar; zelfs waar een werk als Bezette
Stad (1921) een totale reactie op Het Sienjaal (1918) schijnt te brengen, vinden we
er toch nog gemeenschappelijke thema's terug, en wel bijna alle thema's die in de
vroegere en latere gedichten opduiken.
Rekening houdend met die reactie, is ook in de houding van Van Ostaijen geen
enkel hiaat te bespeuren dat erop zou kunnen wijzen, dat zijn opeenvolgende
standpunten
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zich naar de mode richtten en hij ze innam ‘in navolging van buitenlandsche
4
voorbeelden’. Het is juist kenmerkend voor de dichter, dat de problemen van de
vorm bij hem samenvallen met die van zijn persoonlijkheid. De nadruk, die hijzelf
op de vorm legt, ontstaat niet uit een splitsing tussen vorm en inhoud, maar uit het
bewustzijn van hun essentiële samenhorigheid. Het spreekt echter vanzelf dat, in
de expressie van die samenhorigheid, de vorm primeert als middel tot uiting, als
benaming èn bezwering van het onbekende.
Er is in de Nagelaten Gedichten inderdaad weinig belijdenis van een individueel,
innerlijk leven der ziel te vinden. In Van Ostaijens ‘ontindividualiseerde’ kunst (hijzelf
gebruikt het woord) blijven ten slotte slechts over: aan de ene kant enkele algemeen
menselijke gemeenplaatsen als doodsangst of heimwee naar een verloren geluk;
aan de andere kant het experiment met beeld en klank. Maar ondanks deze
wegcijfering van het individuele, empirische Ik van de ‘gewone mens’, is, evenals
bij Mallarmé, de uitdrukking onderworpen aan het schiftende, eenheidgevende
toezicht van ‘le poète dissimulé’.
Zij het nog in een andere, engere zin, ‘verbergen’ is de eerste daad die in Van
Ostaijens eerste bundel Music-Hall (1916) gesteld wordt. Toevallig of niet, het woord
staat als een motto boven het werk:
Gelijk een zwakke vrouw d'armoe van heur lijf verbergt
Onder een ruisend froufrou van rokken en van kanten kleren
Zo dommelt de Music-Hall z'n lusteloos begeren
5
Weg in 't schijnen en 't kwijnen van veel rode en groene lichten. (I, 7)

Wat verborgen wordt: de innerlijke leegheid, de armoede van een zwak lijf, de
lusteloze obsessie van de music-hall. Wat verbergt: een luchtig, elegant uiterlijk,
het ‘ruisend froufrou van rokken en van kanten kleren’, het ‘schijnen en 't kwijnen
van veel rode en groene lichten’.
Voor wie wordt deze schamelheid aldus verborgen? Voor zichzelf evenzeer als
voor het publiek. De music-hall ‘dommelt’ zijn begeren ‘weg’, vervaagt het, wiegt
het gonzend in slaap, zoals vermoedelijk de zwakke vrouw het bewustzijn van haar
armoede zal verdoezelen en vergeten in haar zijige vermomming.
Twee soorten van verberging worden in Music-Hall voorgesteld, een collectieve
en een individuele. De massa poogt haar zinloosheid, haar gebrek aan eenheid te
overwinnen in het gezamenlijk ondergane variétéprogramma. De enkeling zoekt,
vanuit een besef van innerlijke ontreddering of doelloosheid, een kunstmatige cohesie
te herstellen in de zelfgekozen en zelfgespeelde rol, als dandy.
De collectieve roes en het individuele masker betekenen allebei een toevlucht tot
het spel, tot de opvoering of de aanvaarding van een denkbeeldige wereld, die aan
andere conventies is onderworpen dan de gewone, alledaagse, niet-bevredigende
werkelijkheid.
Wat de toeschouwers in de music-hall komen zoeken, is een ‘betere’ wereld, waar
op het einde steeds ‘zal herrijzen de goedheid hoog, (in) één grote schaterlach,/
Die scheurt de hijgende stemming/ Tot één groot geluk’: een wereld van licht, dans,
muziek waarin ook zij hun ‘lusteloos begeren’ kunnen wegdoezelen, een wereld
waar alle tegenstrijdigheden worden opgeheven ‘in de ziel die één, hier alleen/ kan
leven; door haar eenheid,/ De kompleetste innigheid’ (I, 7-21).
Zo'n harmonie is hier alleen mogelijk in een geborgen ruimte, die de werkelijkheid
uitsluit. De bewust gekoesterde illusie is een verzet tegen de ware wereld, een
protest
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tegen het ‘droef bestaan’ van de slet, van ‘deze of gene vrouw die haar echtgenoot
ontrouw’ is, van de kleine man ‘met z'n familiekring’, tegen het leven gericht dat
slechts ‘gewoon’ is, ‘als het werk op je kantoor’ (I, 48). Daarom vereenzelvigen de
toeschouwers zich met de helden van de film, daarom zal de dichter, ook buiten de
music-hall, zijn leven op een ander vlak pogen te transponeren, zich schrap zetten
tegenover het tekort van het menselijk bestaan.
Een andere toevlucht tot het spel, een andere vorm van verzet, een ander streven
naar eenheid zal zijn: het dandyisme.
Ik sta nu eenmaal voorbij de grens,
Aan dewelke ieder normaal mens
Moet stilstand houden (I, 57),

schrijft de dichter, en het klinkt als een uitdaging. Ook als een bewustwording,
schijnbaar gelaten - het is ‘nu eenmaal’ zo - maar in de grond hoogmoedig en afzijdig
- ‘'t spijt (zijn) vriend misschien’. Het lot heeft hem ‘het ongewone voorbehouden’.
Profetisch klinken deze woorden zeker. Van Ostaijen wist altijd waar hij heen ging,
waar hij heen wilde, getuige zijn artikelen en theorieën, die aan de toepassing hiervan
meestal voorafgingen.
Voorlopig echter kan dit ‘ongewone’ nog grotendeels worden gesitueerd in het
kader van een voor de hand liggende traditie, die het fin-de-siècle tot in de eerste
jaren van Wereldoorlog I voortzette. Een mengsel van oppervlakkig dandyisme,
sentimentaliteit en romantische ironie kenmerkt inderdaad deze vroege gedichten
over herfst- en avondstemmingen, tuinen en parken, jeugdige liefde en ontgoocheling,
die aan Verlaine, Laforgue, de Jung-Wiener en ook wel eens, wat de taal betreft,
aan Van de Woestijne en de Tachtigers doen denken. Vlugger (nog in dezelfde
bundel, waar weldra gestreefd wordt naar een niet-‘dichterlijke’ woordenschat) zal
Van Ostaijen vaarwel zeggen aan ‘de laatste stervende blaren aan de bomen,/ Zij,
die nog niet begraven zijn in 'n laatste, late, lome/ Vaart...’ (I, 34) en aan de
‘zonnezangers (die) slingerslaken hun jubelklanken helder, kelderklaar’ (id.), vlugger
dan aan de dilettantistische zelfingenomenheid van Boomgaarders, Jung-Wiener
en Décadents.
Dat hij die gelezen heeft, is waarschijnlijk, te oordelen naar zijn artikelen, een
paar motto's boven zijn gedichten en de getuigenissen van jeugdvrienden.
Het valt daarnaast niet te ontkennen, dat de sfeer waarin hij zich beweegt, nog
maar zelden, en dan nauwelijks merkbaar, met de expressionistische gisting
meeleeft, die in Duitsland al lang aan de gang is. Van Ostaijen vaart voorlopig in
het zog van een generatie die, terwijl buiten de oorlog woedt en de maatschappelijke
instellingen aan het wankelen zijn, haar doodsobsessie, haar levensmoeheid en de
verscheurde buitenwereld probeert te vergeten in ‘Spielerei’ en uiterlijke praalzucht.
De toon van zijn eerste verzen is meestal luchtig, ‘parlando’. Het ritme bevrijdt
zich, tussen 1914 en 1916, geleidelijk van de geijkte maten en regelmatige eindrijmen
(het rijm is een ritmisch element). Op zijn best is Van Ostaijen hier in korte, vinnige
versregels.
Chronologisch gezien toont de bundel Music-Hall hoe Van Ostaijen, tussen zijn
liefdesavontuurtjes door, zich allengs een juister begrip vormt van zijn eenzaamheid,
zijn ‘voorbij de grens’ staan, en hoe hij van die nood ten slotte een deugd maakt, of
althans een levensregel: spelenderwijs te ‘stappen over de lijken van ons prinsiepen/
En verder gaan in de wijde, diepe/ Gaard der dagen’ (I, 56), want ‘Ja, so geht es in
6
der Welt’, ‘het leven is niet goed, het is niet slecht,/ Het is slechts gewoon, door en
door’
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(I, 48). Hij voelt zich levensmoe: ‘Ach, alle dingen/ Zinken/ Ter eeuwigheid’ (I, 79);
in het besef van zijn innerlijke leegheid komt ‘verveling’ hem voor als ‘de zwaarste
levensplicht’ (I, 72). Welke oplossing blijft er dan over, wanneer men ‘geen doel kan
vinden voor het leven’ dan zich te ‘berauschen’? Maar dan eenvoudigweg, zonder
illusies: ‘Cueillons sans espoirs et sans drames’ besluit Laforgue, en Van Ostaijen:
‘Laat ons leven met d'eenge hoop/ Van elk geluk te genieten/ Dat ons zal bieden/
De dagenloop’ (I, 56). Het eenvoudigste middel daartoe is, zoals gezegd, het
bijwonen van een voorstelling: zich in het ‘unanime’ onderdompelen en het één
worden met wat er op het podium gebeurt. Men denke aan de rol van circus-, toneelen danswereld in de neoromantiek.
Soms wordt de dichter zijn eigen regisseur, b.v. waar hij zich de riddertijd
voortovert, of in de sigaretterook de ‘leen'ge, lauwe lijven’ ontvouwt van Salome,
Berenice en andere dames uit ons cultureel erfgoed, opdat ze met hun ‘doezelende
dans’ zijn ‘Tetrarch’-verveling zouden verdrijven (I, 72).
Eenmaal ziet hij zichzelf, nl. in Herinnering (I, 74), in een reeks flash-backs langs
de paden van het park lopen, eerst als schooljongen, dan als ‘artiest’ met lang haar,
later als ‘opstandeling’, dit alles met een zeker zelfbehagen, maar ook met de ironie
van iemand die zich van zijn maskers bewust is en zichzelf ziet spelen. De music-hall
wordt aldus in het leven voortgezet, meer bepaald door het personage waarachter
zich de dichter verbergt of waarmee hij zich vereenzelvigt:
Ik heb de lange, lege nacht
Bij moeë meiden doorgebracht (...)
Ik weet me zelf een triestig sinjeur,
Een pijnlijk, armzalig poseur (...)(I, 71)

Een dandy, die zich een ‘poseur’ noemt, is misschien een dandy in het kwadraat.
Tweevoudig masker of eerlijkheid? Het is moeilijk uit te maken. Het masker wordt
op de duur de mens. Zo zal de pose van de jonge Van Ostaijen zich tot een kern
van waarheid verinnerlijken.
Hoezeer ook op de buitenwereld, op het ‘publiek’ afgestemd, het personage zelf
van de dandy ontstaat uit een poging tot beheersing en begrenzing van uiteenlopende
of tegenstrijdige krachten. Niet alleen de disharmonie tussen het individu en zijn
omgeving, maar een innerlijke tweespalt poogt de dandy te overwinnen. Zijn elegant
masker is zijn enig houvast, ook tegenover het eigen geweten. Bij Van Ostaijen
hoeven we niet te wachten op de crisis, die in De Feesten van Angst en Pijn
(1919-1921) losbarst, om ons rekenschap te geven van de gecompliceerdheid en
de verscheurdheid van zijn innerlijk leven. Vreugde en droefenis, kinderlijke
bewondering voor het leven en grijnzende wanhoop, clowneske fantasie en cerebrale
spot volgen elkaar op in bonte afwisseling, of zijn contrapuntisch ineengevlochten.
Mijn ogen zijn omfloersde tamboerijnen
al roert de hand daarbuiten luide de huid
hun klank in zich gekeerd blijft dof (II, 224)

lezen we in een der laatste gedichten. En zó is het reeds in Music-Hall:
Ik heb in m'n hart 'n zonderlinge wezen
Dat een blzarre tango danst; (...)
Terwijl het danst, hoor ik het zingen
Met bonte blijdschap over weemoedszwangre dingen. (I, 70)
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Hoe langer hoe meer zal de nachtzijde van Van Ostaijens persoonlijkheid haar
schaduw werpen over diens omgeving. Zijn angst zal de dichter als een masker op
zich zien afkomen. In de ontreddering en de verlatenheid van de Bezette Stad zal
hij zichzelf herkennen. Later zal hij in de droefheid der voorsteden, of in
geheimzinnige verschijnselen - een gele hand in de hemel, een witte haas over de
weg, knakkende vlerken in de ruimte - het beklemmend alfabet ontcijferen van het
‘Unheimliche’.
Mogelijk zijn de esthetische theorieën, alsook die ‘nagelaten gedichten’ die aan
onbevangener thema's gewijd zijn, uit noodweer ontstaan tegen de slopende
machten, die hij in zich ontwaarde. Wat deze werken en denkbeelden bij alle
onderlinge tegenstrijdigheden verenigt, is een streven naar een elders vergeefs
gezochte cohesie: in de gaafheid van het in zichzelf gesloten kunstwerk, in het
opsporen van, en het experimenteren met geheime verhoudingen achter de
fenomenen, in het terugverlangen naar de eenvoudige visie van het kind of het
volkslied, in het autonome klank- en woordenspel.
Het zoeken naar een zingevende eenheid, dat zich openbaart in de dandyfiguur,
zowel als in de wereld-tussen-haakjes van het spel of de vertoning, is kenschetsend
voor ieder opstandig estheticisme. De eenzame demiurg bouwt een eigen
microkosmos die aan zijn wetten gehoorzaamt en tegenover de buitenwereld gesloten
of vijandig staat. Terecht spreekt Béguin van de ‘contre-création mallarméenne’.
Van Ostaijens dichterlijke wereld, zoals die zich in de Nagelaten Gedichten aftekent,
ligt eveneens ‘voorbij de grens’.
Door zijn definitie ‘poëzie = woordkunst’ (IV, 338), door het
herscheppingsvermogen van een ‘in het metafysische geankerd spel met woorden’
(id.), maakt hij zich een gesloten wereld eigen, waarvan hij tegelijk de heerser en
7
de slaaf wordt. Zowel zijn ‘streven naar een warme geborgenheid’ (A. Westerlinck )
in de mensenliefde, in de rust van de natuur of in de dood, als zijn drang naar kennis
en beheersing van de werkelijkheid langs ‘Sienjalen’, ‘Avonturen’ en Kantiaanse
theorieën om, vinden hier hun uiteindelijke bevestiging.
De tuin, de kamer, de vijver, het plein, het park, de music-hall, de al dan niet
‘bezette stad’: zoals verder moge blijken, komen deze beelden telkens terug in het
oeuvre van Van Ostaijen en verraden een zelfde behoefte aan samenhang, aan
eenheid, aan een verkenbare want scherp omlijnde wereld, waaraan Camus de
opstandige geest herkent.
Wellicht moeten we in deze opstand, in dit streven naar eenheid een der
voornaamste wortels zien van Van Ostaijens werk, alsook de verklaring van de
schijnbaar tegengestelde richtingen, die zich erin aftekenen: hier een toevlucht tot
de gesloten eenheid van het spel, het dandyverzet en de kunstenaarsdroom, voorbij
de grens der ‘normale’ werkelijkheid; daar een verlangen naar de onbereikbare
‘unio’ met de buitenwereld, naar naastenliefde en wereldhervorming, naar de eenheid
van de nieuwe mens met de kosmos.
Indien de defensieve behoefte een masker te dragen, zich van de werkelijkheid
af te zonderen en in de eenzame schepping een artificiële eenheid te bereiken,
reeds van Music-Hall (1916) af tot uiting komt, dient eveneens rekening te worden
gehouden met een drang in tegengestelde richting, een drang die, hoewel hij zich
vooral in één bundel ten volle ontplooit, nl. in Het Sienjaal (1918), zich toch ook
elders in een nu eens doffe, dan weer jubelende tegenzang bevrijdt.
Bij de jonge Van Ostaijen schijnt het verlangen naar de ander, het andere, ten
minste even vroeg aanwezig te zijn geweest als het dandyeske kunstenaarsbesef.
Het publiek
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gaat op in het spel van de music-hall; de artiest speelt zijn dandyrol, maar de
music-hall heeft de artiest nodig, de dandy zijn publiek.
Meer nog dan naar bevestiging van het Ik door de herkenning van de anderen,
verlangt Van Ostaijen naar ‘Menschennähe’ en, misschien het meest, naar een
gevoel van eenheid met zijn omgeving, hetzij de stad, de natuur, de vriend of de
geliefde. Een eenzame fietstocht (I, 22-25) in de prille lente, door het zonnige
Vlaamse landschap, wekt in de dichter een kosmisch gevoel van geluk. Altijd maar
sneller peddelt het ritme door, naarmate de vreugde van de jongen zich uitbreidt
over de gehele wereld: vreugde om zijn eigen jeugd, om zijn levenslust; dan om de
fiets, zijn ‘nikkel farandolen’, zijn klinkende bel, het ruisen van de ketting; daarna
om het landschap, de rode huizen die voorbijvliegen, de verlaten weg; later nog om
het ‘daveren’ van de zon, ‘het spelemeien/ Van ebbe en vloed der zonnetijen’, tot
een dolle ‘foor van licht (en) dwarlende schichten’ alles meeslingert, met negerkoren
uit Afrika, ‘beiaarden van blijheid’ over het hele land, en op een ritmische extase
uitloopt waarbij fietsen ‘leven in der eeuwigheid’ wordt.
Een ‘groot-liriese gebeurtenis’ noemde Van Ostaijen deze fietstocht in 1918, in
een artikel voor De Goedendag. Wellicht omdat het gedicht door zijn expansieve
kracht het dichtst aanleunt bij de dynamiek van Het Sienjaal, rangschikte hij het
‘onder de drie of vier beste stukken’ van Music-Hall. Het beantwoordt, inderdaad,
door het crescendo waarop het gebouwd is, aan de theorieën die hij in hetzelfde
artikel uiteenzet over de ‘ekstensieve uitbreiding’ in de moderne literatuur.
Veralgemenend kunnen we echter vaststellen dat ook in andere gedichten uit
Music-Hall de harmonie met de wereld het volledigst wordt en de meest trillende
intensiteit bereikt, wanneer het Ik van de dichter, door een golf van liefde
omhooggestuwd, zich in het andere verruimt of wegschenkt. Diepe levensvreugde
straalt uit de Fietstocht, uit Van Ostaijens flirt met twee jodinnetjes in de prille lente,
uit zijn ‘grote liefde’ tot Grete en zijn vriendschap voor René Victor, uit zijn terugkeer
tot het flamingantisme, uit ‘al de blije dingen’, die in Music-Hall ‘van innigheid zingen/
en draaien van innigheid, als'n spinnewiel’ (I, 17). Haast waanzinnig zal die vreugde
worden in de jubelende roes van Het Sienjaal.
Zoals de liefde tot zijn fiets - want het zijn ‘liefdeverzen’, naar Van Ostaijens eigen
bewoordingen - geleidelijk aan de hele wereld verovert, zo wordt ook de liefde tot
de vrouw een eerste stap in de richting van de mensenliefde, want:
Hij, die bemint,
Kan niet meer haten,
Maar al de mensen, ter wille van zijn liefde,
In zijn liefde sluiten (I, 66).

En is dit wellicht ook niet de diepere zin van de music-hall: de schamele mensen
samen te brengen en - méér dan een spel, échter dan een droombeeld - hun opnieuw
het ware gevoel van essentiële saamhorigheid en broederschap mede te delen?
Want meer nog dan een ideale samenleving heeft Van Ostaijen de werkelijke,
tastbare mensengemeenschap nodig. Niet alleen de vriendenkring, die trouwens
8
opvallend weinig sporen in zijn gedichten heeft nagelaten, maar vooral de anonieme
massa, hoe moeilijk dit ook met zijn dandyisme te verzoenen is.
Het verlangen naar communie met de gemeenschap stemt volkomen overeen
met de tijdgeest, die het expressionisme aankondigt: socialisme en anarchisme,
revolutie en mystiek, Tagore, Verhaeren en Whitman hebben het terrein voorbereid.
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In Frankrijk uit zich die geest voornamelijk in het unanimisme van de
Abbaye-groepering, met Arcos, Duhamel, Romains, Vildrac e.a. De belangrijkste,
richtinggevende bundel van de beweging is Romains' Vie unanime (1908), waarin:
De grandes bêtes remuent;
des théâtres, des casernes,
des églises et des rues
9
et des villes.

In het beroemde Caserne of in Le Théâtre vinden we hetzelfde streven naar het
onderdompelen van de enkeling in de unanieme wereldziel, dat Van Ostaijen in het
gedicht Music-Hall uitdrukt:
Er is niet meer de ziel van deze of gene man,
Niet meer de ziel van deze vrouw,
Of géne, die haar man ontrouw
Werd. In de Music-Hall is er slechts één hart,
En één ziel. Eén kloppend hart,
Eén levende ziel. (I, 16)

De beschrijvingen missen de mannelijke kracht van Romains, maar ze vertonen
daarentegen, naast een scherpere ontvankelijkheid voor indrukken, een diepere
gevoeligheid, die naar de kern zelf van de zielsgemeenschap van de music-hall
tast.
Romains roept uit in de extase van het bezitten: ‘Ne te défends pas, foule femelle,
c'est moi qui te veux, moi qui t'aurai’. Van Ostaijen van zijn kant blijft passief:
O, m'n Music-Hall wieg m'op uw geluiden, (...)
Dommel nu m'n eenzaam wezen heen
In de ziel die één, hier alleen
Kan leven (...). (I, 18)

Hij wil bezeten worden, maar alleen zoals men door een spiegel bezeten wordt,
want hij constateert:
M'n leven draait in snelle farandool
Als jij. M'n leven is 'n mozaïek
Van schuld en boete, van liefde en haat. (I, 18)

Hier duikt dan weer de ‘decadent’ op, die gaat mijmeren over zijn vroegere vrienden
en zijn verloren meisjes. Maar juist in die mengeling van sentimenteel individualisme
en unanimisme ligt de oorspronkelijkheid van Music-Hall. Daar waar het Franse
unanimisme gevaar loopt te verstarren, tempert Van Ostaijen het vaak intellectuele
karakter ervan door een warme gevoeligheid. En terwijl Romains door zijn soms
grootsprakige ernst vermoeit, weet de jonge Van Ostaijen op het gepaste ogenblik
de boog te ontspannen, b.v. in het charmante liedje van het ‘danseresje, Music-Hall
prinsesje’. Het ritme is lichter, de toon luchtiger, en toch tegelijk humaner dan in Les
Unanimes. Ook Romains evolueerde later naar een warmer humanitarisme.
Met andere woorden, het unanimisme van Van Ostaijen schijnt ‘affectiever’ te
zijn, meer te beantwoorden aan een diepere zielenood om in het andere op te gaan.
Maar het wordt in Music-Hall afgeremd door het besef van het illusoire of in ieder
geval kortstondige karakter van elke communie:
Toen de ziel even buiten de zaal was,
Is zij stuk gevallen als zeer broos glas. (I, 20)
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Van Ostaijen mist nog het vertrouwen dat hem de moed zal geven, met zijn Sienjaal,
de wereld in alomvattende liefde om te scheppen. Doch ondanks scepticisme en
dandyisme zoekt in Music-Hall een diepere drang zijn weg naar de ander, vanuit
het Ik naar het Gij, vanuit het individuele naar het collectieve, vanuit het gespleten
bewust-zijn naar de eenheid van de kosmos. Er is, in dit opzicht, geen breuk tussen
Music-Hall en Het Sienjaal. Alleen wordt de overgave van de dichter stilaan completer
en bewuster, dieper en ruimer tegelijk: van de individuele liefde reikt zij, via het
unanimisme en het flamingantisme, tot universele broederliefde.
In Het Sienjaal maakt hij zijn kunst resoluut dienstbaar aan de ethiek, wat dadelijk
blijkt uit het aan Suarès' Portrait d'Ibsen ontleende motto: ‘(...) Je souffre, donc je
suis: tel est le principe de l'artiste (...)’ (I, 85). Vooral de gedachteninhoud zal hier
van belang zijn: ‘Toutes mes idées sont vivantes et passionnées; en elles, c'est la
douleur qui met le signe’ (I, 85).
Door blijde aanvaarding van het louterende leed van de wereld moet de
kunstenaar-profeet in een bestendige liefdedaad de kosmos, de mensen en zichzelf
omscheppen in één volkomen harmonie: dit is het hoofdthema van Het Sienjaal,
het meest architectonisch gebouwde boek van Van Ostaijen. De lange retorische
volzinnen, de dynamisch associërende beeldenreeksen, het breed golvend ritme
dat de parlandotoon heeft verdrongen, de rangschikking der gedichten, het leven
van de stad waar het motief van het verlangen zich stilaan in aftekent, de galerij der
pioniers, met vreugdeliederen omlijst, het crescendo van het slot dat op de liefdekreet
‘mijn zonnebroer, mijn zonnekind’ uitloopt, alles is hier berekend op het pathetisch
effect, de trefkracht van de ethische boodschap. Geen losse opeenvolging van
variéténummers, liedjes of mijmeringen, maar één machtig geheel, dat aan een
onweerstaanbare expansie beantwoordt: ‘Kunst is de alles overstelpende liefde/ en
de alomvattende’ (I, 98). De titel van de bundel kan overigens in verband worden
gebracht met de laatste verzen van Whitmans hymne Salut au Monde!:
I raise high the perpendicular hand, I make the Signal,
To remain after me in sight for ever,
10
For all the haunts and homes of men.

De dichter staat niet meer ‘voorbij de grens’. Hij maakt nu deel uit van de broederlijke
mensengemeenschap, zowel in de ruimte - ‘Over de bergen!/ Broedergroet aan het
volk van over de grenzen!’ (I, 119) - als in de tijd. Hij denkt er niet meer aan, zich
te onderscheiden van degenen ‘die voor (hem) kwamen’, maar zoekt
11
aanknopingspunten bij bewonderde voorgangers: Ensor, Van Gogh, Whitman. Tot
zijn geliefkoosde tijdgenoten richt Van Ostaijen zich in Else Lasker-Schüler, Marcel
Schwob en Francis Jammes. Ook de politieke actualiteit krijgt nu meer belang in
12
zijn gedichten.
De onbepaalde drang naar het andere, die in Music-Hall te bespeuren viel, legt
als zodanig het onverwachte engagement in Het Sienjaal nog niet uit. Waarschijnlijk
speelde de oorlog, een dieper besef van zijn zinloosheid en gruwelijkheid, hier een
rol. Mogelijk ook kwam Van Ostaijen tot een internationaal broederlijkheidsgevoel
via het flamingantisme, waartoe hij - mede onder invloed van de vriendenkring - in
het laatste jaar van zijn Music-Hall-periode was teruggekeerd (het gedicht Wederkeer
werd, inderdaad, in september 1915 geschreven).
Opvallend is, dat alleen onder de oudste gedichten van Het Sienjaal uitgesproken
Vlaamsgezinde stukken te vinden zijn: op het ongedateerde Zaaitijd na dagtekenen
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deze alle uit 1916, evenals een paar andere in De Goedendag of in Ons Land, die
echter in Het Sienjaal niet meer werden opgenomen: Guldensporenstoet (I, 268-270),
Aan de Noord-Nederlanders (I, 272-273).
Te oordelen naar de auteurs, die hij in die tijd met voorliefde citeert, richt Van
Ostaijen zich nu vooral naar Duitsland, wat ons niet hoeft te verwonderen ‘in een
tijdperk, gedurende hetwelk de Vlaamse kunstenaars (...) nog slechts geringe
betrekkingen met het buitenland hadden’ (IV, 74). Daarenboven, de ‘humanitaire’
ethiek van Het Sienjaal - de lijdensmystiek, de broederliefde, het ‘Welt- und Allgefühl’,
de Whitman- en Van Goghcultus, het pathos van vele stukken - wijst op een der
belangrijkste tendensen van het toenmalig Duits expressionisme, dat door bladen
als Der Sturm en Die Aktion in Vlaanderen verspreid werd.
Overal breekt het verlangen naar mensenliefde door, overal stijgt de begeerte
naar het leven en vieren de zinnen feest. Dit is Van Ostaijens lentelied. Sommige
passages uit de daaropvolgende Feesten van Angst en Pijn (1919-1921) zijn
zinnelijker, maar daar wordt ook de tegenstem van de eenzaamheid scherper
vernomen. In Het Sienjaal wordt het leven in al zijn vormen aanvaard en bezongen,
zelfs de zonde en het leed worden een bron van vreugde, zo hooggespannen dat
zij aan waanzin grenst: ‘Een koets zou over mijn lichaam kunnen heenrijden / dit
zou mijn vreugde niet even kwetsen’ (I, 131).
Indien de bundels een uitgesproken dynamisch karakter vertonen - progressie
en regressie, klimmen en dalen, ritme, muziek en dans - nergens wordt het Ik van
de dichter zozeer meegesleept in een centrifugale verruiming tot de hele wereld,
als in Het Sienjaal.
In Music-Hall merkte men vooral een ‘trillen’, een ‘schijnen en kwijnen van veel
rode en groene lichten’, een klepperen met castagnetten, een flikkeren van degens,
het spelen van het zonlicht in de blaren, het draaien van molenwieken, kortom, een
reeks bewegingen die doorgaans geen vaste richting schenen te hebben, tenzij, in
de reeds vermelde Fietstocht en in een paar andere gevallen, het ‘stijgen’ van
sigaretterook, het ‘omhoge ranken’ van klanken uit een ‘dolle tuin’. Over het algemeen
stonden we voor een wriemelen van trillingen en gebaren, een gisting, een confuus
leven dat zichzelf zocht, een koortsachtig samentrekken en uitrekken van zenuwen
en spieren, vóór de sprong van het ‘Sienjaal’. Opmerkelijk is dat in Het Sienjaal bijna
alle bewegingen een vaste richting krijgen. Het is alsof de ethische boodschap, of
liever gezegd de doelbewustheid van de dichter, op ieder beeld haar stempel drukt:
galjoenen en vaandels worden door een uitbundige vreugde voortgestuwd; de tot
het Leven bekeerde menigte overspoelt de straten, de kluizenaar trekt vol hoop de
woestijn in; de avond rukt op als een leger; de regen spoelt de steden schoon; de
golven van de oceaan dragen het levenwekkende leed van de kunstenaar; de dichter
laat zijn vreugde over de daken van de stad gaan; de wind brengt de broedergroet
aan andere volken. Alles wordt meegesleept in een blijde expansie.
Technisch gesproken, gaat Van Ostaijen thans associatief te werk, zoals hij het in
Over Dynamiek van de moderne dichter verlangt. Hij is niet meer gebonden aan
een of ander objectief landschap. Hijzelf schept nu een innerlijk, dynamisch decor
dat autonoom uit zichzelf groeit. Qua inhoud, wordt niet meer een individuele
gewaarwording uitgebeeld. Het individu, in zover het nog meetelt, wordt een
springplank naar het algemene, of wordt, zoals met Van Gogh het geval is, totaal
weggecijferd door de ethische boodschap. In het gedicht staat: ‘Je zelf dood rekenen
voor de wet, om de wet van je zelf te verbreden’ (I, 99). De kunst van Music-Hall
werd vooral dienstbaar ge-
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maakt aan de uitdrukking van individuele problemen. De kunst van Het Sienjaal
wordt een middel tot verspreiding van een ethiek van broederschap en Al-liefde.
Duidelijk herkenbaar zijn hier de thema's die Kurt Pinthus een paar jaren later in
Menschheitsdämmerung (1920) als kenmerkend voor de toenmalige Duitse lyriek
beschouwde. Het ‘Sturz und Schrei’ uit deze bloemlezing echter het minst van al.
Het ondergangsbesef heeft Van Ostaijen nog niet aan den lijve ervaren. Slechts als
vage stemming was het in Music-Hall aanwezig; in Het Sienjaal vindt men het zelden
terug: ‘stenen vallen van de huizen, klanken zijn de bloemen die de laatste bezoekers
te strooien weten, / kleppen klokken dood, doods kleppen klokken / en moedertjes
in 't zwart gaan haastig langs de donkere straten’ (I, 95-96). Eerst in De Feesten
van Angst en Pijn en in Bezette Stad zal Van Ostaijens ‘Sturz und Schrei’
weerklinken.
De ‘Erweckung des Herzens’, waaraan het tweede deel van
Menschheitsdämmerung is gewijd, de frisheid van de eerste aanraking met een
nieuwe wereld, het ontwaken van de liefde, de bewustwording van de jeugd, worden
door veel expressionisten graag bezongen, zoals blijkt uit gedichten als Stadlers
Vorfrühling en Lichtensteins Mädchen, of uit de titels van hun toneelstukken: Der
junge Mensch (Johst), Die Geburt der Jugend (Bronnen), Der Sohn (Hasenclever)
enz. Deze ‘Erweckung’ heeft Van Ostaijen in enkele van de mooiste gedichten uit
Het Sienjaal uitgedrukt, zoals b.v. Het Stille Lied: ‘Voor de zoveelste maal heb ik
Botticelli over het land zien gaan, / die bloemen zaait’ (I, 104). Zo ook De Appel:
‘als je erin bijt ontwaakt de herinnering aan de kinderjaren: le temps retrouvé’ (I,
106), het innig-warme Wiegeliedje voor de Geliefde, Verlangen, Meisje, Nieuwe
Liefde, Februarie en Else Lasker-Schüler, waarin het geluk van de dichter zich in
rustige eenvoud of verlangen uit. Vooral met werk van Else Lasker-Schüler vertonen
deze verzen overeenkomst qua structuur, beeldspraak en soms ook algemene
13
stemming. Twee parallelle gedichten zijn Else Lasker-Schülers Ein Liebeslied en
Van Ostaijens Wiegeliedje voor de Geliefde, waarin beiden, langs verschillende
omwegen, analoge beelden bereiken: dat van de bloemen en, op het einde, de
liefdesrust van ‘seltene Tiere’. Daarenboven, niet alleen de koning uit het Oosten,
maar ook de tegelijk tedere en plechtige toon lijken reminiscenties te zijn aan de
wereld van de ‘Prinz von Theben’:
(...) Morgen zal er uit het Oosten'n koning komen, met nieuwe bruidskleren voor ons
beiden;
hem zullen wij, arm in arm, als kinderen in het woud, verbeiden.
Knijp nu je ogen dicht, mijn luie luipaard
en strek je heupen naar je lust. Ach du,...du. (I, 108)

Ook Kurt Pinthus' ‘Aufruf und Empörung’ komt in Het Sienjaal tot uiting. In de toon
van Werfels ‘Revolutions-Aufruf’ of van Bechers ‘Ewig in Aufruhr’ klinkt het gedicht
Gulden Sporen negentienhonderd zestien. Gloeiende voorspellingen over de nieuwe
tijd die aanbreekt, vernemen we in Golgotha, Zaaitijd, Aan een Moeder. Aan een
zelfde gedachtensfeer ontspruiten regels als: ‘Ritmus van mijn Ik, opgelost in het
alomvattende ritmus van de elementen’ (I, 89) en in Kurt Heynickes Mensch: ‘Ich
bin Kreis im All,/ blühend Bewegung,/ getragenes Tragen’, evenals andere
expressionistische ‘hogeborstgedichten’, die misschien vol goede bedoelingen zitten,
maar daarom nog geen goede poëzie zijn.
Even verheven en even retorisch klinkt het laatste deel van Pinthus'
Menschheitsdämmerung, ‘Liebe den Menschen’, doch in de uitdrukking van deze
mensenliefde weet Van Ostaijen zich soms te redden met verrassende beelden,
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terwijl de Duitsers meestal met ‘Chaos’, ‘ewige Bewegung’ en ‘Quellen des Herzens’
dwepen. Dit gebeurt ook bij Van Ostaijen, maar in zijn geval zijn de thema's meer
gevarieerd dan b.v. bij Werfel.
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Bovendien is het larmoyante van ‘ich habe eine gute Tat getan’ hier gelukkig afwezig.
Van Ostaijen noemde Werfel later ‘een zeveraar’ en verzette zich met handen en
voeten tegen de ‘beschuldiging’ van Sabbe: ‘Dat deden de Duitsers allemaal tien
jaar geleden en daar heeft hij het gehaald’ (IV, 332). Sabbe had het mis toen hij ook
over de latere gedichten van Van Ostaijen dit oordeel velde, maar hij had ten dele
gelijk, wat Het Sienjaal betreft. Niet alleen hun pathos ontleent Van Ostaijen aan de
Duitse humanitaire expressionisten, af en toe ook hun pseudo-mystieke of filosofische
beeld-spraak, die hem een tijdlang zal bijblijven. Wel is de katholieke inslag bij hem
sterker te bespeuren dan bij de meeste Duitsers.
De opflakkering van het christelijk element komt ons echter geenszins voor als de
verdieping van een innerlijke realiteit, veelmeer als een geforceerde en retorische
compensatie, bij een tekort aan geloof. De dichter schijnt zich van zijn godsvrucht
te willen overtuigen door een overdaad van beelden en parabelachtige spreuken:
zijn christendom raakt ten slotte verwaterd in een syncretisme, waarmee hijzelf het
waarschijnlijk wilde verantwoorden. Christus naast Ahasverus, de koningin van
Scheba naast saters en bacchanten, het wonder van Mozes’ staf, de verzoeking
van de jonge Boeddha, de stem van Van Gogh, de maskers van Ensor, het Vlees
en het Bloed, de Internationale, het ‘kleed zonder naad’, de zang van ‘vader Whitman’
worden in één adem opgeroepen. Ook dit beantwoordt aan Van Ostaijens nieuwe
houding: ‘een-ieders ethos (...) begrijpen, dit is het liefhebben’ (I, 147). Een
gelijkaardige religiositeit vinden we bij enkele Duitse ‘humanitaire’ dichters terug,
voor wie dan ook hetzelfde verwijt geldt: de godsdienstige thematiek - of toon verliest grotendeels haar existentiële waarde en wordt retorisch toegepast, met het
oog op conventioneel pathetische effecten.
Op de ethiek van de humanitaire expressionisten heeft het christendom dieper
zijn stempel gedrukt, via Dostojevski en Tolstoj enerzijds, via Claudel en Péguy
anderzijds. Hun broederliefde en vooral hun mystiek van het leed vieren dan ook
hoogtij in Het Sienjaal.
In Sorges Bettler (1912) - ‘eine dramatische Sendung in 5 Aufzügen’ - roept een
personage uit: ‘Dichter sind Liebende, Weltliebende und ihrer Liebe endlos
14
verfallen’. Van Ostaijen noemt kunst ‘de alles overstelpende liefde/ en de
alomvattende’ (I, 98). En zo denken ook Däubler, Werfel, Becher, Wolfenstein,
15
Mombert, Otten e.a. De overgave aan de liefde en het leed, die de kunstenaar, de
lijdende mens, de soldaat, de hoer, Christus ieder op zijn manier belichamen, kan
eerst haar volle ontplooiing en haar doel bereiken, wanneer de samenleving door
de duizenden dichters-dopers bekeerd wordt. Op haar beurt zal de nieuwe
gemeenschap dan de wereld veroveren. Vandaar de betekenis van de stad voor
het humanitaire expressionisme, als de voor de hand liggende gemeenschap, de
meest concrete focus van zijn preoccupaties, tevens de dagelijkse logenstraffing
van en de prikkel tot zijn idealen. De stad heeft een Janusgezicht. Aan de ene kant
Baudelaires ‘énorme catin’, de ‘ville tentaculaire’, Bechers ‘Spinnenungeheuer’, het
verdorven ‘Babe’ (I, 124), het ‘abattoir van al de illuzies’ (I, 95), de moloch waaraan
de mens ten offer valt. ‘O, der Wahnsinn der grossen Stadt, da am Abend/ Aus
16
silberner Maske der Geist des Bösen schaut’. (Trakl) . Aan de andere kant, het
machtige leven van het ‘unanime’, waarin de hoop op een nieuwe mensheid wordt
17
geboren: ‘Ihr werdet mit der Stadt die Erde Euch erobern’ (Schickele).
Nochtans schijnen de meeste Duitse dichters in hun onvermogen om een ideale
stad op te roepen, de reële stad meestal als een vijandige macht te beschouwen.
Is het lou-
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ter toeval, wanneer we het meest harmonische beleven van de stad eerder bij
Romaanse dichters aantreffen, als Apollinaire, Cendrars, Romains, Marinetti en,
onder de Duitsers, de Elzasser Stadler? Bij dezen primeert de liefde, bij genen de
haat, te midden van het gevoelscomplex dat de verhouding van de hedendaagse
mens tot de stad kenmerkt, de ‘Hassliebe’ die wortel schoot bij Baudelaire,
Verhaeren, Zola, Dehmel, Rilke. Tussen beide polen schommelt Van Ostaijens
stadsbeeld, nl. tussen het geluk van Het Sienjaal en de wanhoop van Bezette Stad,
nu eens als een ‘duizendstemmig requiem,/ dies irae, dies illa’ (I, 96), dan weer als
het brandpunt van de humanitaire revolutie: ‘De stoet overstelpt de stad, elke straat
spuwt nieuwe gelederen/ (...) Wat niet mee wil, wordt meegerukt door de stroom,/
de machtige, de hernieuwende’ (I, 148). Maar, terwijl bij de Duitse expressionisten
het gemeenschapsgevoel, dat toch vooral uit het dagelijkse contact met het
stadsleven schijnt te zijn ontstaan, zich veelal weer tegen de stad keert en deze
vervloekt, gaat Van Ostaijen meestal de andere richting op. Hij voelt mee, hij leeft
mee met de straat, met de allesreinigende regen, de rust van het plein, de stemming
van een café, de grote avondsymfonie, de stille lach van de nachtwaker. Hoe zeer
hij uiterlijk ook mag dwepen met ‘O, Mensch’-signalen, blauwe zielen en mystieke
tranen, in wezen voelt hij zich minder tot een hypothetische, toekomstige mensheid
dan tot de tastbare werkelijkheid aangetrokken. De nieuwe mens schept of ontdekt
hij bovenal in zichzelf, in zijn nieuwe houding tegenover de buitenwereld.
De houding, die hij in Het Sienjaal aannam, noemde hij later, in Self-Defence,
‘buitenlyrische hogeborst-zetterij’ (IV, 330), een ‘oneerlijkheid, die (hij) eerlijkheid
waande’, een ‘verkeerd antwoord (...) op de Schöngeisterei’ van Van de Woestijne
(IV, 336). Hij stelde de zaak al te simplistisch voor als een ‘Oidipousreactie’ tegen
de laatste: zijn verzen zou hij ‘humanistisch hebben ingekleed, vanwege de antithese
met het individualisme’ (id.). Uit schroom verdoezelde hij in hetzelfde essay met de
term ‘lyrische spontaneïteit’ wat hij vroeger kortweg had omschreven om bepaalde
verzen uit Music-Hall te verklaren: ‘drang op negentien jaar: zich geven’. In feite
was Het Sienjaal iets heel anders dan de ‘humanistische’ - lees ‘humanitaire’ ‘inkleding’ van een louter literaire ‘reactie’. Ondanks talrijke ontleningen, pathos en
getheoretiseer treft de bundel door zijn authenticiteit, vooral in de vreugde- en
18
liefdesgedichten.
De jaren van Het Sienjaal zullen wel de gelukkigste van Van Ostaijens
scheppingstijd zijn geweest. Nergens komen de woorden ‘geluk’ en ‘vreugde’ zo
veelvuldig voor als hier, nooit heeft de dichter zoveel blijdschap tot uiting gebracht.
De essentie van dit geluk, dat hij pas in de Nagelaten Gedichten zal terugvinden in
de kinderlijke wereld van Marc of in de eenvoud van een deuntje, het broze,
onvatbare en toch diepwezenlijke karakter ervan heeft hij zelden zo gevoelig
omschreven als in dit Vers (I, 121), dat mag beschouwd worden als de vroege
tegenhanger van Zeer kleine Speeldoos (II, 209):
Heel licht is het geluk: niet saam te dringen. Een woord
is nooit zo licht als 't wel behoort;
vleugels die wijd opengespreid zijn, trillen in de lucht,
maar afstandloos van de huizen,
waaieren open, in breder vlucht
en verdwijnen zonder spoor. (...)
Geluk is als water niet in je hand te nemen
dat heel even zou lopen in die droge hand
en ze maken tot een wonderfrisse kuil,
en eveneens niet te vatten als de lippen van de vrouw
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die neerstrijken, veren van je-weet-niet-waar, op je oogleden (...).
Een leeuwerik, hij is wel ergens (...).
En toch lijkt alles als bevrucht
door dit ontastbaar coïtus in de lucht (...).
Nergens saamgedrongen, niet waar de zon is, niet waar de schaduw.
Je kunt niet naar een huis gaan om er geluk te vergaren,
je moet het geluk voelen als een bad;
je bent zelf een deel van het geluk (...). (I, 121)

Ondanks een bekentenis als: ‘ik ben een schepper die een warme golf over de stad
laat varen’ (I, 131), is men meer geneigd in verband met de expansie van het Ik,
van een vervluchtiging te spreken dan van een ware verovering van de buitenwereld.
Van Ostaijen is geen heersersnatuur. Hij is geen veroveraar, geen geboren profeet.
De ineenstorting in Bezette Stad, na de inspanning van Het Sienjaal, is er een bewijs
van. En toch kan men hem bezwaarlijk een passieve natuur noemen: in strijd hiermee
zijn zijn vaak actief optreden, zijn agressiviteit, zijn weerbaarheid. De diepste vreugde
en de betekenis zelf van zijn bestaan liggen ten slotte daartussenin: noch in de
verovering van de werkelijkheid, noch in een overrompeld worden door de
werkelijkheid, maar in de subjectieve visie, die ze in een zinvolle eenheid herschept:
‘alle schoonheid, mijn zoon, is in de brand/ van je ogen’ (I, 100). In deze leus en in
de gedichten die eraan beantwoorden, ligt m.i. het meest authentieke expressionisme
van Het Sienjaal, waarbij de ethische boodschap en de profetische allure van andere
stukken verbleken. Wellicht bedoelde Van Ostaijen alleen het programmatisch
aspect van zijn ‘Sienjaal’, toen hij van ‘inkleding’ sprak. Hoofdzaak is iets anders,
nl. de eigen visie van de kunstenaar op zijn omgeving, de wisselwerking tussen
subject en object, de daaruit ontstane beeldenassociatie, die mede de groei van
het gedicht bepaalt. Kortom, hetgeen de dichter de ‘dinamiek van de geest’ noemde,
waarbij het intellect zich vrijwillig laat meeslepen door de motorische beeldende
kracht van plastische en muzikale associaties: ‘Wiens stem een vaandel zijn zal, hij
moet gaan/ wanneer er rijpe kersen zijn, wier roodheid naar de paarse smaak van
zoenen smacht,/ en zich hem bieden appels van blonde borsten, die als blazoenen
van galjoenen zijn, waar de wind in speelt (...)’ (I, 143).
In Music-Hall had de dichter zich beperkt tot de besloten kring van de ‘unanime’;
de mensenliefde heerste er binnen vier muren, was maar mogelijk via eenwording
in de roes, in een kortstondig ogenblik van gemeenschappelijke zelfvergetelheid.
Van Ostaijen had er de paradox verwezenlijkt van een unanimisme, dat in zichzelf
gekeerd bleef.
In Het Sienjaal, daarentegen, gaan alle muren open. Er komt lucht, er komt leven
in de stad. Het vage decor van Music-Hall wordt concreet en treedt op de voorgrond.
De straten vormen niet meer het doodse netwerk waar de ziel van de music-hall
ging zieltogen; zij worden de draagsters van het leven, de liefde. De tram, die evenals
de techniek tot het nieuwe materiaal behoort, en waarvoor Marinetti vrije invoer in
de poëzie bepleitte (men denke ook aan Benn, Stadler, Apollinaire, Cocteau), staat
in Het Sienjaal nergens stil (in Bezette Stad is hij gewoonlijk leeg of defect). Het
machtige Avondlied wordt geboren uit de harmonie die heerst tussen de stilte der
‘nietige dingen’ in de woonkamer en de symfonie der stadsgeluiden, tussen de
duizend-en-één-nacht-wensen en de onbetoomde driften van de ‘tentaculaire
grootstraat’. De lentewind uit de haven dwingt de kerktorens tot kinderspel, draagt
de hoed van een parlementslid meters ver, huilt achter de uithangborden, schommelt
de kleine dorpen en vliegt over de bergen. Het razende leven van een café zwaait
langs een even open-
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slaande deur naar buiten. Een orkestrion snikt over een zonnig verlaten plein. Meisjes
komen uit hun kamers, souteneurs zwerven op straat, een hond jankt, de geluiden
zwellen aan tot één grote symfonie, klokken kleppen, schouwburgen ‘braken’ in de
avond, de lampen ‘gaan uit’... Dit is het hooglied van de stad; van dit hooglied zullen
nog lang de weidse flarden blijven hangen in de schroeiende hitte der Feesten, of
hopeloos worden verregend in de modder van de Bezette Stad.
Geen schriller tegenstelling dan tussen de vreugderoes, waarop Het Sienjaal uitloopt,
en de daarop volgende wanhoopscrisis, waarvan De Feesten van Angst en Pijn de
eerste uiting zijn.
Deze bundel werd tussen 1919 en 1921 geschreven en eerst in het postume
verzamelde werk (1952) uitgegeven in facsimilevorm, naar het handschrift dat Van
Ostaijen aan zijn vriend Oscar Jespers schonk. Woorden in verschillende inktkleuren
dansen over het papier, stijgen, vallen of doorkruisen elkaar om een chaotische
indruk te wekken, waartoe ook de syntaxis - of liever het totaal verdwijnen hiervan
- bijdraagt. Naar het voorbeeld van de expressionist Stramm gebruikt Van Ostaijen
hier het procédé van de concentratie: het woord is als zodanig rijk genoeg aan
inhoud en beeldend vermogen, en hoeft dus niet met voeg- of lidwoorden in een
volzin te worden ingelast. Zoals bij Mallarmé of in Apollinaires Calligrammes het
geval is, wordt de verhouding tussen de woorden bepaald door de afmetingen van
de letters en door de opmaak, waarvan de schikking een simultaan beeld wil
suggereren. Terwijl bij Apollinaire vooral de vorm van het voorgestelde onderwerp
wordt nagebootst (vgl. reeds Rabelais’ ‘Dive Bouteille’ of Herberts Easter Wings),
wordt bij Van Ostaijen de snelheid van het ritme aangegeven, een gebroken en
gejaagd ritme, dat diametraal staat tegenover de frase van Whitman en het
humanitaire expressionisme. Overigens doet de bundel denken aan de typografische
experimenten van de Italiaanse en Russische futuristen.
De dichter staat nu alleen tegenover de wereld. Eén enkel gedicht herinnert nog
aan zijn solidariteit met de menselijke idealen, nl. het sobere In memoriam Herman
van den Reeck - en dan nog komt hij er tot de bittere vaststelling dat:
Uit huizen lopen kinderen de straat
Marathondravers hun verlangen
zij storten thope een zware zak. (I, ongepag.)

Ook Van Ostaijen ‘stort thope’, voelt zich maar ‘een wrak’. De chaotische presentatie
weerspiegelt de innerlijke strijd. Want het boek is een belijdenis, een mystieke
belijdenis, waaruit blijkt hoe de mens worstelt tussen verlangen naar God en wanhoop
Hem ooit te vinden. In een gejaagd op- en neergaan van zijn krachten levert hij een
strijd, die maar af en toe gematigd wordt door een stemming van rust of weemoed
(o.m. in de Twee landelike gedichten). Zulke verzen, waarin de dichter zich op zijn
best toont, zijn de onmisbare oasen op de dorre weg naar het ‘naakt zijn’ voor God,
en het angstige ‘ontworden’ in de schoot van het Ene.
Sommige gedichten staan vrij los in verband met het geheel: de eerste twee, De
Moordenaars en Maskers, dienen om de sfeer te scheppen, en kondigen de strijd
met de dood of de zelfbevrijding aan. De Marsj van de hete Zomer stelt de triomftocht
van de zinnen voor, die in een soort mystieke waanzin culmineert, eer de avond er
zijn blauwe hand over legt. Reeds hier breekt de dans los, die het voornaamste
leidmotief van het boek zal worden, als het symbool van de ritmische, extatische
vereniging met de ‘Logos’. De verschillende etappen, die tot de ascese leiden,
tekenen zich het duidelijkst
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af in de Prières impromptues (1, 2, 3), die zich bij tussenpozen tot God richten.
Tussen de wanhoop van het Fatalisties Liedje (‘Ik worstel/ zo worstelt een wrak naar
de kust/ Ik worstel/ mij dood/ schommelend liedje/ om het dode/ wrak’) en de
uiteindelijke extase en zelfvernietiging in Angst een dans, ondergaat de dichter de
beproevingen van de kluizenaar, zoals hij die in Het Sienjaal had beschreven: de
wanhoop die zichzelf in zinnelijkheid poogt te vergeten. Maar ditmaal heeft hij het
leed werkelijk aan den lijve, als ‘knaagtanden in zijn vlees’, gevoeld.
Bezette Stad (1921) brengt een verdieping van de wanhoop waartegen de dichter
in de Feesten worstelt, want hier voelt hij niet eens de drang meer, zich tot God te
verheffen. Zijn mystiek streven is mislukt. Hem rest niets meer dan het ‘kapotten
van alle begrippen’ (Aftocht). Wanhoop en satire, met af en toe een weemoedige
sourdine, vormen dan ook de grondtoon van de bundel. Wat de typografie betreft,
we krijgen hier de gedrukte tegenhanger van het handschrift der Feesten, met
daarenboven een zestal houtsneden van Oscar Jespers. Eenmaal komt een
facsimilebladzijde voor (nl. on Opdracht aan Mijnheer Zoënzo), in de vorm van een
abstracte tekening, waar gekleurde lijnen, kringen en vraagtekens de gedachten
samenbinden, evenals in sommige ‘poèmes-objets’ van Breton. Voor de rest denkt
men opnieuw aan Apollinaires Calligrammes: de oorlog is het thema van beide
werken en ook de uitdrukkingsmiddelen nagenoeg dezelfde: grote woorden, kleine
woorden, scheve woorden, weinig of geen syntaxis, concentratie, evenals in de
Feesten, nabootsingen van monden, ontploffingen, trams, muzieknoten. Alleen
primeert het visuele bij Apollinaire, het akoestische bij Van Ostaijen.
De invloed van dada valt meer in de wanhoopsstemming te bespeuren - en in het
verscholen verlangen naar zuiverheid, dat er de grondslag van vormt - dan in de
eigenlijke uitdrukking. Van Ostaijen bevindt zich dichter bij de werkelijkheid dan de
dadaïsten. Zijn thema zelf vergt trouwens een bepaalde logica, al was het maar de
chronologische volgorde. Hij beschrijft achtereenvolgens de lichtzinnige mentaliteit
en de algemene verdierlijking die aan de oorlog voorafgingen, de ‘bedreigde stad’,
de ‘aanval’, de bezette ‘holle haven’, waar alleen de stap van een soldaat weerklinkt,
en waar de halfvergane letters van kisten, de uithangborden van gesloten bars
heimwee naar de vroegere bedrijvigheid wekken. Dan laait het leven weer op in de
cyclus De Kringen naar binnen, waar gedichten samengebracht zijn, die alle om de
music-hall en het nacthtleven draaien. Er komt wat gevoelswarmte te voorschijn,
het gebed aan Asta Nielsen is niet helemaal als satire bedoeld; voelbaar is het
medelijden van de dichter met de ‘Maman’ uit het sarcastische Folies Bar. De Kringen
naar binnen eindigen op een verlaten plein, in ‘de triestigheid's morgens’: een
harmonika sterft weg en
soldatenlaarzen leggen
laat
de
stad
in
v
e
r
t
e

Ten slotte komt de Aftocht, waar, op de beschrijving van de débâcle, een satiriek
‘TE DEUM DE LA VICTOIRE’ volgt, in de geest van een waanzinnig nihilisme, dat
het ‘Veni Creator’ laat afwisselen met:

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

308
c'est lui l'plus beau costo
c'est lui le rol du Sébasto
en uitloopt op de uitroep:

Na de broederliefde en het pacifisme van Het Sienjaal is de titel van het eerste
gedicht der Feesten symptomatisch: De Moordenaars. In plaats van het ‘glorielied
van de Internationale’ (I, 147) weerklinken in het begin van Bezette Stad, onmiddellijk
na de nihilistische ‘opdracht’, de soldatenliederen en de mortieren van het Duitse
leger (Bedreigde Stad). Met de zelfmoord en het algemeen ‘ontworden’, waarop de
Feesten uitlopen (Angst een dans), hangt het absurditeitsgevoel van de bevrijding
in Bezette Stad samen: ‘alles is zonder zin/ nu/ kattedrek’ (De Aftocht). Door een
bijna volledige ‘Umwertung’ van zijn ‘humanitaire’ thema's schijnt Van Ostaijen zijn
vroegere idealen in de Feesten te verloochenen en verwerpt hij de buitenwereld en
het ‘werkelijke leven’ in Bezette Stad.
Het innerlijk beleven, dat hieraan ten grondslag ligt, zal wel in grote mate bepaald
zijn door de omstandigheden, die op dat ogenblik voor de dichter niet bijzonder
rooskleurig waren.
Hij die, vreemd genoeg, evenals zovele Duitse expressionisten, op een soort
‘gouden eeuw’ na de oorlog hoopte, zag nu hoe de oude orde hersteld werd, hij zag
de generaals en kardinalen defileren en zijn hersenschimmen met voeten treden.
Bovendien werd hij als activist uit het Aards Paradijs weggejaagd. Het Sienjaal werd
door de justitie in beslag genomen. Hij kreeg ontslag op het Antwerpse stadhuis en
vond het veiliger naar Berlijn uit te wijken, waar hij getuige werd van de mislukking
der spartakistische revolutie.
De neerslag van de ontnuchtering vindt men o.m. in zijn ‘Grotesken’, die van 1919
af een bijtende satire van het gezelschapsleven geven, van Het Bordeel van Ika
Loch (omgekeerde Logika) (1926) tot de humoristische Diergaarde voor Kinderen
van Nu (1932 postuum), en het boosaardige Intermezzo (1928 postuum).
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Dit was de uiterlijke reactie, de afrekening met de buitenwereld, die in al haar
vinnigheid ook in Bezette Stad doorbrak, terwijl de dichter in de Feesten waanzinnig
tegen de wanhoop worstelde: ‘Wat/ ik wil ademen/ ik wil een VIS zijn’ (Vers 4).
De vroegere dandy wijkt niet terug voor meedogenloze zelfuitbeelding en
zelfkastijding. Een weerspiegeling van zijn innerlijke verscheurdheid zijn de baldadige
Feesten, waarin een panische angst voor het leven een compensatie zoekt in
krampachtige erotiek, of omslaat in mystiek doodsverlangen. Ondanks de erotiek
wordt hier geen liefde, of welke andere vorm van gemeenschap, meer verheerlijkt.
Wanneer de dichter met iemand ‘medelijdt’, schijnt dat uit louter masochisme te
gebeuren. De drang naar de ander zal niet meer in vervulling gaan: ‘jij jij jij/ wie is
jij’ (Vers 4).
Deze vraag breidt hij trouwens uit tot de hele buitenwereld, waarvan hij het bestaan
zelf in twijfel trekt. De ‘dingen’, waarmee hij in Het Sienjaal een cultus bedreef, zijn
hier niets meer dan vluchtige, bedrieglijke verschijnselen; het vroegere ‘werkelike
leven’ is in een ‘DoMMelDans van de schijndingen’ (Angst een dans, F.) ontaard.
De discrepantie tussen de utopische droom van de humanitaire expressionist, nl.
de voorstelling van de kosmos als een harmonisch geheel waarvan de mens een
integrerend deel kan uitmaken, en de zinloze wereld die in Bezette Stad zal worden
uitgebeeld, wekt in Van Ostaijen de typisch moderne gevoelens van absurditeit en
existentiële angst op. Uit zelfverweer negeert hij de wereld, die zijn streven naar
eenheid heeft gelogenstraft.
Zowel door zijn morele ontgoocheling als door zijn groeiende twijfel aan de
werkelijkheid voelt hij zich in ‘de lucht van de ontbinding’ (Prière impromptue 2, F.)
tot een-zaamheid gedoemd. In een wanhopige reactie tegen het gevoel van onmacht
dat hem overmant, probeert hij zijn vroegere levensdrang terug te vinden in een
chaotisch botvieren van instincten en verdrongen seksuele impulsen. Koorts,
overspanning, vertwijfeling, zelfpijniging, angst en waanzin schijnen de wereld te
besmetten. Geraamten van kinderen spelen in de sneeuw en slepen Christus bij
de voeten. De huizen springen in kringen onder de blakende zon. Slangen sissen
in de nacht. ‘Buiken dansen/ borsten dansen/ BLOED danst’ (De Marsj van de hete
Zomer, F.). Een hond danst vóór de maan. En ook het ‘laaiende lijf’ van de dichter
gaat aan het dansen. Alle verschijnselen dansen op een hortend jazzritme door
heel het boek heen, met slechts één wil: te worden gedragen naar ‘duisternis/ en
dood’ (Angst een dans). In een extatisch ‘ontworden in de “Logos”’ hoopt de
dichter-danser aan zichzelf te ontsnappen (ibid.), wil hij alles in zich ‘aan stukken
rijten/ tot het/ lijf in/ lompen hangt’ (Vers 3). Toch is de wanhoop niet totaal, des te
minder daar zij het gevolg kan worden genoemd van een beredeneerde houding,
waarin de dichter hoe dan ook zal volharden. Van zijn existentiële nood maakt hij
inderdaad een lyrische deugd. De ascese, waarvan soms zo oppervlakkig sprake
was in Het Sienjaal, wordt in de Feesten authentiek toegepast: in overeenstemming
met zijn onzeker en eenzaam bestaan in het ontredderde Berlijn kiest Van Ostaijen
zelfbewust een innerlijke koers die hem als dichter uit zijn eigen zelf moet drijven
dank zij een systematisch volvoerde aftakeling.
In die sombere jaren van ballingschap komt hij inderdaad tot de slotsom dat zijn
individuele Ik een burgerlijk overblijfsel is, wat voor hem de wortel van alle kwaad
betekent. De lijn van zijn humanitaire en communistische idealen, die nochtans op
dat ogenblik bitter worden teleurgesteld, trekt hij logisch door, wanneer hij besluit
ook zijn Ik overboord te gooien.
In Prière impromptue 2 schrijft hij: ‘Ik leg/ al het dragen van valse juwelen af’, en
Vers 6 eindigt aldus:
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Ik zal beginnen mijn débâcle te geven
ik zal beginnen mijn faljiet te geven
ik zal mij geven een stuk gereten arme grond
een vertrapte grond
een heidegrond
een bezette stad
Ik wil bloot zijn
en beginnen

Voor het nieuwe debuut wordt de vertrapte stad als klankbodem gekozen. De dichter
zal er volledig in opgaan, of er met man en muis in vergaan. De Bezette Stad, waarin
het individuele Ik maar zelden meer aan het woord komt, kan men in zijn geheel als
een zelfprojectie van de asceet beschouwen, die ‘tabula rasa’ heeft gemaakt, en in
wiens bloed de chaotische buitenwereld de tekenen nalaat van het ‘nihil in alle
richtingen’.
Terwijl op de ‘Bedreigde Stad’ (B.S.) de granaten vallen, worden ‘de generaals
de souteneurs de patriotten de demi-monde’ herleid tot een klomp ‘kippevlees’:
‘keldervlucht van een bordeel/ balloterende borsten voetbalbuiken (...)/ in de kelder
bibbert het vlees kiloachtig’. Dit is een ‘unanime’ van een nieuw soort.
Terecht meent Van Ostaijen dat de doeltreffendste manier om de bourgeois aan
te vallen in de nuchtere uitbeelding van zijn schijnheilig gedoe ligt. Het hoogtepunt
brengen de walgelijke feesten van het ‘TE DEUM DE LA VICTOIRE’ (De Aftocht,
B.S.), waarin de triomf van de ‘loopse honden’ wordt geschilderd, en meteen - wat
de auteur betreft - de ineenstorting van alle idealen: ‘Alles werd gesloopt’. Van
mensenliefde is geen sprake meer: de chaos wordt zakelijk of wanhopig-ironisch
geregistreerd. Geen sprake meer van ‘Welt- und Allgefühl’. ‘ALLES WURSCHT’,
schrijft de dichter in blokletters (De Aftocht, B.S.). Nog in de Nagelaten Gedichten
zal hij zijn houding uit Het Sienjaal parodiëren: ‘Du/ Gute/ Kuddelmuddelmutter Erde/
(...) Bin ich/ Bin ich nicht/ der Fritz von Erde/ der die Erde liebt/ Inzest’ (II, 180). Geen
sprake meer van God de Vader, tenzij als directeur van een panopticum dat ‘niemand
amuseert’ (III, 265), in het prozaverhaal Intermezzo, of als vedette van het Grote
Zirkus van de H. Geest (II, B.S.). ‘Jeder Gott (ist) eine Möglichkeit für Finanzleute’,
zei het Berlijnse manifest van Dada. Christus' offer, dat in Het Sienjaal, samen met
het leed en de zonden van het mensdom, de ‘witte wegen naar het wijde wezen
van het Zijn’ (I, 126) baande, verliest zijn waarde. Voortaan wordt Christus alleen
het symbool van de zinloosheid en het doelloze lijden, waaronder ook de stad gebukt
gaat.
Terwijl het leed soms nog in de Feesten een mystieke betekenis krijgt (Prière
impromptue), wordt er in Bezette Stad de zinledigheid van onthuld in het
onvergetelijke beeld der Verlaten Forten: ‘stomme Gil van sjako in regende/ ruimte/
zijpelen van vuile belletjes van wasdoek/ vertrapte prikkeldraad’. En hier bestaat
Christus niet eens meer: ‘Gezegend zijt Gij Maria onder alle vrouwen want Uw buik/
IS ONVRUCHTBAAR’ (De Aftocht).
Bijna alle thema's, die de dichter vroeger bewust of onbewust om hun potentieel
unanimistisch karakter had gekozen, worden voortaan omgekeerd. Een tegenhanger
van de eerste Music-Hall, waarin Van Ostaijen o.m. de film verheerlijkte als middel
tot broederliefde en geloof in het goede, brengt het gelijknamige gedicht in Bezette
Stad. De stad heeft er de bezetting a.h.w. aanvaard, en gaat binnen de haar
opgelegde grenzen een artificieel leven leiden, nl. in de wereld van het spel, de
vertoning, de bars, een wereld die hier opnieuw tot haar recht komt. Maar ditmaal
is de stemming troosteloos. De toeschouwers - en vooral de dichter - koesteren
geen illusies meer omtrent
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het ‘banale wonder’. Evenmin als de ‘sjimpansee’ uit de Nagelaten Gedichten (II,
195) doet de dichter mee. Hij spot nu met de film, waarvan hij eertijds de weldoende
uitwerking op de gemoederen bezong. Elders zegt hij meesmuilend: ‘U zal veel
worden vergeven/ want/ gij hebt veel films gezien’ (Opdracht, B.S.). Wat het variété
betreft, blijft hij weliswaar een ogenblik bewonderend naar het volmaakte, soepele
nummer van de acrobaten kijken - maar onmiddellijk wordt zijn aandacht afgeleid
door de domme komiek van het publiek: ‘Dansen De KoffieKoppen Met De
MenseKoppen Mee’. Daarna komt het thema niet meet voor, behalve in een
Nomenklatunr van verlaten dingen.
Ook andere ‘unanimes’ verdwijnen overigens uit Van Ostaijens poëzie. Twee
gedichten uit Bezette Stad zijn nog aan de bar gewijd: in het ene steekt de dichter
de draak met de schoonheidsontroering van een hoerenwaardin bij het horen van
de ‘Berceuse de Jocelyn’ (Folies Bar) en in het andere stelt hij vast: ‘de bar is leeg
en vol mensen’ (Bar). Zelfs de tram is ontluisterd, en de regen, die in Het Sienjaal
reiniging bracht, die in de Feesten een stemming van ‘frisse vruchten’ wekte, valt
vuil en smerig over de Bezette Stad.
De halfverregende letters van uithangborden en oude kisten herinneren aan
vroegere reizen en verloren grootheid. Samen met enkele aan flarden gereten
schlagers, hangen de brutaal zich opdringende reclameteksten een troosteloos
beeld op van de moderne mensheid, de ‘hollow men’, en leveren absurd commentaar
op de leegheid van het bestaan:
O Suzanna waaas ist das LE
ils en ont tant goûté
qu'ils en ont dégueulé
(Opdracht, B.S.)

Ook in de Nagelaten Gedichten spoken de slogans voort: in het dadaïstische gedicht
over de
Pilules
Pink
pour
personnes
pâles (II, 167),

in het Huldegedicht aan Singer, in het gedicht over de Crème La Nymphe, in De
Droom van het Weesje en in de limonade van de Belgiese Zondag, ‘UIT ZUIVERE
VRUCHTEN’ (II, 179).
Leegte, koude en lusteloosheid, dat is de geestelijke armoede die Van Ostaijen
voortaan in de stad zal ontdekken, na de algemene ‘Umwertung’ van de Bezette
Stad, die hem in de eerste plaats treft. Het gejaagde ritme van het stadsleven, dat
vanaf Music-Hall het grootste deel van Van Ostaijens lyriek had opgezweept, is hier
op enkele uitzonderingen na verdwenen. De ‘ekstensieve’ krachten uit Het Sienjaal
zijn in de ‘bottende pioenen’ en ‘hijgende papavers’ van de Feesten uitgebloeid. Na
de uitbarstingen van een verkrampte levensdrift, of daartussenin, ontaardt de
bezieling van de dichter, waarvan de zelfmoorddans een laatste paradoxale
uitdrukking was, in een ‘schommelend liedje’ van ‘ebbe en vloed’ (Fatalisties Liedje,
F.). Het ‘wrak’ wordt telkens weer in zee gedreven. ‘Aftobben/ uitmergelen/ wat blijft/
wat vergaat/ ritme van kamp en fletszijn’ (Vers 2, E.). In Bezette Stad en de
Nagelaten Gedichten wordt dit ritme vaak aangetroffen, nu eens mechanisch
onafwendbaar, dan weer oneindig moe:
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Het lijkt stilaan voor de dichter een ware obsessie te worden, alsof elke beweging,
elke nadering of verwijdering - ‘O Masker op mij toe!’ (Rouwstad, B.S.) - elk
aanvoelen van de gang van de tijd een onverklaarbare angst in hem wekte.
Het voorbijgaan van de tijd, het gevoel dat ‘alles wegzinkt rond je/ en enkel/ het
razend ratelen van je kino/ je dinamo/ je hart’ (Music-Hall, 5, B.S.), het voortdurend
tasten naar het vervlieten van de ‘schijndingen’ (Angst een Dans, F.), en daarenboven
de volstrekte eenzaamheid en vervreemding van de enkeling, die zijn streven naar
eenheid met zijn omgeving, naar kennis, naar communicatie, naar liefde, heeft zien
mislukken: dat alles maakt van de Feesten en Bezette Stad een journaal van de
moderne 20e-eeuwse levensangst. Onmacht leidt uiteindelijk tot de vaststelling dat
‘woorden kunnen niet meer dragen/ O ons verlangen/ naar het kapotten van alle
begrippen/ alle hoop/ alle idioterijen/ de rode vloed groeit niet/ de rode legers wassen
niet/ en niets gaat stuk/ en niets gaat stuk’ (De Aftocht, B.S.).
Nochtans voegt hij hier een schuchter ‘misschien’ aan toe: ‘misschien zeggen wij
eens j'ai soupé/ d'en avoir soupé’ (Opdracht, B.S.), ‘misschien wordt eens/ de nood
zo groot/ alle dijken breken’ (De Aftocht, B.S.). Evenmin als in de Feesten is dus
alle hoop afwezig. Wellicht wordt eens in de samenleving het ‘tabula rasa’-gebaar
mogelijk, dat de dichter voor zichzelf heeft gedaan. We kunnen even doordenken
en ons afvragen, of Van Ostaijen zijn dichterlijk ‘tabula rasa’ niet heeft opgevat als
een - weliswaar bescheiden - voorbereiding op een naar een verre toekomst
verschoven kentering van de menselijke geest: hijzelf zal, in verband met zijn laatste
gedichten van ‘collectieve verlangens’ gewagen (IV, 272), waaraan deze
beantwoorden: ‘nous voulons créer des aspirations collectives. Aussi je me retire
dans une discipline personnelle dont le but est de trouver les moyens qui pourraient
devenir collectifs’ (IV, 290). Tot het bereiken van deze nieuwe tucht zijn de Feesten
en Bezette Stad de aanloop geweest.
Intussen rekende Van Ostaijen op burleske wijze af met de ernst van zijn tijdgenoten
en de bourgeois samenleving in zijn ‘groteske’ prozaverhalen.
Naast de biografische omstandigheden in zijn Berlijnse periode zijn een aantal
literaire factoren ‘anregend’ geweest: zijn bewondering voor Swift, de
communistisch-dadaïstische sfeer, waarin een gedeelte van de Duitse intelligentsia
verkeerde, en vooral zijn kennismaking met Mynona (pseudoniem van S. Friedländer)
en zijn ontdekking van Scheerbart, twee schrijvers van ‘groteske’ romans en verhalen.
Alsof het om een totaal vreemde soort van dieren ging, worden verschillende
mensentypes en hun onderlinge verhoudingen aan de hand van in het absurde
verlopende intriges bespottelijk gemaakt. Vooral de burgerlijke instellingen, de
profiteurs en hun al dan niet door eigen schuld gealiëneerde slachtoffers moeten
het ontgelden. Daarenboven worden ook het menselijk tekort en de ‘vanitas’ van
het leven in het algemeen aan de kaak gesteld. De verhaaltechniek, die op het
eerste gezicht aan het klassieke standpunt van
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de alwetende verteller schijnt te beantwoorden, getuigt van impliciete kritiek op de
taal en haar geijkte uitdrukkingen, ook op het epische genre als zodanig. Nu eens
wordt, als in Het Gevang in de hemel of De verloren huissleutel, een crescendo van
acties en reacties in steeds ruimere kringen gebruikt, zodat een aanvankelijk vrij
banale gebeurtenis geleidelijk tot onvoorziene catastrofen leidt, dan weer wordt de
handeling ondermijnd door nutteloze uitweidingen, pseudo-logische vertogen, of
associatief spel met woorden (b.v. in Het Bordeel van Ika Loch of De bende van de
Stronk). Vaak krijgt men de indruk dat Van Ostaijen de vertelfunctie als een op hol
geslagen mechanisme opzettelijk laat ontsporen: in dit opzicht zijn zijn ‘grotesken’
in die tijd een unicum in Vlaanderen.
Eigenaardig genoeg heeft Van Ostaijen, die als theoreticus nochtans expliciet en
wijdlopig de ‘zuivere’ lyriek en het ‘organisch’ expressionisme verdedigde, zo goed
als niets geschreven over de ‘groteske’ als literair genre, of over zijn eigen
bedoelingen hiermee. Des te belangrijker is het weinige wat hij daaromtrent in een
brief aan Geo van Tichelen meedeelde (april 1919): ‘Schrijf een novelle waarin ik
de mensen probeer voor de aap te houden. Positieve kritiek: bral. Ik voel thans voor
novellen waar je zo heerlijk in kunt zwansen. De mensen zijn niet waard gekritiseerd
19
te worden. Enkel stof voor burleske novellen’.
Over het niet-narratieve of de kritiek op de taal geen woord. Misschien zag Van
Ostaijen alle subversieve facetten van zijn scheppend proza niet in. Dit ‘groteske’
genre bleef hij waarschijnlijk beoefenen tot kort voor zijn dood - veel verhalen zijn
ongedateerd en postuum uitgegeven. In zijn laatste levensjaren zou het sarcasme
echter soms voor een mildere humor wijken, o.m. in bepaalde stukken uit Diergaarde
voor Kinderen van Nu (1932), of door enkele lyrische half-impressionistische
half-kafkaiaanse stemmingsbeelden worden vervangen.
Zijn literaire essays wijdde Van Ostaijen voornamelijk aan de lyriek en de kunst. Hij
beschouwt de bezinning op het geïsoleerde woord als essentieel. Terug naar de
bouwstoffen, zo luidt de leus vanaf 1920 ongeveer. Het gaat in feite om de
‘zuiverheid’ van de kunst: een ‘autonome’ kunst houdt in de eerste plaats rekening
met haar materiaal, met haar specifieke bouwstof en techniek. Sterk aanmoedigend
zal hier wel het voorbeeld van het expressionistische tijdschrift Der Sturm geweest
zijn, dat dergelijke theorieën verdedigde en toepaste (Schreyer, Stramm, Walden
e.a.).
Doch met het zuivere, alleenstaande woord komt Van Ostaijen in een slop terecht:
‘Geen enkel gedicht rond het fenomeen vis (zou) mij ooit machtiger kunnen zijn dan
dit woord “vis” zelf’ (IV, 373). De allereenvoudigste woorden weerklinken inderdaad
tot in het diepste van het onderbewustzijn, omdat zij door de tijd met een patina
overdekt zijn en ook omdat zij het kind in ons, onze eerste indrukken van de dingen,
wakker schudden. Daarom schuwt Van Ostaijen in zijn lyriek geleerde of ‘poëtische’
woorden, en zijn de meest alledaagse integendeel welkom. Van de lezer of
toehoorder wordt verwacht dat hij het diepere ‘affect’ van het eenvoudige woord
herschept, maar dan door bemiddeling van het gedicht, d.w.z. van een bepaald
ritme waarbij de beelden aan elkaar worden geregen, van poëtische schokken en
een woordmuziek, die door dat éne woord (of in de Nagelaten Gedichten, door een
eenvoudige zin) in het onderbewustzijn aan de gang wordt gebracht.
Zo ontstaat dan het ‘autonome’ gedicht volgens eigen wetten die inherent zijn
aan het woord, aan het materiaal zelf, volgens beeldassociaties en klankassociaties
die principieel niets te maken hebben met vooropgestelde patronen, met de weergave
van de uiterlijke werkelijkheid of de individuele gevoelens van de dichter. Alleen zal
het be-
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wustzijn controle moeten uitoefenen om het gedicht af te ronden. Daarover later.
Daar komt echter bij dat het gedicht in het onderbewustzijn van de schrijver
ontstaat en zich in laatste instantie tot het onderbewustzijn van de lezer of toehoorder
richt. Wat bij Van Ostaijen het geloof aan een soort collectief onderbewustzijn schijnt
te onderstellen.
Vooral vóór 1922 heeft hij een gemeenschapskunst voorgestaan, waarnaar,
volgens hem, het kubisme en de abstracte kunst op plastisch gebied de weg wezen.
De argumenten die hij aanvoerde, waren: de eenvoud van vlakken en kleuren, de
mogelijkheid van de massaproduktie van gestandaardiseerde vormen en een meer
intuïtieve aanpak van het kunstwerk, dat geen cerebrale vergelijking met de
buitenwereld toeliet. Even zelfstandig tegenover de zintuiglijk waarneembare
werkelijkheid als de muziek, beantwoordde de nieuwe kunst tevens aan de
verinnerlijking èn het dynamische karakter van de moderne psyche, aldus Van
Ostaijen. De denkbeelden van het futurisme, van Gleizes, Metzinger, Kandinsky en
het Bauhaus, hebben deze opvatting van het ‘autonome’ kunstwerk, die aan Van
Ostaijens theorieën over het ‘autonome’ gedicht zijn voorafgegaan, aanzienlijk,
beïnvloed. Opmerkelijk is dat zijn poëtiek vaak een transpositie is van louter artistieke
theorieën.
Het kunstwerk, dat zich volgens eigen wetten ontwikkelt en een aparte wereld
uitmaakt, brengt ons in de onmiddellijke nabijheid van het ‘spel’. Na zijn Berlijnse
crisis beweert Van Ostaijen een dichter te zijn geworden, die ‘gedichtjes maakt voor
(z)ijn plezier’.
Naar Johan Huizinga's Homo Ludens is het spel een handeling die verloopt binnen
bepaalde grenzen van tijd, ruimte en betekenis, volgens een zichtbare orde, naar
vrijwillig aanvaarde regels, en vooral buiten de sfeer om van het materiële nut of
welke uiterlijke noodzakelijkheid ook. Het hoeft ons niet te verwonderen dat Van
Ostaijen, evenals b.v. Jacob of Valéry, de kunst een spel noemt, de dichtkunst een
spel met woorden.
Maar het spel met woorden verloopt geenszins willekeurig; dilettanterige ‘Spielerei’
is het ook niet, zegt Van Ostaijen. Het woord ‘spel’ gebruikt hij dikwijls in verband
met poëzie, maar hij weidt maar op één enkele plaats uit over het begrip, nl. in
Gebruiksaanwijzing der lyriek (1927) naar aanleiding van de mystieke dichters, ‘bij
wie het woord zijn allerdiepste resonantie bekomt. En wie Mechtild van Magdeburg
en zelfs Angelus Silesius kent, weet hoe dezen in kinderlijke verrukking met het
bijna inhoudloze woord spelen en hoe hun gedichten, als soepele dieren, omgekeerd
en in de hoogte geworpen, telkens weer op hun poten terecht komen’ (IV, 376).
De passage is bijzonder verhelderend: bij het spel met woorden komt het erop
aan: 1. kinderlijk verrukt te zijn, de primitieve visie terug te vinden, de verwondering,
die alles splinternieuw maakt; 2. de woorden als ‘bijna’, doch niet geheel ‘inhoudloos’
te beschouwen, vermoedelijk met het accent op hun ‘muzikale’ of ‘sonore’ waarde,
en in elk geval ontdaan van wat hij noemt hun ‘journalistieke’ betekenis; 3. ze in de
hoogte te werpen, ermee te spelen, doch op zo'n manier, dat ze in het gedicht ‘op
hun poten terecht komen’. Enkele beelden, die Van Ostaijen elders in verband met
het spel gebruikt, krijgen hierdoor een diepere zin. De spelende dichter vergelijkt
hij niet met een kaartspeler, of een schaakspeler, maar met een kind dat blokjes op
elkaar zet (IV, 165), een goochelaar (IV, 164), een jongleur (IV, 338). Al deze figuren
hebben met de ‘in de hoogte’ geworpen ‘soepele dieren’ hun zin voor evenwicht
gemeen. Naast fantasie en handigheid is in de latere gedichten evenwicht het eerste
vereiste van het spel met woorden, dat nooit aan het toeval wordt overgelaten. Van
Ostaijen zinspeelt o.m. op Tzara's werkwijze, die erin bestaat, ‘een dagblad (te)
nemen, de woorden uit
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(te) knippen, in een hoed (te) werpen en ze dan naast elkaar (te) plaatsen’, maar
hijzelf voegt eraan toe: ‘Seulement, il faut savoir découper un journal’ (IV, 522).
De opvatting van het dichterlijke spel wordt echter door een belangrijk element
aangevuld. ‘De dichtkunst is steeds nederig. Zij noemt zich goochelaar. In
werkelijkheid is zij Pythia’ (Modernistische Dichters, 1923, IV, 164). Haar spel, dat
Mallarmé in verband bracht met ‘le conscient manque en nous de ce qui là-haut
éclate’, wordt door Van Ostaijen ook ‘in het metafysische geankerd’ (Nogmaals
Poëzie, postuum, IV, 338).
Het ‘metafysische’ valt hier eigenlijk samen met de ‘geheimzinnige’ zijde, die door
het woord in de dingen, en door het wordende gedicht in de woorden wordt onthuld,
dank zij de in het onderbewustzijn gewekte ‘resonanties’. De groei zelf van het
gedicht acht hij in zijn laatste levensjaren even belangrijk als de uiteindelijk besloten
vorm waarbinnen het ‘autonome’ spel plaatsheeft. Het ‘organische’ gedicht betekent
voor hem niet alleen een harmonisch geheel, gebaseerd op de evenwichtige
verhouding der onderdelen tot elkaar, maar een wordend, levend wezen dat zich
stilaan ontwikkelt, ‘van de organen tot het organisme’ (IV, 378). Door de nadruk die
hij legt op het groeiproces, op het ‘experiment’, op het ‘avontuur’ dat ‘hoofdzaak
20
blijft’, is hij beslist te onzent als theoreticus een baanbreker te noemen. Niet zelden
wijst hij, na 1923, op ‘de naar (z)ijn mening kapitale waarde van techniese problemen’
(IV, 211). Het gaat erom, ‘alles van vooraf aan te beginnen. Het gehele probleem
opnieuw te stellen’ (IV, 327) en onvermoeid te ‘zoeken naar nieuwe formele
mogelijkheden binnen de poëzie’ (IV, 393-394). Daar het gedicht in het
onderbewustzijn wortelt en ontstaat, weet hijzelf niet vooruit wat het zal worden:
‘geen theoreticus onzer zou een “ars poetica” kunnen schrijven’, hoogstens een
‘handleiding tot het improviseren in lyriek’ (IV, 350).
Op die manier stelt hij de ‘zuivere’ poëzie in een uitgesproken modernistisch
daglicht, nl. als het dynamische proces van een intuïtieve zelfprojectie in de stof,
doch zonder uitschakeling van het controlerende bewustzijn; hier wordt de techniek
één met de voorstelling; zij verschijnen, om zo te zeggen, simultaan.
Misschien heeft de jazz een rol gespeeld in Van Ostaijens opvatting van de
improvisatie. Hoewel hij er niet over spreekt in zijn essays, toch staan zijn lyriek en
bepaalde grotesken niet zelden in het teken van de jazz. Dit blijkt uit gedichten als
Metafiziese Jazz en Vers 5 uit de Feesten, uit talrijke zinspelingen in Bezette Stad,
uit het filmscenario van De Bankroet-Jazz (1919), waarin de jazz aan de
wereldrevolutie dienstbaar wordt gemaakt, uit nagelaten gedichten als Fiziese Jazz,
Oppervlakkige Charleston en Boere-charleston, alsook uit het gesyncopeerde ritme
van b.v. Huldegedicht aan Singer, uit de veelzeggende titel Woord-jazz op Russies
gegeven: het gaat hier wel degelijk om improvisaties op een thema.
Met een dergelijke opzet schijnt de eis van een onpersoonlijke vormschoonheid,
een ‘gladde, gave huid’ (IV, 330), principieel moeilijk te verenigen. Weliswaar
betekent de gaafheid van de vorm, als resultaat van een bewuste schifting, het
eindpunt van Van Ostaijens strevingen. Maar voor de lezer is ze tevens doel en
middel. Waarom wil de dichter inderdaad een zuiver, onpersoonlijk gedicht
scheppen? Hij verlangt dat de lezer actief met het gedicht omspringt, als met een
kompas of een landkaart, om op zijn beurt, en op zijn manier, de tocht aan te vangen
naar ‘de schone slaapster in het woud’ (IV, 319). Niet alleen ‘(maakt) de lezer (...)
de groei van het gedicht mee’ (IV, 355), maar het geobjectiveerde gedicht vergt ook
- daarop is de armoede ervan berekend - vanwege de lezer een subjectieve
herschepping, waartoe de enige voorwaarde is: ‘het lyriese geluk’ (IV, 353), de
verrukking om de expressie. Dit geluk beleeft Van
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Ostaijen zelf b.v. bij het lezen van Pour atteindre à la mort van de Luikse dichter
Hubert Dubois. ‘Deze gedichten wisselen van gedaante als een wolk en in deze
wisseling ligt voor ons lyries meeleven hun waarde. Hoe verrassender de wolk van
kasteel tot duivelsgedaante wordt, des te meer houdt zij uw aandacht vast. Amateurs
van poëzie hebben steeds veel gehouden van het trekken van de wolken, een bij
uitstek lyries-verwendbaar fenomeen. Waarom zouden wij niet houden van gedichten
die het hem de wolken zo goed nadoen? Ik wil zeggen: er is een lyriek van de
wordende voorstelling. (...)’. Deze gedichten zijn dan ‘zo onpersoonlijk dat zij, in
compleet mimetisme, naar uwe ontroering zich plooien’ (Hubert Dubois, 1926, IV
353). Anders gezegd: het woord is aan de lezer. Het lyrisch object staat tot zijn
beschikking, hij maakt er zijn eigen kunstwerk van.
Daarom kwam Van Ostaijen zelf ertoe, het gedicht door technische gaafheid zo
‘onpersoonlijk’ mogelijk te maken. Hij wilde een soort lyrisch ‘voorwerp’ tot stand
brengen, waarmee de lezer naar believen kan spelen - een thema, dat een spel,
een speling mogelijk maakt, en waarop elkeen voort kan fantaseren. Een soepel
dier, waarop men te paard kan rijden, en op avontuur uitgaan.
Van Ostaijens gedicht blijft echter aan de ‘langue’ gebonden, anders zou de
betekenis ervan willekeurig, of afwezig zijn. Precies om zijn poëzie tot het
onderbewustzijn toegang te verschaffen, of ze naar onze ontroering te plooien,
gebruikt de dichter bij voorkeur de ‘luttele woorden’ uit de omgangstaal. Telkens
weer komen in zijn essays dezelfde voorbeelden terug - boom, vis, tafel, vinger,
kind -, wanneer hij duidelijk wil maken waarin de ‘lokstem der runen’ bestaat. Met
deze simpele woorden heeft hij ook zijn mooiste verzen geschreven. Het is zijn
geheim, en ook dat van de dichters, die hij bewondert: Apollinaire, Cocteau, Gezelle,
de jonge Marsman, de mystici, de anonieme volksdichters. Hij zegt het uitdrukkelijk:
door hun vrijwillige ‘armoede’, door ‘een taal, een zinsbouw die gans gewoon lijken:
de taal van iedereen’ (IV, 398) bereiken of vrijwaren deze dichters een lyrische
spontaneïteit, die aan hun poëzie de diepste weerklank geeft.
‘Het eerste Boek van Schmoll’ was de titel, die Van Ostaijen aan zijn laatste
verzenbundel wou geven.
Onder deze titel publiceerde Gaston Burssens in 1928 dan ook de in portefeuille
liggende en in tijdschriften verspreide gedichten in een postume bundel, die ook
een bloemlezing uit Music-Hall, Het Sienjaal en de volledige tekst van De Feesten
van Angst en Pijn bevatte. Om het geheel homogeen te maken, verzamelde Burssens
in een Appendix alle gedichten, die hem niet schenen te stroken met het karakter
van Het eerste Boek van Schmoll, nl. enerzijds stukken die te zeer naar de
voorafgaande periode terugwezen, anderzijds een aantal groteske gedichten. Het
beeld dat we aldus van Het eerste Boek van Schmoll (1928) krijgen, vertoont stellig
meer eenheid dan de (zover mogelijk) chronologische rangschikking, die de uitgave
van Gerrit Borgers biedt. Deze stelt ons echter in staat de innerlijke evolutie van de
dichter van naderbij te volgen, ook aan de hand van stukken die, ondanks Burssens'
aanspraak op volledigheid, in diens uitgave niet voorkwamen.
Wat de vorm betreft, stellen we vast: een progressieve bevrijding uit het keurslijf
van Stramms concentratie, een verwerping van het typografische simultaneïsme.
De zgn. vrijheid van het zelfstandige woord had de dichter ten slotte gebonden aan
een systeem, dat iedere spontane uiting in de weg stond. Thans wordt de bouw
losser, lichter, melodischer; de taal is draagster van de emotie en niet langer een
te overwinnen hinderpaal. Zij is ‘de la musique avant toute chose’. Bewust knoopt
Van Ostaijen aan
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bij het beste van de Gezelliaanse traditie: de zuivere klankwaarde van het woord,
of liever, van de woordgroep. Het gedicht moet zich muzikaal ontwikkelen vanuit
één uiterst eenvoudig ‘thema’, waarbij de inhoud, in principe, secundair is.
De gedichten, die het best aan die opvatting beantwoorden, zijn vooral onder de
laatste te vinden. De vroegere stukken staan kennelijk onder de invloed van de
techniek en de thematiek van Bezette Stad en de Feesten (kosmische dans,
jazzmuziek, groteske voorstellingen enz.), maar het nihilisme is nu meestal verzacht
tot een diep pessimistische ondertoon. De spot ruimt een steeds grotere plaats in
voor het spel, de zuivere woordmuziek met haar talloze schakeringen, van de
plompe, vitale charlestons tot de frisse eenvoud van de Sinterklaasliedjes of het
kristal van Zeer kleine Speeldoos, Marc groet's morgens de dingen, Jong Landschap.
Het lijkt wel, of de schrijver eindelijk rust heeft gevonden in die gedichten, in het
zingen en het aanvaarden van de eenzaamheid, waartegen hij vanaf Music-Hall en
21
vooral met Het Sienjaal had willen reageren. Zoals A. Westerlinck liet opmerken,
ligt die rust vooral in de zelfkennis, in het bewustzijn van de zelfverwerkelijking
waartoe hem zo lang niet alleen zijn verhouding tot de buitenwereld, maar ook zijn
neiging tot pose en zijn belezenheid de weg hadden afgesneden. Maar dit lost niet
met een alle problemen op. De dichter meent, integendeel, door zijn helderziendheid
dieper dan ooit de zinloosheid van het bestaan (Geologie), de nutteloosheid van
iedere gemeenschap te doorgronden: ‘Gij weet dat er geen gelaat is/ waar gij binnen
kunt/ als in uw huis’ (Het Dorp, II, 273). In de liefde zoekt hij vrede en vergetelheid
(‘Leg uw hoofd zo in mijn arm... wees rust’, II, 227). Vandaar ook de talrijke gedichten
over de slaap, een slaap zonder dromen, die alle grendels voor het leven sluit, en
over de Lorelei. De roes van de dans, de beschermende natuur, de geliefde, de
slaap, de verlokking van de Lorelei: het zijn stuk voor stuk deuren die de dichter
tussen zich en zijn angst sluit. Angst om wat gebeuren kan (Mythos, Zon brandt de
rozelaar, Vlerken), angst om het andere, angst die in elke vraag verscholen ligt,
zelfs in de Melopee die, op het eerste gezicht, zo levensmoe en fatalistisch klinkt.
Veel gedichten uit de bundel klinken ‘unheimlich’, zo b.v. het laatste, De Oude Man:
(...) De oude magere man in zijn zwarte jas
gelijkt een zwarte plant
Ziet gij dit snokt de angst door uw mond
het eerste smaken van een narkose. (II, 244)

Het omslaan van het verlangen in een gedwongen verzaken kenmerkt o.m. de
Polonaise, waarvan het begin hoopvol klinkt, terwijl het einde de abrupte
ontgoocheling brengt: ‘Twee handen in het lege/ en verre vingers tien’ (II, 232). De
wereld is ‘een gewaand daarbuiten’ geworden, een spel van spiegels en ruiten voor
de nacht, de onpeilbare ‘geologie’ waarin het ‘lood des zeemans’ steeds dieper
zoekt: ‘Moest dit zinken langs uw ogen zijgen gij kende niet/ een groter leegheid’
(II, 217).
Tegen de angst voor het onverklaarbare heeft Van Ostaijen zich, bewust of
onbewust, verzet door zich vast te klampen aan esthetische voorschriften - die hij
trouwens niet steeds naleefde -, door zijn toenemende trouw aan bepaalde thema's
zoals het water, de natuur, de liefde, het kinderspel, die bij hem op een drang naar
bescherming, beslotenheid en onbewustheid wijzen, en door een specifieke structuur
van de poëtische ervaring, die deze behoefte weerspiegelt.
Reeds in Het Sienjaal convergeren in uitzonderlijke gevallen de bewegingen naar
een rustpunt, een gelaat, een vijver of een plein, dat geluk en onbewustheid uitstraalt
en aldus contrasteert met de allesmeeslepende vloed van de overige gedichten.
Maar
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vooral in de volgende bundels zal voortdurend het beeld van de ‘kring’ terugkeren,
als een rustpunt, een haven. Op het einde van De Marsj van de hete Zomer (De
Feesten van Angst en Pijn) ‘trekt de blauwe avond saam naar het kleine vlak/
glimworm’. Het kapittel van Bezette Stad, waarin een schrale troost wordt gezocht
middenin de oorlogsellende, is getiteld: De Kringen naar Binnen, Het kortstondig
geluk van de dansende paren wordt er als een steeds engere ‘cirkelbeweging’
voorgesteld. In de Nagelaten Gedichten wordt de avond gesloten door de ‘kringen’
van de meikever, of convergeren de stralen van de maan naar de vijver, ‘heldere
drager van het veelvoudig éne/ van het éne veelvoudige/ licht’ (II, 191).
De hoepel van het kind (Music-Hall), het draaien van het spinnewiel, het spel van
de jongleurs, de wielen van de fiets met het ‘klingen van de schel in zonnekringen’,
de appel waarin de kindertijd verborgen ligt, de ‘blonde borsten’ die zich bieden, de
ronde vruchtbare aarde in Het Sienjaal en, in de Nagelaten Gedichten, de sierlijke
‘ringen in zeboehorens’, het volmaakt ovaal van de ‘eischoot waar het woord Vlees
wordt’, de ‘bloemekelk (...) in de kelk van bei' mijn palmen’, de boerenjongenswangen,
de tulpebollen, de zeepbel en de ring aan de neus van Amarillis: hoe drukkend ook
de schijnbare werkelijkheid, hoe dol ook de dans naar het ontworden, - een stille,
geborgen kern staat hier elk verschrompelen naar het niets in de weg.
Bij deze thematiek kunnen wij Van Ostaijens uiteindelijke opvatting van het
kunstwerk laten aanknopen: ‘Het kunstwerk is een eenheid. Het kunstwerk is gesloten
en aanvangloos gelijk een kring’ (II, 129). Tot dit denkbeeld, dat geenszins gelijk
staat met het streven naar een statische, onbewogen vorm, is Van Ostaijen
betrekkelijk vlug gekomen, en wel voornamelijk, zoals boven vermeld, in zijn kritiek.
Reeds in 1918 schreef hij in Kanttekeningen bij diverse onderwerpen, dat ‘een der
machtigste motoren van (zijn) geestesdynamiek wel het antagonisme zijn zal’, b.v.
het contrast tussen het stadsbeeld en de landelijke herinnering, of tussen de
‘geëkstensiveerde’ en ‘geïntensiveerde’ wereldvoorstelling (IV, 50).
Door deze tegenstelling wordt de dialectiek van de allerlaatste gedichten
aangekondigd. Aan de expansieve neiging, die vóór de Feesten in het ongebonden
ritme en de associaties van Het Sienjaal de bovenhand krijgt, zullen later de
woordherhaling, de ritmische constanten (herhalingen van een ritmisch schema),
de verglijdende recurrenties van de ‘premisse-zin’ beantwoorden; aan het verlangen
naar concentratie, daarentegen, de ‘Konzentration’ à la Stramm (het alleenstaande
woord, dat in de Feesten en Bezette Stad, zonder lidwoord en los van elk logisch
of grammaticaal verband zijn toverkracht zal terugkrijgen), het uitwerken van het
contrast tussen geïsoleerde woord- of klankgroepen, de ritmische typografie die de
isolering verscherpt, de afgeronde structuur van de ‘premisse-gedichten’.
De ‘organische’ eenheid impliceert ‘het opstellen van een formele architectuur,
bepaalde bouwwetten buiten dewelke om de kunstenaar in het oeverloze en het
chaotiese verzinkt’ (IV, 130). Hier komen de afkeer van het ongebondene èn de
reactie ertegen opnieuw tot uiting: de gesloten vorm van het kunstwerk moet het
dynamische elan afremmen. Het bewustzijn van de dichter ‘is grenswacht’ (IV, 378).
De onderbewuste centrifugale kracht wordt door het bewuste concentreren binnen
de grenzen van de ‘organische’ eenheid ingetoomd.
De voor Van Ostaijen meest typische nagelaten gedichten zijn gebouwd op dit
labiel evenwicht, dat de dichter in 1926 bij Hubert Dubois prees: ‘Het is verbazend,
hoe, bij alle dynamiek, de verzen van dit poëma rond de kern gegroepeerd blijven:
voor mij een teken van inderdaad grote meesterschap’ (IV, 351).
De ‘reinthematische dichtkunst’ (IV, 377), het ‘lyrisme à thème’ (IV, 289) dat hij
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voorstaat - waarbij ‘thema’ in de muzikale betekenis van het woord wordt bedoeld
- is gebaseerd op de associatief dynamische uitwerking van een ‘premisse-zin’:
‘Wat het gedicht zal worden weet ik niet, wanneer ik de premisse-zin stel: ik wacht
op de repercussie van deze zin in het sensibele onderbewustzijn’, want ‘het
onderbewustzijn levert de stof bij middel van dewelke ik de thematiese premisse-zin
lyries kan ontwikkelen’. Doch van het grootste belang is de taak van het bewustzijn:
‘grenswacht te zijn en daarop te letten dat de repercussie-zinnen niet de grens van
de premisse overschrijden’ (IV, 377-378).
Het schoolvoorbeeld van deze werkwijze is de door Van Ostaijen zelf vaak
aangehaalde Melopee. Soortgelijke gedichten liggen, in het latere werk, voor het
grijpen:

Berceuse nr 2
Slaap als een reus
slaap als een roos
slaap als een reus van een roos
reuzeke
rozeke
zoetekoeksdozeke
doe de deur dicht van de doos
Ik slaap (II, 236)

De Charlestons, de Berceuses, de Nachtelike optocht, de Onbeduidende polka: al
deze verzen gehoorzamen aan een innerlijk dynamisme en maken tevens een
volkomen afgerond en evenwichtig geheel uit: ‘Zoals de organen tot het organisme
zijn de woorden bepalend en zelf-bepalend. (...) Organiese prosodie: in zichzelf
gave zinnen of woordereeksen, een logiese ontwikkeling uit de praemisse en een
conclusie die het stellen van de praemisse lyries logies motiveert’ (IV, 377-378).
Technisch gesproken is het ‘premisse-gedicht’ Van Ostaijens oorspronkelijkste
bijdrage geweest. Daarin verwezenlijkte hij wel degelijk de synthese van de twee
tegenstrijdige tendensen, nl. de centrifugale en de centripetale tendens, die in zijn
lyriek tot uiting waren gekomen. Zoals reeds gezegd, betekent dat in feite dat de
eerste door de tweede wordt beteugeld. Hierop wijzen ook de meeste andere
gedichten waar via een geserreerde schrijftrant (die de overdrijvingen van de Feesten
en Bezette Stad vermijdt) getracht wordt de kern van de werkelijkheid te bereiken:
Een vleermuis aan de nacht
hangt niet uw adem aan een vreemde adem. (II, 237)

Vooral in dergelijke verzen komt het ‘visionaire’ temperament van Van Ostaijen aan
het woord. Daarbij raakt de woordmuziek zeker niet op de achtergrond. Overigens
worden de beelden vaak door klankassociaties aaneengeschakeld. Beide, klank en
visie, zijn met elkaar vergroeid: ‘Ach, mijn ziel is louter klanken/ In dit uur van louter
kleuren’, zo zei de jonge dichter reeds (I, 81). Maar terwijl gedichten als Melopee
en Nachtelike Optocht eerder muzikaal zijn geconcipieerd, komt hier het
evocatievermogen van de plastische voorstelling even sterk als de ‘sonoriteit’ tot
uiting:
Zon brandt de rozelaar
zon brandt de glasscherve
Kind
geef acht
hier liggen glasscherven (II, 222)
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Met een goudschaal gaat de dichter te werk; hoe geringer de stof, hoe zuiverder
de trillingen, die in de luchtledige ruimte worden veroorzaakt. ‘Voor mij is het zo:’
schrijft hij, ‘het geringste spel van Cocteau met een gemeenplaats, van Apollinaire
op een paar klanken (‘Toc, toc, elle est venue...’) behelst meer poëzie dan (een)
brutale en effectvolle (...) vondst’ (IV, 395). Daarom bewondert hij ook Gezelle, en
Marsmans Salto Mortale, ‘vanwege de lyrische durf en vooral vanwege de muzikaliteit
22
(...) het schoonste gedicht van ons, van onze generatie’ (IV, 399).
De uiterste klankconcentratie bereiken dan ook enkele korte gedichtjes zonder
titel, haast zonder stof, waarin de dichter naar ‘armoede’ streeft (IV, 334):
Is het Lichtmis licht mist
op het dorp keer om de kom (II, 223)

Het zuivere spel met klanken verkrijgt hier de kracht van een toverspreuk. Zulke
verzen zijn niet meer - of niet alleen maar - met woorden te verklaren; zij bestaan
volgens eigen normen. Wellicht schenken zij een betekenis aan de werkelijkheid,
maar zij blijven in zichzelf gesloten, met de noodzakelijke eenvoud van het
23
‘organische’, de lenigheid van het ‘soepele dier’ (IV, 376).

Gaston Burssens 1896-1965
Terecht staat Gaston Burssens bekend als een moeilijk dichter. Toch lijkt op het
eerste gezicht zijn taal eerder ‘eenvoudig’ en ‘colloquial’; zijn woordenschat doet
alledaags aan en schuwt elke vorm van jargon, geleerddoenerij of geraffineerd
taalim-pressionisme. De syntaxis doet hij maar zelden geweld aan; het ritme van
zijn vers is, in zijn latere bundels althans, op de ademhaling en de accentuering van
het parlando afgestemd, met de daarmee gepaard gaande pauzen, aarzelingen,
leemten en tempo-veranderingen. Tracht men echter de eigenlijke inhoud van zijn
poëtische mededeling samen te vatten, dan vloeit de zin ervan soms als zand tussen
de vingers weg: onver wachte veranderingen, omkeringen, contradicties, sofismen
of woordspelingen monden uit op een vacuüm, zodat men zich geneigd voelt, de
dichter gelijk te geven wanneer hij beweert: ‘'t is waar: / aan mijn spitsvondigheid
24
heb ik het ergst geleden’ (II, 715).
Maar ook deze indruk is van voorbijgaande aard: Burssens' meeste gedichten
hebben inderdaad een ‘dubbele bodem’, om met Karel Jonckheere te spreken wanneer zij geen vat der Danaïden zijn. Is in dit spel van spraak en tegenspraak,
van lokken en verbergen, een sceptisch grappenmaker aan het woord of een ‘jongleur
met vuurfakkels’, zoals Van Ostaijen hem noemde? Beantwoordt deze schalkse,
zichzelf verschalkende houding aan de struisvogelpolitiek, waaraan Burssens een
van zijn Posthume verzen wijdt (II, 689), of aan de gespletenheid, die hem in dezelfde
bundel doet vaststellen: ‘Ik zou wel willen weten wie / in mijn plaats zit te kankeren.
/ Misschien ikzelf (...)’ (II, 714)?
Hoe dan ook, Burssens heeft, zoals het nogmaals in de Posthume verzen heet, ‘het
kromme pad gekozen’. Maar hij haast zich daaraan toe te voegen: ‘zomaar en voor
't gezicht’, zodat de lezer dadelijk de schijnbare ernst van die keuze tot een
dandyeske gril zou gaan relativeren, indien daar niet de ontnuchterende constatering
op volgde: ‘omdat er geen ander is’ (II, 694).
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Zijn ‘kromme pad’ is voor hem een diepe, onontkoombare noodzakelijkheid, die
hem slingert tussen illusie en werkelijkheid, pose en authenticiteit, hoop en wanhoop,
zin en onzin, ‘ja’ en ‘neen’.
Het gevoel van een vergeefs verwachtende leegte en de daarmee gepaard gaande
onrust kenschetsen zijn eerste liefdeverzen, zo b.v. over ‘het huis waar nooit (z)ijn
lief komt’, of over zijn besluiteloosheid: ‘En 'k weet niet wat ik wil, en 'k weet niet wat
ik moet, / maar in mijn herte laait een gloed!’ (I,13). Wat hier in verband met de
geliefde wordt gezegd, zal ook een leidmotief van de latere gedichten worden: ‘Voel
jij niet dat in elke vreugde trilt / het leed om 't niet bezit van wat je wilt? / Het leed
om 't niet-bezit van je verlangen, / zo dat de zon half in de mist blijft hangen’ (I,23).
Burssens zal zich maar zelden tot kleurrijke extremen aangetrokken voelen. De
drang wordt bij hem door het besef van de ontoereikendheid van mens en wereld
gestremd. Zijn expressionisme wordt getemperd door zijn scepticisme: ‘oppervlakkig
wit en zwart, en met nuances van veel grijzen’, zo zal hij later het ‘dambord’ van
zijn leven kenmerken; dezelfde sfeer overheerst in zijn meeste gedichten, zelfs
wanneer er vrolijker toetsen in voorkomen. De zon blijft inderdaad meestal in de
mist hangen.
De stadsthematiek - één van de hoofdrekwisieten van het toenmalige
expressionisme - doet in de in 1918 verschenen Verzen haar intrede, maar op een
totaal andere manier dan bij Van Ostaijen wiens lyriek op dat ogenblik in de
avant-garde reeds toonaangevend is.
Terwijl Music-Hall (1916) en vooral Het Sienjaal (1918) in de eerste plaats de
unanimistische sfeer van straten en cafés op hymnische wijze bezingen als een
symbool van collectieve broederschap, vertonen Burssens' stadsgedichten bij
voorkeur flitsen en losse impressies: de rosse blaren van Allerheiligen op het asfalt,
de regen over zwarte straten, een caféterras op een beursdag, bordelen met ‘wrange
vrouwen / in rood gewaad’ en ‘sombere mannen (...) met verhit gelaat’ enz. (I, 33).
Dat alles noteert hij zonder in de opgeroepen sfeer op te gaan: Van Ostaijens visie
op de ‘tentaculaire grootstraat’ is grandiozer, synthetischer, en getuigt tegelijk van
meer meeleven. Die van Burssens detailleert aan de hand van close-ups en blijft
tevens, wat de uitdrukking van gevoelens betreft, op een afstand. De stad uit Het
Sienjaal is het toekomstige rijk van de humanitaire liefde, zelfs leed en zonde worden
er mede opgeslorpt in de weidse symfonie waarin het Ik van de dichter met de ‘ziel
van buiten’ samenvalt. Burssens' stad is eveneens aan een subjectieve vertekening
onderworpen, maar in de richting van een demonischer ervaring, die tevens aantrekt
en afstoot: het zondebesef uit Les fleurs du mal gaat hier gepaard met de ‘zwarte
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erotiek’ van Klabund, voor wie Burssens zijn bewondering heeft uitgesproken.
De dichter is tegelijk voyeur en visionair: de blonde ‘venusdiertjes’, de ‘kristelike
zondevrouwen’, de ‘nachtelike schonen (...) ver en puntig gedecolleteerd’ (I,51), zijn
‘freule Julie's’ en Mata Hari's zijn stuk voor stuk incarnaties van de grote-stadserotiek.
Zij smelten op het einde van de bundel samen in een allegorie à la Rops, die de
dimensie heeft van een wanhopig verzet van de schijn, het artificiële, tegen het
leven: ‘een vloek onder de maan’ (I, 54).
Als een onaniese vrouw met fletse wangen
en blauwe kringen om d'ogen,
ten teeken van dierlik zelfverlangen
en -bevrediging,
Is me de wereldstad verschenen
mee zijn fiere logen
van sarkasties lachen en schijnbaar wenen (...)
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met haar leven
als een nakende dood. (I, 53-54)

De onbeholpenheid van een paar verzen of de wat te nadrukkelijke contrasten
daargelaten, is dit gedicht typisch voor het debuut van Burssens. Zijn lyriek blijft op
een zekere afstand van het humanitair expressionisme, door het belang dat er aan
de individuele indrukken wordt gehecht en door de symbolisch-decadente sfeer die
er soms in heerst. Weliswaar kan men aan de expressionistische invloed de
progressieve bevrijding van het ritme toeschrijven, alsook een sporadische neiging
tot pathos en zelfs bepaalde thema's als de stad, de zonde en de hoer, doch dat
alles wordt, bewust of onbewust, aangepast en afgestemd op Burssens' complexe
gevoeligheid. De zonde wordt hier niet alleen bedreven om de verzachting van de
daaropvolgende loutering; de hoer is geen heilige, zoals de toen zo populair
geworden Sonja uit Dostojevski's Misdaad en Straf; de stad is geen tempel gewijd
aan een of andere kosmische religie noch de kweekplaats van toekomstige revoluties;
de liefde is geen springplank tot God of het Ideaal. Het is overigens kenmerkend
voor de toenmalige tijdgeest dat Burssens in het blad Aula werd verweten, niet
26
zoveel ‘idealisme’ als de Duitse dichters te kunnen opbrengen...
Burssens' expressionisme draagt dus van meet af aan een eigen cachet. De volgende
bundel, Liederen uit de Stad en uit de Sel (1920), zal dat bevestigen, ondanks een
tijdelijke toenadering tot een meer ‘ethisch’ gerichte kunst, waaromtrent het motto
uit Barbusses roman L'Enfer geen twijfel laat bestaan: ‘(...) Quand donc la vérité
profonde et la haute beauté s'uniront-elles enfin! (...) c'est à cause de la vérité une
que les aveugles voient, que les pauvres sont frères et que tous les hommes auront
un jour raison...’ (I, 114).
Van de drie onderdelen van het boek staat het eerste, Liederen uit de Stad, het
dichtst bij de humanitaire poëzie: de mensen worden er ‘broeders’ genoemd, een
gedicht wordt gewijd aan Henri Barbusse, een ander aan de Ierse
onafhankelijkheidsstrijd, een derde aan Herman van den Reeck. Toch heffen andere
verzen de tegenzang aan van de fundamentele eenzaamheid. Zo wordt in Karoessel
eerst de ‘unanieme’ roes van de kermis bezongen; doch uit de laatste strofe blijkt
dat de waarnemer er geen deel aan heeft. Het Lied van de vrede begint met de
beschrijving van een patriottisch bevrijdingsfeest - ‘O de psyche van dat volk te
voelen / in de regenavend’ - maar slaat vlug om in een vredig natuurgedicht, want
op zijn fiets is de dichter ontsnapt aan het ‘juichen’ en ‘joelen’ van de menigte: ‘Vóór
me ligt de landelike weg (...) 't Is leeg! 't Is goed. (...) En schellend fiets ik de vrede
binnen...’ (I, 125).
In het gedeelte, getiteld Liederen uit de Sel, krijgt het thema van de eenzaamheid
uiteraard de bovenhand. Op bijzonder sobere wijze treurt de gevangene om de
verbeurde vrijheid, zonder pathos en zonder wrok. Hij voelt echter geen behoefte
om, zoals toen met Moens het geval was, mensenliefde te prediken of zijn gedachten
te laten gaan over de hervorming van het gevangenisstelsel en van de maatschappij.
Naar de titel De Bevrijding te oordelen, zou het derde deel een soort apotheose
moeten brengen, maar het geweldige stadsleven, waar de dichter vol verwachting
naar terugkeert, schrompelt ineen tot ‘speelgoedrommel / van een dubbeltjesbazar.
/ Het grote Niets!...’ Burssens wendt zich dan tot de natuur, maar voelt zich
vervreemd en belachelijk. Na een korte halte voor de kerk, waarvan de poorten met
een bons op ‘drensend (...) orgelklagen’ worden dichtgeslagen, zal hij zich uiteindelijk
bedwelmen in de nachtelijke erotiek van de stad, waarin hij thuishoort (I, 144-147).
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De tegenstrijdige tendensen, waarvan de Liederen ook in hun vrije versvorm - nu
eens retorisch, dan weer beknopt en sober - blijk geven, worden, zoals later zo vaak
het geval zal zijn, door humor, soms galgehumor, in evenwicht gehouden of tegen
elkaar uitgespeeld. Zo maakt Burssens b.v. een einde aan de reeds vermelde poging
tot communie met de natuur door vast te stellen dat rupsenvocht op zijn kleren spat.
‘Een boerebengel roept: dichter en zot / En ik scheur in mijn hoofd het gedicht kapot’
(I, 145).
Aan die zin voor het lachwekkende van veel menselijke toestanden is Burssens'
distantiëring toe te schrijven, ten opzichte zowel van zijn eigen gevoelsleven als
van de humanitaire idealen. De beste gedichten uit de Liederen zijn dan ook die
waarin het gevoel gerelativeerd of in toom gehouden wordt. De eigen ervaring - die
het lyrisch uitgangspunt blijft - wordt er eenvoudig van buiten af, louter
behaviouristisch voorgesteld, zoals in het zo ironisch betitelde Vrijheidslied:
Stalen geronk van een motor komt in de sel verdoven.
Ik kijk door het raampje; blauwe morgenlucht.
In sierlike vlucht
zweeft een aëro boven de stad.
Hij bliksemt in de zon; ik luifel de ogen.
Langzaam komt mijn hoofd over mijn borst gebogen. (I, 141)

Burssens ziet zichzelf met de ogen van een ander, zodat zijn emotie een algemener
portee krijgt. Op zijn manier streeft hij naar ‘ontindividualisering’: daarvan zal Piano
(1924) het duidelijke resultaat zijn.
Het is geen wonder dat Piano zo enthousiast door Van Ostaijen werd onthaald,
nl. om zijn ‘beheerste, gedistantiëerde uitdrukking, die iets van lyriese berichtgeving
27
heeft’. Evenmin als in de toenmalige verzen van Van Ostaijen komt in Piano het
individuele Ik van de dichter aan bod. De objectiviteit van deze gedichten, hun
hoedanigheid van lyrische ‘voorwerpen’, wordt reeds door hun uiterlijk voelbaar
gemaakt: in een modernistische kleurendruk laat Burssens de titels, die meestal
zaken aanduiden, over de bladspiegel door de tekst heenlopen, alsof hij aldus de
beslotenheid en de geconcentreerde structuur van het gedicht wilde concretiseren.
Op die manier laten begrippen als ‘bomen’, ‘interieur’, ‘terras’ of ‘rozen’ de lezer
geen ogenblik los, terwijl hij de korte strofen leest, die hem geen subjectief afwijken
of wegdromen veroorloven. De linosnede van het kaft, dat ook door Burssens werd
ontworpen, berust op een letterconstructie à la Peeters. Met de sobere, meestal
constructivistisch aandoende vormen en effen kleuren van de titels stemmen de
eenvoudige woordkeus en de sterk geserreerde schrijftrant overeen.
Deze gedrongenheid en deze gewilde objectiviteit zijn bij Burssens nieuw en
zullen zijn meeste verzen tussen de twee wereldoorlogen blijven kenmerken.
Sporadisch worden zij in zijn vroeger werk aangekondigd. De vrije vertalingen,
hoofdzakelijk naar Klabund, van korte Oosterse gedichten uit De Yadefluit (1919)
betekenden reeds een eerste stap naar een soberder vormgeving toe. Daarna vallen
de traditionele, subjectieve ‘als’-vergelijkingen, die in Verzen nog schering en inslag
waren, geleidelijk weg. Ten slotte verleent de weliswaar weinig doelmatige en niet
consequent volgehouden weglating van een paar lidwoorden (onder invloed van
Stramm of Van Ostaijen?) aan de Liederen een avantgardistisch tintje.
Doch eerst in Piano (en in de ‘voortzetting’ daarvan, Enzovoort) schijnt de dichter
zijn taal te hebben ontdekt, een taal die, ondanks alles wat de kritiek daarover heeft
geschreven, grondig verschilt van die van zijn ‘wapenbroeder’ Van Ostaijen.
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Deze heeft zelf aangetoond hoezeer Burssens zich van een epigoon onderscheidt,
zonder echter na te laten even met welgevallen op zijn invloed op hem te zinspelen.
Na te hebben gewezen op de kloof, die tussen de Liederen en Piano ligt en die,
naar hij beweert, alleen kan worden verklaard door Burssens' aanvaarding van ‘een
vroeger hem vreemd lyries axioom’, vervolgt Van Ostaijen: ‘Het verschil tussen een
epigoon en Burssens is dit, dat de epigoon niet de geest van het experiment
meedraagt, doch (...) het formele schema (...) Aan Burssens volstaat de geest van
het experiment. De epigoon vraagt: “Op welke wijze heeft Columbus Amerika
ontdekt?” - Burssens zegt: “Vermits Amerika door Columbus werd ontdekt, zal ik er
28
ook wel geraken”’.
Dat Van Ostaijen zich hier met Columbus identificeert, blijkt uit de volgende
passage: ‘Alleen stelt hij (Burssens) zich, als eerste, niet het probleem. Zijn lyriek
inhaerent is deze techniek, die ik vroeger dynamisme noemde en die voor eigen
heeft gaandeweg de inhoud van het gedicht te beïnvloeden door het formele (...)
29
Het optrekken van het gedicht (is) in deze gedichten van Piano gesloten organies’.
Een voorbeeld van zo'n ‘organische’ ontwikkeling vindt men reeds in het
titelgedicht:

Piano
lino wit en zwart
vingeren toetsen de toetsen
in mineur
maar het auditorium dut
in ut
maar Chaplin is in nood
Chopin is dood
en wordt begraven met zijn marsj in do
dodo
dada
- dadaïsme van het auditorium als gele vingeren de toetsen toetsen
speelt de piano
pianissimo
en draait de automatiese trommel
fortissimo (I, 155)

Dit gedicht is op speelse wijze naar zijn eigen structuur op zoek, zoals vingers de
toetsen van een piano beproeven voor een improvisatie. De woorden vloeien
voornamelijk via klankassociaties of klankherhalingen uit elkaar. Paronomasia,
assonantie, alliteratie en analogie maken de stuwkracht van deze poëzie uit:
toetsen-toetsen, dutut, Chaplin-Chopin, rood-dood-do-dodo-dada-dadaïsme,
piano-pianissimo-fortissimo. Het laatste contrast zorgt, samen met de herhaling van
het hoofdmotief, voor de afronding.
Toch neemt Burssens' lyriek zichzelf maar zelden tot thema, zoals Van Ostaijen
beweert. Piano is óók op een aprioristisch en intellectueel stramien gebouwd, zoals
blijkt uit het eerste beeld, een ‘lino wit en zwart’, het contrast tussen de hachelijke
positie van Chaplin en de slaperige onverschilligheid van het publiek, de juxtapositie
van de komische filmheld en de romantische Chopin die uit de mode is, uiteindelijk
het ‘pianissimo’ van het klavier, dat door het ‘fortissimo’ van de automatische trommel
wordt tegengesproken. Hoofdzaak is de contraststructuur waaromheen, als om een
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houden. Waarin bestaat hier het contrast pianissimo/fortissimo? De trommel kan
tot een luidruchtig filmtoestel behoren, zodat het hele gedicht achteraf mag worden
beschouwd als de vrij realistische beschrijving van een bioscoopvoorstelling ten
tijde van de stomme film, waarbij orkest- of pianobegeleiding voor de stemming
zorgde. In dat geval brengt het lawaai een - laatste - ontnuchtering, die afleidt van
het romantische wegsterven, onder ‘gele vingeren’, van Chopins pianomuziek.
Mogelijk is echter ook dat de trommel deel uitmaakt van de piano zelf, en dat de
vingers van een pseudo-virtuoos het publiek èn de lezer in 't ootje hebben genomen,
en hier maar doen alsof ze speelden, terwijl de bewegingen van de toetsen alleen
bepaald worden door de rollen van de pianola. Het gebeurt inderdaad meer dat het
raderwerk van zo'n mechanische piano in de stille passages de muziek overstemt.
In elk geval hoort Chaplin in deze context minder thuis, tenzij de dichter moderne
filmritmen naast Chopins treurmars wilde oproepen.
De trommel bereikt in beide gevallen hetzelfde effect: het lawaai contrasteert met
het artistieke karakter van de muziek. Wellicht hangt een symbolische betekenis
met dit contrast samen: de plaats van het gedicht en het feit dat de bundel dezelfde
titel heeft, wijzen in die richting. De ‘automatiese trommel’ verwijst misschien naar
de film van het leven, de daad, de reële ervaringen en emoties van de dichter, die
echter op zijn klavier het ‘pianissimo’ van een gedempte uitdrukking verkiest. Zoals
Van Ostaijen zijn ‘pessimisme’ liefst onder het ritme van een ‘allegretto’ verbergt,
zo laat Burssens zijn ‘fortissimo’-gevoelens afkoelen in het ‘piano’, het ‘pianissimo’
dat deze bundel en ook de latere kenmerkt.
Juist deze sourdine is het, die de taal van Burssens tegenover die van zijn
expressionistische tijdgenoten kenschetst. Het spel met klanken - dat niet altijd even
functioneel is als in Piano - wordt hier vaak door het ritme verdoezeld (en
omgekeerd), terwijl het erdoor wordt geïntensifieerd bij Van Ostaijen, Moens of
Brunclair: er komen maar weinig ‘túlpebóllen bólle túlpen’ in Burssens' lyriek voor,
maar eerder sobere constructies als:
de kellner gaat
en luistert naar de vlugge maat
van de kapel
en gaat niet vlugger (I, 158).

Wanneer het ritme toch soms op dreef komt, b.v. in de uitbeelding van de
onafwendbare brutaliteit van de moord op Rosa Luxemburg, wordt het onmiddellijk
afgeremd in een anticlimax. Geen wonder dat Van Ostaijen deze passage prees:
de gedachte streelt de moord
de moord zit op het wapen
het mes ploft in de borst
men grijpt ze bij de haren
en verzuipt ze in de gracht. (I, 164)

Niet alleen is hier de ontwikkeling volkomen ‘organisch’, uitgaande van de uitdrukking
‘een gedachte strelen’ die dan op handige wijze wordt omgekeerd en
geconcretiseerd, waarna de handelingen elkaar in een kettingreactie opvolgen. Ook
op ritmisch gebied groeit de strofe met een moeilijk te evenaren vanzelfsprekendheid,
in de versnelling van de ruwe jamben tot de meedogenloos concluderende anapesten
van het slotvers.
Daarna komt echter een strofe, die heel anders klinkt, en waarvan de belichting
totaal
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verschilt: zo'n ‘volte-face’ strookt weinig met de principes van het associatieve,
organische ‘dynamisme’, en werd door Van Ostaijen dan ook afgekeurd. Dergelijke
‘verzwakkingen’ zijn echter te talrijk in Burssens' lyriek om niet opzettelijk te zijn
bedoeld, alsof de te pathetische vlucht van de emotie of de muziek uit schaamte of
zelf-controle onmiddellijk diende te worden onderdrukt. Wat Van Ostaijen als een
gebrek beschouwde - omdat het niet in zijn kraam paste - strookt in feite met
Burssens' eigen geaardheid. Deze blijkt ook uit zijn persoonlijke toepassing van het
concentratieprocédé, dat er niet toe dient, zoals bij Stramm of in Bezette Stad,
hevige schokken te veroorzaken of het alleenstaande woord geheel tot zijn recht te
laten komen, maar veeleer de rol van een geluiddemper speelt:
het westen rood
de velden goud
en groot
de schaduw. (I, 175)

Overigens doet Burssens' beknopte schrijftrant de gewone syntaxis minder geweld
aan dan die van Van Ostaijen of Stramm, en worden de lidwoorden, voegwoorden
enz. niet zo systematisch weggelaten. Het zinsverband heeft daartoe als verbinding
tussen de woorden èn als zingevend element te veel belang, zelfs wanneer de
erdoor uitgedrukte causaliteit soms strijdig is met de rede:
kruis en halve maan verzoenen zich
op 't aventurerad
want uit de nabijgelegen bar
jankt de serenade van Tosselli
als een gedefloreerde kat. (I, 159)

Typisch voor de eerder doffe, gesluierde sfeer die in Piano overheerst, is het gedicht
Mist. De strofen verlopen ongeveer gelijkmatig: het alterneren van kwatrijnen met
wat langere versgroepen valt niet op. De indruk van eentonigheid wordt, vooral naar
het einde toe, door eindrijmen onderstreept. De verzen hebben nagenoeg dezelfde
lengte, behalve in de eerste strofe, waar hun aarzelende, moedeloze beknoptheid
als het ware op een aanvulling wacht in de trant van Van de Woestijnes ‘'t Is triestig
dat het regent in de herfst’:
de avond mistig
de lantarens dof
de lichtreklamen dood
soms is het triestig (...) (I, 174)

De wereld, waarover de mist hangt, is die van de stad: lantarens, lichtreclames,
uitstalramen, vigilantes, een politieagent. Doch van futuristische stadsdynamiek is
er geen sprake: alle bewegingen lijken hier gestold. Elke schittering blijft uit. Geen
enkele kleur wordt vermeld, niet eens het grijs van de titelletters. Het is een gedicht
over de afwezigheid, de negatie, het niet-gebeuren, over de mist als het fundamentele
beletsel. De lantarens zouden licht moeten geven, maar blijven dof; de lichtreclames
behoren leven te brengen in de straat, maar zijn dood. In de volgende strofen kunnen
de astronomen hun beroep niet uitoefenen, want er zijn geen sterren; de
exprestreinen worden in hun vaart geremd en rijden langzaam als in een vertraagde
film; zelfs het water weigert te vloeien. Men kan er niet eens in springen, want het
einde van de brug is verdwenen, en de politieagent houdt de wacht. Wat men zou
willen doen wordt teniet gedaan of in toom gehouden door wat men niet wil. De
koetsiers, die zouden moeten
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rijden, blijven staan. De merries, die bronstig op de hengsten zouden kunnen
wachten, ‘branden’ niet... In deze verzen, die niet eens in staat zijn wanhoop uit te
drukken, wordt niets meer verwacht.
Qua stemming zijn zij in Piano lang niet enig in hun soort: de ‘piano’ speelt
‘pianissimo’, al draait de trommel nog zo hard; in La Passante hebben illusies geen
conclusies; van zijn moederke is ‘Gezelle’ - zoals bekend - geen ‘beeltenis’ gebleven;
de liefde valt in Interieur als een Chinese vaas stuk; ‘ohee de kus’ wordt in Kussen
zeer vlug ‘o wee de kus’; de gedichten gewijd aan Rosa Luxemburg, Lenin of Jaurès
zijn allesbehalve hoopvol; in Sneeuw wordt op kerstnacht in de autogarage geen
kindje geboren.
Gaston Burssens gaat de weg op van de teleurstelling en de ontluistering, die in
het derde deel van de Liederen werden aangekondigd. Maar terwijl daar de
ontgoocheling direct werd beleden, wordt ze in Piano veeleer in een ‘objective
correlative’ geprojecteerd, d.i. naar T.S. Eliots definitie, ‘een stel objecten, een
situatie, een keten van gebeurtenissen die de formule van de bijzondere emotie zal
zijn’.
Op Piano volgt het door de Cahiers van De Driehoek uitgegeven Enzovoort (1926)
dat later, samen met Piano en een nieuwe reeks Voor kleine saksofoon, met een
paar wijzigingen in Klemmen voor zangvogels (1930) zal worden herdrukt.
Al de titels onderstrepen, evenals De Yadefluit en de Liederen, het muzikale
karakter van Burssens' lyriek. De muziek van Piano en Enzovoort verschilt echter
van de ‘sonoriteit’ van het woord, die Van Ostaijen in zijn toenmalige gedichten
nastreefde. Zelfs toen deze in zijn Nagelaten gedichten het concentratieprocédé
milder ging toepassen of tot het ‘legato’ van de premisse-zinnen en variaties
verzachtte, dan nog bleef de lyrische uitstraling hoofdzakelijk bepaald door de
magisch-muzikale kern van het geïsoleerde woord, waarvan de klank, tot in zijn
verste echo's herhaald en beluisterd, een diepere onderbewuste zin of ‘Ahnung’
ontsluierde.
Gaston Burssens gaat discreter te werk met de woorden, die hij meer aan de
oppervlakte van het bewustzijn laat spelen: hij blijft dichter bij de muzikale ‘pun’,
zoals ‘ohee de kus / o wee de kus’ in Piano of ‘de kroon als beloning / het loon als
bekroning’ in Enzovoort. De zin van het gedicht hangt hier evenzeer van de
alledaagse betekenis van de woorden af, als van hun overigens geraffineerde
harmonie.
Van deze geestig-muzikale verfijndheid is Schommel (uit Enzovoort) een mooi
voorbeeldje:
zat van liefde zit ze naakt
zit de lieverd in de leunstoel
zat
zat de lieverd in de leunstoel
zat van liefde
zat ze naakt. (I, 193)

Opmerkelijk is de onvolkomen symmetrie van het eerste vers, waarin de korte a
tegen de halflange ie, daarna de korte i tegen de lange a worden afgewogen. De
vergankelijkheid van de mooie ogenblikken in het leven wordt hier enkel
gesuggereerd door de vervanging, halverwege, van een i door een a in het woordje
‘zat’. Bovendien wordt er gejongleerd met de verwarring tussen het werkwoord ‘zat’
en het adjectief ‘zat’, een adjectief dat zelf tegelijk heden en verleden omvat, want
het kan zowel de roes, de dronkenschap van het ogenblik betekenen als de voorbije
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het in de tijd getransponeerd: aanvankelijk ‘zit’ het meisje in de leunstoel, op het
einde ‘zat’ ze, het geluk is voorbij, reeds ver weg. Dat de spreker zich bij dat geluk
betrokken voelt, wordt eventjes aangeduid door het woordje ‘lieverd’ dat, zelfs
ironisch gebruikt, toch een intieme verhouding oproept, en de aanwezigheid van
een liefhebbende toeschouwer veronderstelt. Deze blijft uiteindelijk alleen met zijn
herinnering. De halfverborgen betekenis, het ‘schommelen’ tussen heden en
verleden, tussen hier en daar, hangt nauw samen met het klank- en woordenspel.
Wanneer Van Ostaijen in Zeer kleine speeldoos een efemeer geluk in de vorm van
een zeepbel koestert, dan doet hij óók een beroep op de klanken - ‘Amarillis, / hier
is / in een zeepbel / Iris’ - maar deze worden meer atmosferisch, om hun eigen
eenvoudige kleur gekozen en de dichter vertoeft er ook langer bij: ‘Iris’ fascineert
hem, zoals de kano, de maan en de man hem fascineren. Hij speelt echter niet met
de mogelijke betekenissen of met de ambiguïteit van de woorden en van hun
onderlinge verhoudingen. Zijn kunst is voornamelijk intuïtief en beoogt de ‘resonantie’
in het onderbewustzijn. De kunst van Burssens houdt meer met het intellect rekening,
zodat naast de woordmuziek de volzin hier aan belang en betekenis wint. Burssens
staat wat dat betreft dichter bij de Franse modernisten, zoals Van Ostaijen die
voorstelt: ‘Het germaanse spel met het woord wordt de Fransman noodzakelik
30
spelen met de frase’.
Dit betekent geenszins dat hij langere zinnen dan Van Ostaijen gebruikt,
integendeel: zijn zinnen ‘zingen’ minder, de woordherhalingen en ritmische
constanten zijn zeldzamer. Een uitzondering is echter in Klemmen voor zangvogels
de afsluitende cyclus, getiteld Voor kleine Saksofoon, die gedichten bevat uit 1927,
1928 en 1929. Bijna alle sluiten deze bewust aan bij het Melopee-genre, en zouden
dus eventueel datgene kunnen bewijzen, waarvan Van Ostaijen Burssens heeft
vrijgepleit: epigonisme qua thematiek en techniek. Een voorbeeld daarvan is het
gedicht Jodelende Tyrolers, dat doet denken aan Nachtelike Optocht, of aan de
Charlestons.
(...) Jodelende avend van alp tot alp
avend van jodelende alpen
daalt in het dal geen avendrust
al klept her Angelus
een klokje 't Angelus
klepelklaar het Angelus
overal in het dal (...)(I, 233)

Dat het aanleunen bij een van Van Ostaijens technieken hier bewust geschiedde
wordt m.i. bewezen door de groepering van dit dertigtal gedichten in één enkele
cyclus, die totaal van alle vorige en volgende verschilt, ook door het openingsgedicht,
getiteld Van het Podium. In memoriam Paul Van Ostaijen, waardoor de reeks Voor
kleine Saksofoon de betekenis krijgt van één lange blues ter ere - en in de stijl - van
de overleden vriend, hoewel bepaalde verzen reeds vóór diens dood werden
geschreven. Uit bewondering en bescheidenheid heeft Burssens in deze hulde zijn
gesyncopeerde ritmen door een melodischer vormgeving vervangen, als een echo
op Van Ostaijens meest muzikale verzen, die hij zelf juist in die tijd (1928) voor het
eerst bundelde. Gedichten als De Stroom, De spinnen of Hypnose tonen aan dat
hij genoeg virtuositeit bezat om, had hij het gewild, de begaafde navolger te worden
waarvoor sommigen hem hebben gehouden, wellicht onder invloed van deze cyclus
en van zijn onvermoeide strijd om ook later de ideeën en de werken van Van Ostaijen
te doen erkennen.
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de bedoeling gemeen, het gedicht zoveel mogelijk te ‘ontindividualiseren’, d.w.z.
het tot
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een zelfstandig lyrisch ‘object’ te maken, waarvan de structuur, de innerlijke
wetmatigheid principieel onafhankelijk is van de zintuiglijk waarneembare
werkelijkheid, aan geen (chrono)logische of buiten-lyrische conventies beantwoordt,
en evenmin aan ontboezeming of lering dienstbaar wordt gemaakt.
In dit opzicht behoren beide dichters evenzeer tot de ‘formele richting’, die in het
buitenland door Stramm, Der Sturm, Jacob, Reverdy, de kubisten, de imagisten,
Kandinsky, Van Doesburg en de constructivisten wordt vertegenwoordigd. Het
experiment met taal, vorm of kleur is voor al deze kunstenaars primordiaal, wat
echter niet betekent dat er bij hen geen voorkeur voor bepaalde thema's of
onderwerpen te vinden is. Deze voorkeur vloeit vooral uit hun verzet tegen de traditie
voort: doordat zij geen rekening meer willen houden met wat vóór hen als ‘dichterlijk’
of ‘esthetisch’ gold, komen zij vanzelf in de wereld van het alledaagse en het moderne
stadsleven terecht, in het kielzog nl. van de Italiaanse futuristen voor wie deze
rekwisieten de hoofdzaak waren. Toch is het ‘formeel’ expressionisme van Burssens
en van Van Ostaijen op dat punt niet zo exclusief; meer dan eens ruimt het voor de
natuur een plaats in, zij het dan meestal een verstedelijkte natuur: parken,
bloembedden of achtertuintjes. Burssens schreef in Piano zelfs nog enkele gedichten
in het teken van het ethische engagement, weliswaar vaak in de vorm van een
gedesillusioneerde aanklacht: zie Lenin, Jean Jaurès, Rosa Luxemburg, Borms.
Samen met Guido Gezelle en het aan Van Ostaijens nagedachtenis gewijde Van
het Podium in Klemmen voor zangvogels, maken deze verzen nochtans een kleine
minderheid uit tegenover het zestigtal andere tussen ca. 1920 en 1930 geschreven
gedichten, waarin het formeel-muzikaal experiment overweegt, zoals overigens
door talrijke titels wordt gesuggereerd: Andante lamentoso, Allegretto, Serenade,
Recitatief, Au clair de la lune, Met gitaarbegeleiding e.a.

French en andere Cancan (1935), waarvan de oudste verzen afzonderlijk in 1930
werden gepubliceerd - o.m. in Vlaamsche Arbeid II - knoopt gedeeltelijk aan bij de
esthetiek van Piano en Enzovoort, hoewel de neiging tot een meer gebonden syntaxis
er enigermate herinnert aan het ‘legato’ van Voor kleine Saksofoon.
De muziek is hier echter niet alleen de hoofdzaak. Dit wordt duidelijk gemaakt
door de woordspeling van de uitdagende titel: naast de uitbundige dans, die door
de danseres La Goulue werd verspreid, is hier ook plaats - in de andere, Franse
betekenis van het woord ‘cancan’ - voor gebabbel en geroddel, wat wij in het licht
van Burssens’ voorliefde voor ‘understatements’ kunnen interpreteren als 'mededeling
van gevoelens of gedachten’. Bepaalde gedichten, vooral de ‘fabels’, doen door
hun ironie en parodiërende inslag een beroep op ratio en intellect, en voor het eerst
sinds de Liederen wellen af en toe individuele gemoedsbewegingen op, in directe
uitspraken als: ‘Ach hoe hebben wij in dit labyrinth / in weerwil van wil en weer en
wind / de rechte richting WILLEN vinden / Wij waren ziende doven en horende
blinden’ uit Berceuse 3 (voor groot Orkest) (I,342), of, brutaler, om een gedicht te
besluiten: ‘Wat een leven godverdomme’ (Alledaagse spleen) (I, 285).
Over het algemeen wordt de emotie echter gedempt, of gaat ze schuil achter een
provocerend masker. Reeds de typografie en de lay-out van het werk komen op
zijn minst eigenaardig over. Op het kaft prijkt in zwart-rood-contrast een weemoedige,
geschminikte vrouwenkop met modieus kapsel, donker omrande ogen, zinnelijke
lippen en fijne zwanehals, naast een heraldische rode lelie en een grammofoonplaat.
De titel, ‘French en andere Cancan’, staat bovenaan in vette gotische letters, terwijl,
onder het hoofd, in schuin schrift de naam ‘Gaston Burssens’ door een sierlijk
horizontaal monogram wordt onderstreept. Moeten wij een symbolische betekenis
hechten aan de
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tegenstelling van gotiek en modern, of van de lelie en de grammofoonplaat? Of
wordt hier alleen op de veelzijdigheid van de bundel gezinspeeld, die overigens in
het oog springt door het gebruik van een afzonderlijk lettertype voor elk gedicht,
zelfs voor vele beginletters? Door een overdaad van telkens verschillende
versieringen, omlijstingen en sluitvignetten, waarvan de grillige vormen nu eens de
art nouveau- of de biedermeierstijl, dan weer die van de 18e eeuw of de renaissance
oproepen, schijnt Burssens te spotten met de burgerlijke smaak voor luxe-uitgaven,
met de traditie van het poëziealbum, misschien ook met de zorg die hijzelf aan het
uiterlijk van Piano besteedde. Hoe het ook zij, na French en andere Cancan zullen
zijn - steeds fraai verzorgde - bundels nooit meer van de regels van de gewone
typografie afwijken. De zonderlinge, grillige opmaak van French en andere Cancan
schept een ironische distantie tegenover de tekst, al kan het natuurlijk ook gebeuren
dat de betekenis door de functionele typografie beklemtoond wordt. Deze poging
tot distantiëring wordt in het korte French Cancan impliciet op de literatuur zelf
toegepast:
Tussen kant en grand écart
is maar alles kant en klaar
voor wat een dame voor wat een heer is
en wat meer is
is tutu. (I, 265)

Duidelijk is de zinspeling op Verlaines Art poétique uit Jadis et naguère, dat begint
met ‘De la musique avant toute chose’ en eindigt met het even bekende ‘Et tout le
reste est littérature’.
Dat de verhouding tussen man en vrouw, zoals dit vers suggereert, het essentiële
van de bundel uitmaakt, blijkt vooral uit de derde cyclus, die als motto een citaat
van Apollinaire met een bewonderende opsomming van sierlijke vrouwennamen
meekrijgt. De eerste twee reeksen, die evenmin een titel hebben, staan respectievelijk
in het teken van Gezelle, met het slot van ‘'t Er viel 'ne keer een bladtjen’, en van
La Fontaine: ‘J'en sais beaucoup de par le monde / A qui ceci conviendrait bien: /
De loin c'est quelque chose, et de près ce n'est rien.’ Dit laatste motto leidt een
reeks grappige of weemoedige omkeringen van bekende fabels in, waarin de
mandarijn Burssens op geraffineerde wijze met parodie, citaat en anticitaat speelt.
Hier is het de druif waar de vos nog te groen voor is, hier bespaart de (witte) raaf
de vos misprijzend de moeite van een flauwe komedie: ‘Och zei de vogel ik ben niet
dwaas / wil je het aas / ziehier mijn kaas’ (I, 305).
Guido Gezelles ‘bladtjen’ leidt de eerste - eerder bespiegelende - cyclus in, maar
past evengoed bij de andere twee cyclussen, indien Burssens er de steeds
belangrijke rol van de versmuziek mee wil aanduiden. Gezelle, La Fontaine,
Apollinaire: muziek, gedachte, sentiment zijn inderdaad de voornaamste
componenten van French en andere Cancan. Het spel met woorden beoefent de
dichter in de drie gebieden, die vanzelfsprekend niet zo strikt met de onderverdeling
van de bundel samenvallen. In feite overlappen ze elkaar meestal, zoals b.v. in De
leeuwen de muis:
De muizen huizen in de kaas
De leeuwen geeuwen van verveling
Is dit niet dwaas
is dat niet fijn
zou dat de liefde lieveling
zou dat de liefde zijn. (I, 311)
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muis bevrijden elkaar niet: zij logenstraffen La Fontaines fabel (Le lion et le rat) en
blijven elk in zijn eigen lekker beperkte of vervelende ruimte opgesloten: zou dat
liefde zijn? vraagt de dichter zich als een gedesillusioneerde Tamino af. Burssens'
antifabels zijn vaak bitter, maar die bitterheid blijft impliciet.
De gedichten uit het eerste deel, hoe ‘muzikaal’ ook, bevatten in dit opzicht meer
directe uitlatingen van persoonlijke of algemeen menselijke aard. Het ‘wij’ uit Terzinen
2 kan elke lezer betreffen die voor de herfstsfeer ontvankelijk is; met het ‘gij’ uit
Windstilte wordt niet alleen de eenzame dichter maar ieder mens aangesproken:

Terzinen 2
De berken zilveren rond het bos
en 't bos is ros
en rot ontbonden in zijn zilveren kring
De najaarsreuk staat open als een deur
waardoor een lijk van slenter en van sleur
met schaars getreur gedragen wordt
Wil zijn nu oud
de berken worden ouder
en blinkend zilver is geen schijn van goud. (I, 284)

De woordkeus is in French en andere Cancan nog eenvoudiger geworden dan in
Piano. Burssens' toon vermag een labiel evenwicht te houden tussen zangerigheid
en parlando. Een gevolg van die soberheid, waar zijn latere werken eveneens blijk
van geven, is dat het woordenspel, dat vroeger eerder een muzikale functie vervulde,
nu meer intellectuele trefkracht en diepgang verkrijgt. Het zal binnen elk afzonderlijk
gedicht wellicht schaarser voorkomen, maar als ‘pointe’ of als kern een des te
belangrijker rol spelen, zoals in Bericht aan de bevolking de onheilspellende
paronomasia ‘Geef acht de schaduw schaadt u’ (I, 296).
Burssens' poëzie gaat nu dikwijls de kant op van een ‘Gedankenlyrik’ die zichzelf
echter nooit helemaal au sérieux neemt of haar beeld als dusdanig in de ogen van
de lezer wenst te relativeren. Daartoe kan het spel met woorden ook dienen, evenals
het beroep op platte, banale uitdrukkingen of onverwachte onbetamelijkheden, zoals:
‘alle wegen leiden naar Rome / voor hem die zit van leed te dromen / met blaren op
zijn gat’ (nota bene in gotische letters afgedrukt) (I, 341).
Soms slaagt de dichter erin een ongewone sfeer te scheppen door uit de meest
prozaïsche werkelijkheid één enkel element los te rukken. De eerste indruk is dan
die van een willekeurige, buitenissige vergelijking of metafoor, die klaarblijkelijk uit
de toon valt om de poëtische conventies te schenden. Maar zelfs indien die bedoeling
aanwezig is, dan toch komt men bij nader inzien tot de slotsom dat Burssens met
zijn bijzondere beeldspraak een onvervangbare lyrische nauwkeurigheid heeft
bereikt. Zo wordt in Berceuse 3 grondige twijfel aan de werkelijkheid van het
menselijke leven uitgedrukt door het verloren lopen in de mist: maar dit banaal cliché
krijgt dank zij een paar eigenaardige vergelijkingen een nieuwe kleur, en zelfs een
aparte smaak: ‘gij weet die mist die als een taart / gesneden wordt / en dan gegeten
wordt / als een gerookte paardenbil’ (I, 342). De hier gebruikte synesthesie vertolkt
tegelijk de dichtheid en de geur van de mist, en zinspeelt op het weinig betrouwbare
karakter van onze gulzige zintuigen: ‘Wij waren ziende doven en horende blinden
/ die niet meer wisten wat levend en wat stil was / en wat die taart van mist en wat
die paardenbil was (...). Gewe-
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ten hebben wij alleen / dat wij een vlezen kalf aanbeden hebben (...)’ (I, 343).
Het beeld is bij Burssens vaak tegelijk zintuiglijk-suggestief èn
symbolisch-verklarend. In een van de mooiste gedichten uit French en andere
Cancan, nl. Windstilte, wordt een bijzonder soort ingetogenheid als volgt beschreven:
neen neen
ik meen de stilte de broze stilte
die gij voorzichtig uit uw zakken haalt
en streelt als een ivoren teerling
die door uw streling werd een gladde kogel (...) (I, 295)

Heel dit gedicht betekent overigens een poging om een bepaalde ‘stilte’ te
omschrijven via een aantal benaderingen, die één voor één worden verworpen. Op
gelijkaardige wijze probeerde Gezelle in Cytisus laburnum de juiste nuance van het
geel van de goudenregen vast te leggen. De ‘stilte’ wordt aanvankelijk tegenover
het ‘luide geluid’ gesteld en daarna op zichzelf in al haar aspecten beschouwd. Zij
is niet de uiterlijke stilte, ‘die om de vijvers hangt / en in uw huis is’, maar de innerlijke
stilte, die uw eigen onvervreemdbaar eigendom is. Ook niet de stilte ‘die bidt / en
die van God is’, maar ‘zij die zelve gij geschapen hebt / die gij vertroeteld en
gewapend hebt / tegen de stilte die van God is’. In de laatste strofe vloeien alle
vormen van stilte in elkaar, met zo'n innigheid en zo'n geluksgevoel, dat zelfs het
verschil tussen stilte en geluid wordt opgeheven. Een aantal beelden, die de ons
vreemde stilte veraanschouwelijken, zoals dat van de dartele vreugde van het veulen
in een vochtige beemd of dat van de vogel die in zijn kooi aan niets zit te denken,
hebben intussen een sfeer geschapen, ‘zo vreemd dat wij verbaasd zijn om dit
vreemd-zijn’; uiteindelijk verdwijnt elke vorm van verzet en elke contradictie in het
harmonisch relativeren der tegendelen:
Soms lijkt het u dat deze stilte
deze wegende stilte met van God is
en toch van God zou kunnen zijn
en wordt het klaar dat zij het zijn kan
die als een muis is
die om de vijvers hangt
en in uw huis is
al werd het laatste woord niet gezegd
en wij zijn blij
om het geluid het luidend luide geluid
van de wegende stilte. (I, 295)

In Windstilte neutraliseren verschillende hypothesen en gemoedsbewegingen elkaar
- wat bij Burssens vaak het geval is - maar bij uitzondering valt het resultaat samen
met een serene evenwichtstoestand, en niet met een sceptisch desillusiegevoel.
De levensmoeheid van veel andere gedichten wordt in een ogenblik van volkomen
windstilte door een ingetogen vreugde vervangen die alle spanningen oplost, zonder
daarom op een of andere (metafysische?) zekerheid te steunen: weliswaar werd
het laatste woord niet gezegd - maar ‘wij zijn blij’.
Door de rol, die naast het taalexperiment de uitdrukking van gevoel en gedachte
erin speelt, betekent French en andere Cancan een keerpunt in Burssens' lyriek.
Maar dit keerpunt impliceert geen terugkeer tot vroegere formules. Ook in De eeuw
van Perikles (1941), Elegie (1943, bijgewerkt in 1953), 12 Nigger-songs (1946),
Pegasos van Troja (1952), Ode (1954), Adieu (1958) en Posthume verzen (1961)
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standigheden en de opzet van de bundel, toonaangevend zijn, maar het anekdotische
dat veel van zijn eerste verzen kenmerkte, zal meestal op een algemener plan
worden getransponeerd (behalve in sommige verklarende ‘inleidingen’ of
‘verantwoordingen’). Het spel met de vorm, met het beeld en met het woord zal er
evenwel bijna nooit aan belang bij inboeten, afgezien van de eerste versie van
Elegie. Volgens zijn zeggen schrijft Burssens voortaan ‘(experimentele)
31
belijdenislyriek’.
Biecht en belijdenis worden nog ten dele verhuld uitgesproken in De eeuw van
Perikles, waarvan de titel voor uiteenlopende interpretaties vatbaar is: gaat het hier
om het verlangen naar het geluk en de vormschoonheid van klassieke Griekse
tijden, of om een ironische antifrase voor de sombere bezettingsjaren, toen het
schrijven van het boek een lichtstraal bracht voor de in betrekkelijke afzondering
levende auteur? De verzen en strofen verlopen beslist regelmatiger (het eindrijm
wordt veelvuldig gebruikt), er straalt een algemene indruk van verworven sereniteit
uit, waarvan Windstilte een voorsmaak had gegeven. Liefde en vriendschap liggen
aan meer dan één gedicht ten grondslag. Jespers is een voorbeeld van indirecte
vriendschapsbetuiging in de vorm van een soort nocturne, waarin een stil landschap
onder het maanlicht in eenvoudige woorden wordt opgeroepen. Het hele gedicht is
gehuld in een ingetogen sfeer, zonder de onderbrekingen, pirouettes of contradicties,
waaraan Burssens ons elders gewend heeft. Even homogeen zijn De bloeiende
appelboom, Het lied van de laatste verliefde en De zee, waarin de dichter zijn nooit
aflatend heimwee naar liefde en harmonie projecteert.
Het sterkst komt Burssens' persoonlijk gevoel twee jaar later naar voren in wat
een der pakkendste rouwklachten uit de moderne Nederlandse literatuur mag heten,
nl. de reeds vermelde Elegie, waarin hij zijn eerste vrouw - Magda de Hollander hartstochtelijk herdenkt. In de eerste redactie worden leed en soms ook zelfverwijt
- wie heeft een dierbare dode ooit genoeg liefgehad? - met een moeizaam
bedwongen heftigheid uitgedrukt, die slechts af en toe door een troostende gedachte
wordt verzacht. In de tweede versie (de derde druk), uit 1945, zijn vijftien nieuwe
gedichten opgenomen, waar de herinnering voortleeft in ‘een klein juweel een boek
een woord een wonde / Een korte zin die ergens hangen bleef / En zachtjes spreken
blijft van wat nog leeft’ (II, 526), en deel gaat uitmaken van een tot weemoedige
schoonheid gestileerde aanvaarding.
Niet minder persoonlijk is de aanleiding tot het schrijven van Ode geweest. De
dichter gaat hier op in het nieuwe liefdesgeluk, dat hem door zijn levensgezellin Yvette Goubert - wordt geschonken. In plaats van de anacreontische of romantische
clichés die dergelijke poëzie al te dikwijls ontsieren, vertoont deze bundel een
genuanceerdheid en complexiteit waardoor de hartstocht zeker niet getemperd,
maar met kennis van zaken wordt beleden. De globale indruk van harmonie - die
af en toe een dissonant niet uitsluit - wordt door de relatieve regelmaat van de versen strofelengte onderstreept: elk van de negenenzestig gedichten bevat een strofe
van negen à twaalf regels, waarna één enkel apart staand vers of een distichon het
geheel afrondt: ‘Want van dit eindeloos beginnen / Ben jij het eeuwig avontuur’ (II,
605).
In het decennium dat tussen de eerste versie van Elegie (1943) en Ode (1954) ligt,
heeft Burssens een tijdlang een grotesk-satirische toon aangeslagen.
Het proza van Fabula rasa (1945) herinnert - om het kortweg te situeren - nu eens
aan Van de Woestijnes Beginselen der chemie (1925), dan weer aan Van Ostaijens
Diergaarde voor Kinderen van Nu (1932). 12 Nigger-songs (1946) is Burssens' enige
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riment, tenzij men deze term per abuis toepast op de parodie van klassieke vormen.
Onder voorwendsel de zogenaamde negerliederen van ene Vidye Kalombo, die
nooit heeft bestaan, ‘te trekken op sonnetten / Zoals men zielen soms op flessen
trekt’ (II, 474), hekelt de dichter op ironische wijze de sociale wantoestanden, de
rassewaan, oorlog en militarisme, de hedendaagse Kodakbeschaving, het menselijk
tekort en God zelf, die ‘aan 't eind van zijn Latijn’ is geraakt. De laatste woorden van
Vidye Kalombo - ‘Wij hebben dorst’ - zijn in tegenspraak met de luchtige toon van
de rest, en spreken hetzelfde wanhopige verlangen uit als dat van T.S. Eliots Hollow
Men.
Daarna knoopte Burssens weer aan bij de ‘(experimentele) belijdenislyriek’ van De
eeuw van Perikles.
Ook in Pegasos van Troja (1952) verhult of veralgemeent hij zijn persoonlijke
problematiek: de houten Pegasus komt niet van de aarde los; zijn gladde flanken
smokkelen ‘menschliches, allzu menschliches’ in de veroordeelde stad binnen.
Tussen liefde en twijfel, trots en levensmoeheid, speelzucht en angst geslingerd,
heeft Burssens thans het laatste stadium van zijn ontwikkeling bereikt, dat Walravens
als volgt typeerde: ‘Curieus mag het heten, dat de term “menselijke diepgang” thans
de sleutel geworden is tot de poëzie van een man, die eens alle uitstalling van de
menselijke gevoeligheid had afgezworen om alleen de blijde, soms bijtende charme
van de woordspeling te erkennen. Wie een der laatste gedichten van Burssens ter
hand neemt, staat niet meer voor een poëzie die men volstrekt zuiver mag heten,
heeft ook niet te doen met een vers waarin de paradoksen van het leven op
paradoksale wijze genoteerd worden, noch met een klaagzang over de absurditeit
en de onverzoenlijkheid van de dood. Hij staat nu voor botsingen van woorden en
beelden, waarin een dichter de beste expressie tracht te geven van de vele innerlijke
botsingen, die hij in zijn leven heeft doorgemaakt. Hij staat voor een woordkunst
waarin de tegenstellingen van een mensenbestaan op “tegengestelde wijze” tot
32
uitdrukking gebracht worden’.
Het eigenzinnig doorzettingsvermogen, waarmee Burssens, ondanks de
conservatieve reactie van de jaren dertig en veertig, alleen tegen allen, en door dik
en dun, de modernistische esthetiek is blijven voorstaan, o.m. ook in zijn essays
over Van Ostaijen (1933) en Floris Jespers (1943), heeft, samen met het
‘experimentele’ karakter van zijn meeste werken, de eerbied van de Vijftigers
afgedwongen. Na in 1947 tot de redactie van Podium te zijn toegetreden, wordt hij
stilaan een ‘beroemd schrijver’: opgenomen in het ‘literaire circus’, om met
Jonckheere te spreken. Zoals o.m. uit de opdrachten van Adieu (1959) mag blijken,
is hij bevriend met Boon, Borgers, Decorte, Jonckheere, Walravens en vele anderen.
Jongeren als Cami, Claus, Michiels, Pernath en Wauters vragen hem om raad. Hij
werkt mee aan Tijd en Mens, Dietsche Warande en Belfort, De Vlaamse Gids en
het Nieuw Vlaams Tijdschrift, waarvan hij in 1956 mederedacteur wordt. Hij krijgt
de Driejaarlijkse Staatsprijs voor de Poëzie, een eerste keer voor Pegasos van Troja
in 1952, een tweede keer, in 1958, voor Adieu. Zijn stuk Boy (1952) wordt in 1954
door het Kamertoneel te Brussel opgevoerd.
Burssens is een ‘grand old man’ geworden. Op seigneuriale wijze neemt hij in
Adieu afscheid van de muze en zijn vrienden die evenals bij Villon in dit testament
de revue passeren. Het besef van het einde, dat reeds in Pegasos van Troja
doorschemerde, wordt in Adieu door de steeds terugkerende drang naar creativiteit
tegengewerkt: ‘Het is mij meer gebeurd / het loeien van de sirenen te negéren / als
lokstem voor een nieuwe reis (...), Maar ja, zal ik nog ooit mijn klok op kunnen winden
/ na 't wuiven van een wimpel in de wind? / Nee, 't is te laat’ (II, 631). Doch, in het
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niet uitgesloten (II, 632); daarop volgt dan nog - in proza - een uitgebreide
‘Verantwoording waarin de lezer kond wordt gedaan dat dit “Adieu” slechts voorlopig
definitief is’, omdat een hoertje de dichter ertoe heeft aangezet, zijn ‘posthume
gedichten’ te schrijven.
Vanuit een niemandsland, waarin hij ‘zweeft te rotten’ terwijl ‘de souvenirs der
aarde worden meer en meer / abstrakter’ blikt de dichter in Posthume Verzen (1961)
op zijn bestaan terug, op lief en leed, op vriend en vijand. Qua beeldend vermogen,
muzikaliteit, diepgang en humor, hoeven deze verzen zeker niet voor de vorige
onder te doen. En evenmin als de speelse falsetstem van vroeger slaagt het masker
van serene afstandelijkheid en aanvaarding erin, de behoefte aan liefde en een
fundamentele kwetsbaarheid helemaal te verbergen:

Finale
Hier zweef ik dan als Waterman
tussen de Steenbok en de Vissen,
met een vriend die ik niet vinden kan
en een geluk dat ik moet gissen,
maar dat bestaat.
Doch ook dàt heb ik niet gevonden,
nóg niet. (...)
Het zal de grootste vreugde van mijn dood zijn,
de laatste vreugde van mijn laatste lied
voor jou mijn vrouw, mijn vriend, mijn hond...
33

En dàn eerst dood zijn. (II, 765)

Wies Moens 1898-1982
Terwijl Gaston Burssens vanaf Piano de ‘formele’ lijn van het expressionisme
doortrekt, wordt de ethisch-humanitaire strekking van de beweging, na Paul van
Ostaijens Sienjaal, in de eerste plaats door Wies Moens vertegenwoordigd.
Als student in de Germaanse filologie aan de vernederlandste universiteit van
34
Gent leefde Moens het ‘activistisch avontuur’ mee. Hij woonde vergaderingen bij,
hield er geestdriftige redevoeringen en richtte zich ook vaak tot het eenvoudige
publiek van een dagschool voor werklozen. Zijn debuut staat, evenals heel zijn werk,
in het teken van zijn liefde voor de nederigen èn de strijd om het Groot-Nederlands
ideaal.
Met het Duitse expressionisme en de denkbeelden van de jonge Van Ostaijen
maakt hij via Aula en De Goedendag kennis; in deze gedachtensfeer kunnen dan
ook de eerste bundels worden gesitueerd, die hij schreef tijdens zijn straftijd tussen
einde 1918 en begin 1921: De Boodschap en De Tocht evenals het proza van de
35
Celbrieven verschijnen in 1920. Sombere omstandigheden ten spijt, waaronder
de dood van zijn moeder, vertoont Moens' lyriek uit die jaren nooit de bitterheid, die
meer dan eens in Burssens' Liederen uit de Stad en uit de Sel doorklinkt, noch de
‘Angst en Pijn’, die in Van Ostaijens toenmalige verzen feestvieren. De jonge Wies
Moens geeft zich geheel en al aan zijn optimistisch elan over. Alleen in de Celbrieven
zijn sporen te ontdekken van de neurasthenie, die zich van hem soms meester
maakt.
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Het hoofdthema van De Boodschap (1920) is zijn liefdevol vertrouwen op God en
de mensen: ‘in het binnenste van je handen staat geschreven / dat alle mensen
goed zijn’. Bijna nergens lijkt de uitdrukking hiervan geforceerd; qua vorm en taal
is dit debuut uitzonderlijk gaaf. Het steekt dan ook gunstig af bij de clichés en de
melodramatische
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grootspraak waarvan bepaalde gedichten van de Duitse humanitaire expressionisten
en Van Ostaijen niet vrij te pleiten zijn. Er komen minder pathetische volzinnen in
voor dan in Het Sienjaal. De kortere, leniger vrije verzen van Moens vertonen meer
zwier en daardoor dikwijls meer trefkracht. Weliswaar is het ritme niet zo retorisch
meeslepend, maar door zijn natuurlijker accentuering herinnert het aan de eenvoud
van het volkslied, of van de strijdliederen van De Clercq, wiens Noodhoorn in 1917
was verschenen. Het last korte pauzen tussen de verzen in, waardoor nu eens een
indruk van inkeer, dan weer van vastberadenheid gewekt wordt.
Evenals in Het Sienjaal verwijzen de meeste beelden naar een doelbewuste
beweging. Termen als ‘gaan tot’, ‘reizen’, ‘dragen naar’, ‘brengen’, ‘snellen’,
‘boodschappen’, ‘lokken’, ‘wenken’, ‘verheffen’, ‘oprichten’, ‘zich opheffen’, ‘opgaan’
zijn schering en inslag, naast dynamische oerbeelden als het paard, het vuur, de
wind, de boot. De gespierde taal van Moens doet tegelijk bijbels en krijgshaftig aan:
zijn god is de Here Sebaôth.

De oude gewaden
De oude gewaden
zijn afgelegd.
De frisse vaandels
staan strak
in de morgen.
Aartsengelen
klaroenen
de nieuwe dag.
Wie het mes van zijn haat
sleep op zijn handpalm,
ingaan zal hij tot zijn vijand
en reiken zijn mond tot de zoen!
Wie ging naar verdrukten
en droeg vertedering in zijn hart,
hij vordert hen op tot de opstand,
die brandt het teken der gezalfden
aan het voorhoofd
van de kinderen der verborgenheden!
Strak staan
de vaandels in de morgen.
Aartsengelen
roeren de trom.
De jonge karavanen
36
zetten aan. (blz. 29)

Dit in de heroïsche tijd van het strijdend Vlaams ‘humanitair’ expressionisme
overbekende gedicht uit De Boodschap mag typisch voor dit expressionisme heten,
maar is niettemin enig in zijn soort: het pathetische levensgevoel wordt niet in
overdreven bewoordingen beleden en de beeldspraak stemt tot het einde volkomen
overeen met de ‘boodschap’ waaraan ze dienstbaar wordt gemaakt. Fris en jong
ontwikkelt zich dit pacifistische strijdlied als een onstuimige improvisatie naar zijn
da capo-slot, en pas bij nader toezien ontdekt men er de vaste berekende structuur
van. De korte marsrit-
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men in de eerste en laatste strofe omlijsten de bevelen uit de middenstrofen, die
gebouwd zijn op een contrast tussen het verleden (‘Wie het mes van zijn haat /
sleep’, ‘Wie ging naar verdrukten...’) en het nieuwe voornemen (‘ingaan zal hij tot
zijn vijand’, ‘hij vordert hen op tot de opstand’). Aldus wordt tegenover de ‘oude
gewaden’ de betekenis van de ‘nieuwe dag’ bepaald. Deze verklarende bevelen
beïnvloeden op hun beurt de verschuiving van de verwachtende sfeer uit de eerste
strofe, waar vaandels en klaroenen paraat staan na het afleggen van de oude mens,
naar het imperatieve tromgeroffel en het uiteindelijk oprukken der karavanen.
Niet toevallig worden hier aartsengelen tot gidsen gekozen: evenals Gabriël
brengen zij de boodschap, evenals Michaël voeren zij de legers aan. Aan hun
dubbele taak beantwoordt de dubbele beeldspraak van het gedicht, met enerzijds
klaroenen, trommels, vaandels en messen en anderzijds, de zoen, de zalving, het
verheffen van de kinderen der verborgenheden en de vreedzame opmars.
Ongetwijfeld had Van Ostaijen gelijk, toen hij Moens' ‘romantische’ neigingen
tegenover zijn eigen ‘klassicisme’ stelde: ‘omdat voor Moens geldt de persoonlike
getuigenis des dichters, waar voor mij enkel de volmaaktheid van het gedicht
criterium is. Wat het gedicht van Wies Moens bindt is de persoonlik pathetiese
37
uitdrukking’. De persoonlijke, christelijke boodschap is in Moens' gedichten
inderdaad de voornaamste bindende kracht waardoor de beelden centripetaal
worden aangetrokken. Wellicht om de aanschouwelijkheid van de tegenstelling te
beklemtonen, verzwijgt Van Ostaijen echter, dat het deze dichter niet uitsluitend om
het ‘confession-element’ te doen is. Niet zelden beantwoorden Moens' eerste verzen,
ten minste gedeeltelijk, aan het principe van de vrije dynamische beeldassociatie,
dat Van Ostaijen voorstond. Duidelijk zijn de overgangen van het ene beeld naar
het andere in de eerste twee strofen van gedicht IV:
Knielen zal ik
tussen Uw simpele luiden.
Het tempo van hun hart
is de rustige regelmaat
van koperen slingers,
in antieke klokkasten
van eikehout.
Ik zal het jagen stilleggen
van mijn hart,
met kalme riemslag
roeien naar Uw meren van licht.
Daar is geen rimpel
in het meervlak,
lijk daar geen rimpel groeft
door Uw effen gelaat (...)(blz. 10)

In een crescendobeweging verruimt zich de beeldspraak van de simpele hartslag
der boeren tot Gods ‘effen gelaat’ via een reeks betekenisverschuivingen: de hartslag
van de kleine luiden suggereert het ritme van de oude eiken klokken, waarvan het
hout en het tempo een roeiboot oproepen, die ‘met kalmen riemslag’ naar Gods
rimpelloze meren vaart. De afwezigheid van rimpels evoceert een effen, goddelijk
gelaat, dat in de volgende strofe zal contrasteren met de ‘ruige baard’ der ‘simpele
luiden’, die aldus weer voor het voetlicht treden.
Wat daarop volgt, wordt meer betogend van trant; na de herhaling van het vers
‘Knielen zal ik’ zorgt de verklarende eindstrofe ervoor, dat de aandacht opnieuw op
de
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ideële kern van het gedicht wordt gericht. Op die manier blijft bij Moens de dynamiek
van het gedicht aan de betekenis onderworpen. Het woord is voor hem in de eerste
38
plaats ‘een teken vol bediedenis in 't wentelen van het leven en de tijden’. In Het
Sienjaal laat Van Ostaijen de dynamiek meer de vrije loop en wanneer hij die gaat
afremmen, doet hij daartoe een beroep op louter muzikale middelen, niet op de
bindkracht van een of andere belijdenis.
De gedichten uit De Tocht (1920) zijn voor het merendeel minder bondig en minder
gestructureerd dan die uit De Boodschap. Trad de anekdote hier maar zelden op
de voorgrond, en dan nog alleen om een gedachte te illustreren, dan schijnt ze in
De Tocht uitvoeriger, meer om zichzelf te worden beschreven:
Het is als het ontkurken van een fles oude wijn,
als het plots ontwaken van de beiaard in de maannacht.
De knal!
Om de dis klaren alle gezichten op,
en er gaat een: Ha! door de kamer. (blz. 14)

Naast ernstige, sobere verzen als In mijn land en In Memoriam Herman van den
Reeck, of tintelende, gelukkige liefdesgedichten als Komst (‘Je wandelt onder de
mensen / in je helle zomerkleed’) en Cantabile komt men jammer genoeg ook kitsch
tegen in flauwe imitaties van Else Lasker-Schüler, zoals die later bij Moens - vroeger
bij Van Ostaijen - nog te vinden zijn: ‘Al mijne wintertranen vloeien in Uw hand!’ of:
‘Nu wenen de booglampen over hem / al hun grote, witte tranen / die vallen als
glazen vruchten, rijp van de boom’. De stadsthematiek, havens, trams, lichtreclames
en sneltreinen komen nu veelvuldiger voor, wat samenhangt met de opzet van de
bundel, die van meer extraversie getuigt, terwijl De Boodschap aan de innerlijke
godservaring was gewijd.
De nederlaag van het activisme en de hoop op betere tijden worden nochtans in
machtige bijbelse ritmen uitgedrukt:
Die mijn land hier lei als een kleinood
tussen de zee en de heide,
en Zijn wil was: dat mild en blond
de wateren zouden vloeien door dat land, (...)
Hij strooide as over mijn land,
Hij wierp mijn volk in de smeltkroes,
haat en spot liet Hij opvlammen
om Vlaanderen, een lekkende vuur (...) (De Tocht, blz. 18)

Het leven van stad en haven wordt meestal met humanitaire geestdrift bezongen.
Daartegenover geeft de liefde de dichter zijn eenvoudigste verzen in, waarvan de
innigheid ten minste even doorleefd is als die van zijn gebeden: Cantabile b.v. doet
de expressionistische ballast van andere gedichten vergeten. Na de tederheid van
zachte gebaren bereiken de terzinen een hoogtepunt van stille intensiteit, waarin
het opgaan van de dichter in zijn liefde hem naar steeds bescheidener metaforen
doet grijpen (licht - vlam - korrel wierook), terwijl onder herhaald jubelend geprevel
(‘en niets als dat’) het gedicht zelf als het ware ‘opbrandt’:

Cantabile
Ik zal het haar strijken
van je voorhoofd,
ik zal dalen
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Ik zal het avondrood zoenen
van je voorhoofd,
ik zal de fonkelsterren ontsteken
in je haar.
Kleine rondassen
zal ik zetten over je borsten.
Ik zal bij je geknield liggen
als een kind
dat een vogel vond in de sneeuw;
ik zal met mijn vinger drukken
het kralenzakje
in je gorgel.
Ik zal bij je zijn:
licht, en niets als dat,
vlam, en niets als dat;
korrel wierook
opbrandend in je hart,
en niets als dat! (blz. 36)

Al wat de dichter liefheeft - zijn land, zijn stad, zijn meisje - wordt dankbaar aan
Gods hoede toevertrouwd: ‘Uwe liefde, o Heer / staat volheerlijk te bloeien / in dit
koninklijk jaargetijde’ (blz. 45), zodat de wereld, evenals in Van Ostaijens Sienjaal,
door een kosmische Al-liefde wordt omgetoverd:
Broeders, neemt uw aarde in bezit!
De aarde lacht:
haar lach blaast nieuwe, ronde werelden in het ruim. (blz. 44)

Minder utopisch, maar even idealistisch, zijn de Celbrieven in proza (1920), waarin
de ‘eudemonistische’ toekomstwereld eveneens wordt aangekondigd. Centraal
staan hier echter veeleer problemen zoals de noodzakelijkheid van een algemene
ontwapening of het betrekkelijke nut van het gevangenisstelsel.
Grootmoedigheid en verontwaardiging - waarbij de auteur tactvol zijn eigen geval
niet betrekt - wisselen elkaar af in deze brieven die, samen met De Boodschap en
De Tocht, Moens' succes grondvestten, wellicht mede doordat de mens met de
dichter werd geïdentificeerd. In een boosaardig chiasme vatte Van Ostaijen deze
verwarring samen: ‘Als gevangene werd hij groot in de ogen der mensen om zijn
jonge dichterschap en als jong dichter verheven als martelaar voor de zaak van het
39
Vlaamse recht’.
Wies Moens, van wie in Ruimte verzen zijn verschenen naast vertalingen uit Däublers
lyriek, werkt vervolgens mee aan Ter Waarheid met artikelen, recensies, gedichten
en vertalingen van Else Lasker-Schüler, die hij de ‘Hadewijch der profane liefde’
noemt. De invloed van deze dichteres, alsook van een paar andere Duitse
expressionisten met wie hij meer en meer vertrouwd is geraakt, wordt in Opgangen
(1921) en Landing (1923) vooral op het gebied van de beeldspraak en de versbouw
voelbaarder. De ‘humanitaire’ inslag daarentegen wijkt stilaan voor een individuele
gevoelslyriek, terwijl de godsdienstige inspiratie constant is. Ook in deze bundels
staan enkele mooie lief-
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desverzen als Gedicht XXIV uit Opgangen: ‘Toen je stil lag / en ik wandelde om je
heen (...)’ (blz. 37), of Oriëntering uit Landing: ‘(...) Want ik moet / al de vlinders
wakker roepen / in je sluimerend vlees!’ (blz. 28). Liefde voor de vrouw en voor God
worden verenigd, o.m. in het Paaslied dat van dankbaarheid overvloeit en waarvan
de universele draagwijdte door het typisch expressionistisch syncretisme der beelden
wordt vertolkt:
Paasmorgen: de klokken losgelaten als een vlucht duiven over het land
/ (...) Gij overstelpt mij met Russiese muziek, en de zoete naam van Johan
Sebastian Bach / is als een olie uitgebreid over mijn ziel, als een wijde
glimlach / (...) witte moskeeën in de zon, minaretten slank en luid / van
roep en gebed, in de middag ieder als een gouden fluit. / Het bruidje, o
Heer, is rilde en fijn als de maansikkel in dit eerste kwartier, / haar leden
van parel als van een duif, haar hart vurig als het paardje van een
Arabier(...) (Landing, blz. 22-23)
Dit kan voor sommige lezers te veel van het goede zijn: maar is die overdaad op
zichzelf juist geen lyrisch equivalent voor het overstelpende gevoel dat de dichter
te machtig is? In elk geval munten vele beelden uit door hun plasticiteit, zo b.v. de
close-up waardoor het ritme verder als in een film vertraagt: ‘zij loopt alleen op de
brug en ik zie haar hand die als een witte bloem in het water staat’.
Een gedicht als Eén mei verraadt in zekere mate scepsis tegenover de pacifistische
wereldrevolutie, die Moens in zijn eerste bundels bezong: het ideaal blijkt er
inderdaad maar voor één enkele dag leefbaar te zijn:
Vandaag hebben wij het Militarisme vertrapt, / de Honger afgeschaft, en
de Vrede ingeluid', maar ‘morgen is alles weer eender, is het meivuur óp,
/ morgen varen weer de trems door de straten / met reklamen in top!’
(Landing, blz. 38-39)
Het is alsof Moens' engagement in die tijd een bescheidener en tevens concreter
vorm aanneemt: hij was toen secretaris van het Vlaamsche Volkstooneel (1922-1926)
geworden, waarvoor hij o.m. stukken van Wildgans en Ghéon vertaalde; hij werkte
mee aan tijdschriften, vooral Ter Waarheid en Pogen, dat hij zelf opgericht had en
waarin zijn kindernovelle De verrukkingen van Karel-Johan Godevier in 1923
verscheen. Zijn politieke actie neemt in de eerstvolgende jaren toe en culmineert
wanneer hij in 1933 Dietbrand sticht. Voortaan staat hij een volkse kunst voor,
getrouw aan de traditie van Rodenbach en De Clercq, en in dienst van de
Groot-Nederlandse idee, waarbij hij partij kiest tegen de ‘Boergondische’ richting
van het Verdinaso van Van Severen (1931).
Behalve enkele gedichten, die hij aan de retrospectieve bundel Poëzie 1919-1925
toevoegt, publiceert hij na Landing geen lyriek meer, tot in 1935 Golfslag verschijnt.
In Golfslag komt de rijpere Moens aan het woord, die, vereenzaamd en soms
verbitterd, het elan der jeugdverzen in strengere vormen weet in te tomen en zijn
liefde vooral op Dietsland toespitst, of liever op het ideale beeld ervan dat hij met
verwoede verbetenheid, tegen de omstandigheden in, tot in zijn ballingschap zal
blijven huldigen (Het Vierkant, 1938; Het Spoor, 1944; De Spitsboog, 1944; De
Verslagene, 1963; de jubileumuitgave Gedichten 1918-1967). Van modernisme kan
in deze meestal vijfvoetige, sterk beklemtoonde verzen nog nauwelijks sprake zijn,
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behalve wellicht in bepaalde ritmische vrijheden en in een vaak oorspronkelijke
beeldspraak, waaruit de vroegere buitenissigheden zijn geweerd.
Terecht zijn W. Noë en E. Verstraete opgekomen tegen het al te simplistische
beeld, dat van deze gedichten wordt opgehangen: de erin verdedigde nationalistische
idee
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herleidt ze niet alle noodzakelijk tot politieke propaganda. Opnieuw wordt zowel
door bewonderaars als door tegenstanders de dichter met de mens en diens politieke
houding verward - een houding die meer bepaald in zijn proza naar voren treedt
(Dertig dagen oorlog, 1940, Nederlandsche letterkunde van volksch standpunt
1

2

gezien, 1939 , 1941 )
Esthetisch gesproken is het enerlei of Moens zijn land, God of de vrouw aanbidt,
dan wel aanklaagt. Hoofdzaak is de lyrische verwoording. Ritme en taal zijn
traditioneel geworden, zowel in de natuurgedichten als in de betogende en de
geëngageerde verzen. Toch sluit dat classicisme expressieve klankeffecten,
pakkende beelden of een polemische toon niet uit. Ondanks de eenheid van de
sfeer worden wij b.v. in het Herfstlied uit Golfslag verrast door de vergelijking van
de geest van de dichter met een dode fazant:
Laat in den montren schijn van uw zoo zuiver vuur
den jager toeven, die met buks en hond
doorliep de velden, over plassen sprong
en bruine hagen. Hij verdoolde wijd
en brengt den weemoed mee van al wat sterft.
Zijn bloed is zwaar, en mat van avontuur,
zijn geest slacht den fazant
die vleugellam daar bengelt aan zijn riem (...) (Golfslag, blz. 22)

De tragisch-polemische toon van bepaalde liefdesgedichten aan zijn volk - waarbij
hij ook de roede niet spaart - doet wel eens denken aan de vermanende dichters
uit de wereldliteratuur als d'Aubigné, du Bartas of Vondel:
Kan in uw ziel, mijn volk, geen wortel schieten
de waarheid, die alleen bevrijding brengt;
moet ik met haar ter eenzaamheid mij wenden,
wijl gij verkiest, zooals een grauwe horde,
als ratten die de fluiter met zijn deunen lokt,
te rennen in 't verderf? (...) (Het Vierkant, blz. 32)

Steeds in hetzelfde gedicht drukt Moens in knarsende alliteraties zijn bijna dierlijke,
in de vezels van zijn wezen wortelende verknochtheid aan de geboortegrond uit:
Verzakt uw grond, mijn volk, en voelt gij 't niet,
ik bijt mij vast in dit stuk brakke aarde,
dat God u schonk. Ik bijt en laat niet los! (...) (Id., blz. 32)

Moens is eerst en vooral de dichter van de liefde geweest. Niet alleen binnen elk
gedicht, maar als fundamentele motivering is de ‘persoonlik pathetiese uitdrukking’
het toonaangevend bindend element gebleven.
Bij zijn tijdgenoten heeft de ontnuchtering, waarop het ‘humanitair’ avontuur uitliep,
meestal een scheiding tussen ethische daad en esthetische expressie, een
relativerend scepticisme en een bezinning op de vorm tot gevolg gehad, als ze de
muze niet tot zwijgen bracht. Bij Moens echter is de behoefte aan een lyrisch
uitgedrukt engagement sterker geweest: in 1935 treedt hij opnieuw als dichter in
het krijt, maar zijn ideaal is intussen politiek en beperkter geworden. Zijn evolutie
van christelijk-humanitair pacifisme tot militant Diets en katholiek nationalisme is
gepaard gegaan met een versobering van de beeldspraak en de verwerping van
het ‘formeel’ experiment, doch de kracht van zijn poëtische zegging is er niet door
40
verminderd.

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

342

Victor J. Brunclair 1899-1944
Vooral als essayist en criticus is Victor J. Brunclair een van de baanbrekers van het
modernisme in de Zuidnederlandse literatuur geweest. Zijn eerste ‘humanitaire’
gedichten - ‘o allen broeders van mij / nooit was mij aller wezen zo vriend-verwant
/ nu ik de grote demoed heb hervonden’ - worden in de schaduw gesteld door zijn
in De Goedendag onder het pseudoniem G. Bardemeyer verschenen opstellen, nl.
Uit de jongste Franse literatuur (1917), waarin hij het ‘paroksisme’ van Beauduin
en het ‘unanimisme’ van Romains c.s. uitvoerig toelicht; Het jongste Geslacht (1918),
dat o.m. de poëzie van Rubiner, Verhaeren, Werfel en Whitman, alsook de
schilderkunst van Boccioni, Picasso en Van Gogh aanprijst.
Hoewel hij, parallel met Van Ostaijen en misschien met meer kennis van zaken,
bepaalde facetten van de nieuwe tijdgeest analyseert, b.v. enerzijds wat hij het
‘Wirsind’-bewustzijn noemt, anderzijds het ‘streven naar synthetiese weergave der
41
werkelikheid in haar kerngedaante’, lukt het hem maar zelden zijn eigen ervaringen
in een overtuigende lyrische vorm te gieten. Meer nog dan zijn bewondering voor
de Franse unanimisten en de Duitse expressionisten is waarschijnlijk de onmiddellijke
nabijheid van Van Ostaijen daar de oorzaak van geweest: men voelt in zijn gedichten
al te zeer de bewuste wil voorbeelden na te volgen. Hij zal overigens een
merkwaardig In Memoriam Van Ostaijen (1928) schrijven. Weinig begaafd qua
muzikaliteit, gaat hij vooral verstandelijk te werk. De oorspronkelijkste verzen van
zijn debuut lezen traag, niet omdat ze diepzinnig zijn of tot mijmering aansporen,
maar omdat de beeldspraak intellectueel gezocht lijkt, het ritme vaak hortend en de
woordenschat verwrongen is, vol neologismen en ongewone composita:
Geel ballen lantaarns hun ziek betrachten
het plein-hart rond
Het lach-scherzo allerwegen is een koddige faun
die scherp de lilaschemering schond (...)
42
een onvatbaar stemmingsanonymaat (De Dwaze Rondschouw, blz. 5)

Op andere plaatsen is de invloed van Het Sienjaal maar al te duidelijk: zelfs een
uitdrukking als ‘tentaculaire grootstraat’ (die overigens aan Verhaerens Villes
Tentaculaires herinnert) wordt er letterlijk uit overgenomen, naast talrijke stemmingen
en beelden die weliswaar tot de gewone expressionistische stadsthematiek behoren,
maar waarvan te onzent de formulering toch vooral Van Ostaijen oproept:
koffiehuisterrassen in overvloedig zonneplassen (blz. 34)
Wondere deining heeft onze haven aangedaan
Nog liggen de schepen voor anker maar hoog wast de vloed (blz. 10)
In de massa ging ieders ieders identiteit verloren (...)
Plein! Akkumulator van aandriften groots reservoir (...)
verlangen en belofte: lokzang van sirenen. (blz. 5-6)

Evenals Van Ostaijen en Moens heeft Brunclair ook Else Lasker-Schüler gelezen:
‘In de dorre kelk der handen / korrelen mijn tranen dauw’ (blz. 9). Deze verzen komen
voor in zijn eerste bundel, die pas in 1926 werd gepubliceerd: De Dwaze
Rondschouw. De teksten zijn er niet in gedateerd, maar doorgaans weerspiegelt
de volgorde een evolutie, die ongeveer met die van Van Ostaijen gelijke tred heeft
gehouden. In-
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derdaad, op de ‘humanitaire’ fraseologie, waarin Brunclairs ‘hooglied op alle
toonladders koen akrobaat’ de liefde tot de mensheid bezingt, volgt de toepassing
van Stramms concentratietechniek:
Braambos in het boze branden
rimpeling ritsel
regenrag
Kikker kokas
rondo (...)

Vermoedelijk later ontstane verzen als Pavane, Park, Probleem, Fontein, die in 1926
ook in Vlaamsche Arbeid II verschijnen, doen denken aan het speelser ritme van
Het eerste Boek van Schmoll. In dergelijke stijloefeningen slaagt Brunclair er haast
in de muzikaliteit van zijn model te evenaren, b.v. in Fontein.
Maar bij gelijkaardige klankeffecten is het thematisch materiaal, waarop hij een
beroep doet, complexer en barokker dan de meestal eenvoudige gegevens waar
Van Ostaijen van uitgaat. In tegenstelling tot Van Ostaijen vertoont hij ook de neiging
om zijn - nochtans geconcentreerde - verzen in ellenlange, los gestructureerde
opsommingen aaneen te rijgen. In Railway detailleert hij, over drie pagina's, een
reeks min of meer simultane indrukken die, zoals in Cendrars' Prose du transsibérien
het geval is, vanuit een treincoupé worden geregistreerd:
Out
de patatouf
hoge hoge halle
rosse rails
gevallen sein
trein
trage
hagedis (...)
dommel dommel
dom
reisgezellin likmelipje trompetneus en sproeten
briefwisselt vlot (met ellebogen en met voeten)(...)(blz. 49-50)

Nog uitgebreider is het gedicht De Dwaze Rondschouw uitgevallen, waarmee tien
bladzijden lang de gelijknamige bundel eindigt. Het gaat ditmaal om een dadaïstische
afrekening met alle mogelijke waarden, waarvan het nihilisme scherper uitkomt dan
in Van Ostaijens Feesten en Bezette Stad: hier schemert niet de minste hoop door,
noch de geringste doelstelling. Van Ostaijen wilde nog ‘naakt zijn / en beginnen’,
maar Brunclair concludeert:
slag van de molen
Kink in de kabel (...)
Lol is onsterfelik en de rest is zijk (...)
Broederen
schijnschoonheid neer
omhelzen wij absurditeit de grote konkubine
Dit is de grote reddingsdaad
de wereld overspoelen met urine, urine, al maar door urine
geen ark die spelevaart op de vloed (...) (blz. 55-61)

Het hele gedicht lijkt een lyrisch equivalent te willen bieden van het ‘zalig gevoel
van
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buikloop’, dat er eveneens in wordt vermeld. Gelukkig geeft dit - overigens opzettelijke
- gebrek aan controle niet overal de toon aan: ten slotte is Brunclair op zijn best,
wanneer hij zijn voorliefde voor grappige woordspelingen tot een alledaags onderwerp
beperkt, zoals in de Dorp-doorvaart. De elkaar opvolgende assonanties,
paronomasia's en naïeve eindrijmen geven hier op doeltreffende wijze de paniek
van het verbouwereerde dorpje weer, waar een auto doorheen raast:
Dit openbaart de grolgorgel van een klaxon door de heuvelstreek
ontzetting der der dingen burlesk verbazen
het vreedzaam vee houdt op met grazen
en zilvervis richt zich rild uit de blauwe beek
Een antieke kantiekentoren
heeft het hoofd verloren
vergeet de Tijd te slaan
zo geraakt zijn tiktak getikt en de tikkenhaan
draait dwaas driemaal
Boos zet de hangbrug
een hoge rug
maar droomdaken heffen hun schouwken in reikhals over de hagen
Alleen de schaterwaterlach van de beek is niet verslagen
daarvan snapt de snep bij de waterboord geen zier
maar de vis duikt zijn neusje diep wijsgerig in 't wier. (blz. 47)

Dit is een van Brunclairs minst ‘geforceerde’ gedichten. De spontaneïteit van de
kinderlijke visie - het lijkt een tekenfilmpje - heeft het hier van de modernistische
grootspraak en het al te cerebraal doorgevoerd experiment gewonnen.
Van 1917 tot 1926 wordt de kentering van Brunclairs expressionistische visie in zijn
essays weerspiegeld.
Na zijn Goedendag-periode maakt hij deel uit van de redactie van Ruimte en
Opstanding. In Ruimte behandelt hij artistieke problemen. Hij veroordeelt het
‘impressionisme’ en de ‘bourgeoise wansmaak’, maar ook de ‘estheterij’ van
Mondriaan. Daarentegen bewondert hij de ‘dynamische’ kunst van Van Gogh,
Cézanne, Picasso, Léger, de gebroeders Jespers, Joostens en Peeters, en doet
hij daarbij vaak een beroep op de terminologie van Van Ostaijen. In Opstanding,
het orgaan van de Vlaamse Clarté-groepen, komen vooral zijn politieke denkbeelden
tot uiting, in militante artikelen als Rondom Clarté, Maatschappelijke kunst,
Toekomstmuziek en Weg met de Blauwvoeterij, waarin hij aanstuurt op politisering,
democratisering en socialisering van de Vlaamse beweging in internationaal verband:
‘Te lang is het Vlaamse volk geleid geworden door liefhebbers in Germaanse
43
filologie’.
In die tijd keert hij zich af van het vage ‘Menschheits- und Allgefühl’ à la Werfel
om tot het Duitse ‘Aktivismus’ toenadering te zoeken. Het opstel Distinguos (1921)
is de vrucht van deze politieke bezinning: ‘Al dat geklets rond een toekomstwereld
is apekool als geen reaalpolitiek merg het aanstevigt. Goed voor dwepers en
44
deemoed-dilettanten’. Voortaan zullen Werfel, Moens en de ‘pseudo-profeten’ het
moeten ontgelden, terwijl Brunclair zijn louter poëtisch programma streng van de
politiek zal afscheiden. Weldra zal hij op esthetisch gebied de weg inslaan van het
‘organisch’ expressionisme van Der Sturm, Stramm en Van Ostaijen, dat hij dan
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ethiek of politiek uit elkaar houden, zoals de culinaire vergelijking uit Het Heilige
Handvest nog in 1937 bevestigt: ‘Evenzoo onzinnig als het zijn zou omeletten te
eischen van een hoen, evenzoo onzinnig is het, van een kunstenaar te eischen dat
hij zich zou inspannen om andere dan zuivere esthetische functies te vervullen in
onze samenleving’ (blz. 12).
Hijzelf tracht echter in 1927 een middenweg tussen twee oriënteringen, de dichterlijke
en de politieke, te vinden in de vorm van de roman.
De Monnik in het Westen (1929) stelt verschillende ethische houdingen tegenover
elkaar, en laat ze op elkaar inwerken met noodlottige gevolgen. Al zijn ontgoocheld
verlangen naar een humanitaire, pacifistische revolutie vindt voor de laatste keer
een beeld in de gedaante van de rechtvaardige utopist Boris, die de club der
Telluristen opricht, maar uiteindelijk ten onder gaat. Boris heeft twee broers: Stepan,
het type van de berekenende egoïst, die het tot ‘konkommerkoning’ brengt en daarna
door zijn hebzucht en vrekkigheid in het verderf loopt, en Leonid, de mystieke
Godzoeker, die de expressionistische ootmoed en piëteit belichaamt.
De handeling stelt de parallelle mislukking van deze drie fundamentele houdingen
voor - de revolutionaire idealist, de egoïst, de mysticus - via een aantal confrontaties
met vlakkere figuren: het meisje Tamara, dat als hoer revanche neemt voor een
ontgoochelde liefde, maar uiteindelijk wordt ‘gered’; de opportunistische revolutionair
Kralin wiens machtswellust op tirannie uitloopt; de schilder Feodor die zijn absolute
liefde en zijn kunstenaarsdroom met zelfmoord betaalt.
De gebeurtenissen worden hier voornamelijk in het kader van het moderne
stadsleven gesitueerd: enkele passages herinneren aan Brunclairs unanimistische
gedichten. Wat echter bij Dostojevski of Tolstoj (de namen van de personages
zinspelen op de Russische roman) een groots fresco is geworden, blijft hier bij
gebrek aan synthetisch vermogen en ook aan psychologische samenhang in een
nogal stuntelige reeks taferelen steken, die niet tot een harmonisch geheel in elkaar
vloeien, hoewel enkele scenes wel voor bravourestukken kunnen doorgaan.
Deze mislukte roman over een mislukking kan worden beschouwd als de laatste
poging in de Nederlandse literatuur om de humanitair-expressionistische droom
gestalte te geven, zij het dan ook in het schrijnende besef van de onuitvoerbaarheid
ervan.
Victor J. Brunclair was de aangewezen persoon om die poging te ondernemen:
geen andere expressionist is zich evenzeer bewust geweest van de discrepantie
tussen het streven naar het absolute en de eisen van een pragmatische luciditeit.
Thematische constanten van zijn poëzie getuigen van die fundamentele tweespalt.
Zoals in De Dwaze Rondschouw de ‘lichtmens’ tegenover de aan de materie
gebonden ‘schaduwmens’ wordt gesteld (blz. 18), zo ook de ‘hagedoorn’ tegenover
de ‘doornenhaag’ in de in 1936 verschenen Sluiereffekten: ‘Uit de taveern / treden
loslevers en dwaze maagden / en blikken naar de landelijke Madonna in de gevelnis’
want ‘hooggebald over waanzin en vertwijfeling / breekt open (...) de Schrei om God’
(blz. 73 en 75).
De volgende dichtbundel, Camera Lucida (1937), eindigt met een gedicht, getiteld
Ik ga met God, en bevat een Klein gebed om stilte: ‘Ik dwaal berooid op
schaduwpaden / en zoek een heimvol eindlijk huis (...) Daar houde mij in gulden
peis bedolven / van Uwe stilte het zo zacht geweld’ (blz. 15).
Het berooid zoeken naar God en de reis naar verre landen of naar de sterren zijn
motieven die telkens weer terugkeren, niet uit behoefte aan expansie of exotisme,
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werkelijkheid. Veelbetekenend is de vergelijking van de horizon met een lasso, die
minstens drie keer wordt herhaald, in 1921, 1927, 1940, en het duidelijkst wordt
‘verklaard’ in een in Ruimte verschenen vers, nl. Vertwijfeling. Daar wordt zij
inderdaad in verband gebracht met het beeld van het ‘carrousel’, van de dagelijkse
tredmolen:
Ring van dagen,
Carrousel zo omsnort me de rondgang van 't uiterlik gebeuren.
O geest-nomade, ten dool, ten dool,
langs camouflage, langs travesti van vormen (...)
o folter van wat reëel is
o bar geweld van de schijn (...)
Lasso de horizon.
45
Mijn strot omstropt (...)

De dada-wanhoop is bij Brunclair zeker geen modeverschijnsel geweest, ook al
werd de uitdrukking ervan door de mode beïnvloed: ze is het gevolg van een
constante, bittere levenshouding, die in wezen misschien nog pessimistischer was
dan die van Van Ostaijen of Burssens. Bij de laatste heeft de vertwijfeling de vorm
van een gedesillusioneerd relativeren aangenomen, terwijl de eerste ze overwonnen
heeft door de stoïcijnse aanvaarding van het ‘uitkomstloze’, van het menselijk tekort,
als uitgangspunt van de ‘formeel’ gerichte schepping. Brunclair schijnt zijn essentiële
gespletenheid in agressiviteit te hebben omgezet, zowel in zijn strijdvaardige kritieken
(tegen Urbain van de Voorde) als in de bestendige uitdaging van zijn scheppend
werk, waarin hij overigens, ook na De Dwaze Rondschouw, met de burgerlijke
maatschappij blijft spotten. ‘De heer rijksafgevaardigde onder hoge buis’ krijgt er in
Heil de nattevingerling! (Sluiereffekten) van langs, evenals de rijkgeworden woekeraar
in Oorlogsmannen (Openbare Spreekcel), of de dominee die ‘per abuis (...) een
hakenkruis’ slaat (Openbare Spreekcel, blz. 20) om nog te zwijgen van de arrivisten,
opportunisten en huichelaars van allerlei slag in De Monnik in het Westen.
Victor J. Brunclairs nuchtere, ontnuchterde kijk op de samenleving situeert hem
vanaf Sluiereffekten soms in de buurt van de ‘nieuwe zakelijkheid’ (waarnaar ook
Marnix Gijsen is geëvolueerd), vooral wanneer hij, zoals hij in deze bundel doet,
personages laat optreden. Naast de heer met de hoge hoed, of de wijze en de
dwaze maagd, wordt b.v. De Knecht ten voeten uit afgebeeld:
Het voorhoofd wit de rug recht
de handen loom zo staat de knecht (...)
Als heengaan al de hoge gasten
dooft hij 't allerlaatste licht
en raapt het drinkgeld waar zij brasten
met een verveeld en honds gezicht (Sluiereffekten, blz. 12)

Ook bij het schilderen van een afgrijselijke oorlogsscène behoudt Brunclair, in
Openbare Spreekcel, dezelfde koele, sarcastische toon: een gedicht als De man
met hersens in het kamp doet aan de gruwelijkste tekeningen en schilderijen van
Dix of Grosz denken:
(...) Ja hersens had hij en veel geest
Hij is niet lang bij ons geweest
Want op een nacht sloeg een granaat
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¾ weg van zijn gelaat
Zijn hersens hingen aan de wand
Zoo stierf hij voor het vaderland (ongepag.)

Daarnaast blijft hij gesyncopeerde klankgedichten schrijven, die meer dan ooit als
Van Ostaijenpastiches aandoen: ‘Klompen op de klinker / klinkende klompen op de
klinker / klinkende klompen en klinkende munt / klinkklank klinkklank’ (Sluiereffekten,
blz. 26). Het gaat soms op een gezelschapsspelletje lijken: ‘Apotheker / Weet u
zeker / of de dozis / in de doos is?’ (Openbare Spreekcel, ongepag.). De minste
paronomasia wordt door Brunclair dankbaar gebruikt, b.v. in Non per fiets: ‘De non
/ Agitato ma non troppo / Non non troppo’ (id.).
De beste effecten bereikt hij op dat gebied wanneer het spel met woorden gepaard
gaat met een gebeuren dat een afgerond geheel uitmaakt; De Goochelaar uit Camera
Lucida, aan Floris Jespers opgedragen, is een lang maar leuk en flink gebouwd
gedicht: de monoloog van een goochelaar, die achtereenvolgens een bokaal vol
vis, ‘jochei een ei’, zakdoekjes, damesbroekjes, een paar ballonnetjes uit de
‘pantalonnetjes’ en het traditionele konijn uit zijn hoed haalt, om er na de climax
alles in omgekeerde volgorde opnieuw in te stoppen, en er ten slotte zelf in te
verdwijnen: ‘gij vindt mij weer daarbinnen in 't barak / Hop!’ (blz. 8-11).
Na Sluiereffekten (1936) en vooral in Camera Lucida (1937) schijnen in dergelijke
groteske, realistische of muzikale gedichten de expressionistische kitsch en de
cerebrale beeldspraak meestal voor een eenvoudiger voorstelling en taalschepping
te wijken. Daarenboven verneemt men in dezelfde periode hier en daar een totaal
nieuwe klank: kalm, sereen en harmonisch. Herder en Hoge vaas uit Camera Lucida,
het late liefdesgedicht Tweelingkersen en De Sneeuw uit Openbare Spreekcel
(1940) geven een idee van wat een ‘klassieker’, gelukkiger Brunclair wellicht had
kunnen bieden, indien hij niet een paar jaren later het slachtoffer van het nazisme
was geworden.
In het essay Het Heilige Handvest (1937) was hij opgekomen tegen ‘Mussolini,
Hitler, Stalin, regimebouwers door bloedstorting’, had hij de pro-Duitse gezindheid
van bepaalde landgenoten aangevallen en onze eeuw voorgesteld als die van het
universalisme, een ideaal dat zou worden bereikt door ‘deemoed en levensgeloof,
offerdienst aan den Geest, en onaantastbaarheid van de creatieve kracht in iederen
Mensch als exponent der schepping’ (blz. 72). Hij stierf in een Duits concentratiekamp
(Lagelund, Sleeswijk-Holstein, 1944):

Hoge Vaas
Omwenteld door een draaikolk van geraas
staat rild en rijzig in haar ring van licht omtogen
een spel van saamgezongen bogen
de witte, hoge vaas.
Laat af de aanslag ener plompe hand
Langsheen de reinheid harer flanken
Laat af de schennis der ontwijde klanken
die aanspoelt op haar koele rand
Het was een opgewaaierd vuur
dat zijn verkronkelde gestalt ontrolt
en plotseling ongerept en puur
46
daar als een vlamvorm star wordt spits gestold (Camera Lucida, blz. 17)
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D. Verwante figuren
De humanitair expressionistische gedichten van Paul van Ostaijen en vooral van
Wies Moens hebben na de oorlog veel jongeren in Vlaanderen en Nederland tot
voorbeeld gestrekt. Voor de literaire evolutie van deze dichters was de humanitaire
geloofsbelijdenis in - meestal - vrije verzen een belangrijke etappe, zelfs indien
naderhand de wegen uiteen zouden lopen.
De schrijver wiens literaire loopbaan het minst afweek van de genereuze idealen
die hij in zijn jeugd verkondigde - hoewel de vorm, de toon en het genre van zijn
geschriften in de loop der jaren wèl veranderden - was Achilles Mussche (1896-1974).
In de lange, hymnische verzen - die soms tot ritmisch proza overslaan - van zijn
eerste bundel, De twee vaderlanden (1927), kregen voor de laatste keer op
volwaardige wijze het idealisme èn het pathos van de ‘humanitaire’ beweging
gestalte.
Hartstochtelijke aanvaarding van het leven - ‘Overdadig schoon is het leven’ (blz.
1) ook al is het ‘geen licht alleen: o grootsch avontuur zwaar van hijgen’ (blz. 5) gaat hier met optimistische strijdvaardigheid gepaard. Daar waar de meeste
humanitaire expressionisten hun broederliefde als integrerend onderdeel van het
christendom of het pantheïsme beleefden, voelt Mussche zich geslingerd tussen
een innerlijk avontuur waarin hij, ‘bezeten van den trek naar kimmen en bergen’
(blz. 24), op zoek gaat naar de ‘God van liefde en wellust en glorie’ (blz. 25), en
daartegenover het besef dat hij met al zijn vezels gebonden is aan zijn volk (Vlaamse
psalm), het proletariaat (De barbaren) en de hele lijdende, strijdende mensheid (De
broeders). Deze verscheurdheid wordt telkens opnieuw uitgedrukt:
‘Gij zijt niet alleen, o God, mijn vaderland waar mijn heimwee naar trekt - / er is
nog een ander vaderland van dorre rotsen en steile paden (...) Ik ben maar een
straatkind van een dag en nacht ronkende fabrieksstad’ (blz. 32-33) of: ‘Ik ben een
door God op de handen gedragene,/ zijn hoogten en verten trekken mij aan (...). Ik
ben een door 't leed aller menschen geslagene,/ hun honger en heimwee doen mij
aan (...)’ (blz. 30). De gedichten zijn echter zo gerangschikt dat op een weinig
opvallende manier die tweespalt geleidelijk in het boek evolueert.
Nadat het besef van de ‘twee vaderlanden’ tot de dichter is doorgedrongen, keert
deze zich eerst van God af: ‘Laat, God, mij los; 't is te vroeg voor uw eeuwigheid, /
ik sta bij de menschen en val in hun strijd’ (blz. 38). Weldra maken zich ontnuchtering,
ontmoediging en ziekte van hem meester: ‘Het leven is zoo anders dan mijn eerste
schoone droom’ (blz. 67). Het keerpunt - de peripetie - wordt gebracht door een
dramatisch fragment, getiteld Daneelke en de Paus, waarvan de boodschap aldus
klinkt: ‘De smart alleen maakt ons rijp voor God - en daarom is het leven zoo hard
voor wien hem liefheeft (...). Ga in onrust (...). En houd u nooit op met geluk; maar
zoek gij, alleen en altijd, de tragiek, de met heilige zonden beladen tragiek’ (blz. 89).
Een aantal majestueuze zeegedichten brengt dan een orgelpunt, waarna van achter
het duin de geliefde verschijnt. Enkele erotische teksten - sonnetten èn prozateksten
- bewijzen dan ‘dat er op aard’ nog PARADIJZEN zijn' (blz. 95).
Ten slotte bekroont een hymnische Trilogie der broederliefde de teruggevonden
harmonie: ‘De broederlijkheid van vreugde en smart’ nodigt ons uit ‘hartstochtelijk
vrij’ ons lot ‘uit te leven’ (blz. 107). ‘De broederlijkheid van leven en dood’ verheft
de mens boven leven en dood dank zij ‘een daad of een droom of een kind van zijn
bloed’ (blz. 110). ‘De broederlijkheid van menschen en God’ verwezenlijkt in een
prachtig chiasme de synthese der ‘twee vaderlanden’. De ‘groote communie van
hemel en aarde’ ver-
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eigt God en de mens: ‘U, God, den smachtende heimwee-zieke naar eeuwigheid
en profeten muziek. (...) ik sta met mijn dromen in God,/ ik sta met Zijn daden op
aarde’(blz. 113-114).
Dit is de zwanezang van het humanitair expressionisme in Vlaanderen. Mussche
zelf tal in zijn latere verzen een klassieker schoonheid nastreven en op traditionele
vormen - eindrijm, regelmatige verzen en strofen - een beroep doen. Deze werden
overigens al een paar maal in De twee vaderlanden gebruikt, maar in Koraal van
den dood (1938) en in Langzaam adieu (1962) maken zij de overgrote meerderheid
uit. Voortaan zullen de thema's meer gecentreerd worden op het individuele
gevoelsleven of algemeen menselijke ‘common places’, waarbij de bezinning op
het verleden, inz. de Griekse oudheid, een niet onaanzienlijke rol zal spelen.
De ‘humanitaire’ inslag van zijn eerste verzen zal verruimd en verdiept worden
in het meeslepend scheppend proza van De Broeder van Hamlet (1949), waarin
wordt gestreefd naar ‘een evenwicht van individualisme en socialisme samen’, Aan
de Voet van het Belfort (1950), een breed opgezet fresco dat vooral aan de hand
van de geschiedenis der Vlaamse wevers de sociale revolutie tot Marx met warm
medegevoel beschrijft, en de geromanceerde biografie van Rosa Luxemburg,
Gedenksteen voor Roma (1961). In elk van die werken, evenals in Mussches studies
over Buysse, Gorter e.a. en in het toneelstuk Christoffel Marlowe (1954), weerklinkt
47
nog steeds de oude hoop: ‘Er is een kans, de mensheid krijgt weer een kans’.
Tal van figuren, in wier produktie uiteindelijk andere elementen overwegen, zijn in
het teken van het humanitair expressionisme gestart: Marnix Gijsen in de Loflitanie
van Sint Franciscus van Assisië (1920), Dirk Vansina in Louteringsvuur (1920) en
Het Boek der Liefde (1927); Frank van den Wijngaert in De Derde Nacht (1920),
Belijdenis (1921), Boksmatch (1926) en Kaleïdoskoop (1929); Pieter G. Buckinx in
De Doortocht (1927); Jan Vercammen in Eksode (1929); André Demedts in Jasmijnen
(1929); Marnix van Gavere (pseudoniem van Fernand Pauwels) in Gedichten (1930).
Van nagenoeg al die dichters kan in dit stadium gezegd worden wat J. Muls in het
voorwoord schreef tot de eerste bloemlezing van de Vlaamse expressionisten, die
A.W. Grauls in 1923 uitgaf onder de titel Het Jonge Vlaanderen: ‘Zij zeuren niet
meer over zichzelf (...) Maar al hunne aandacht gaat naar den evenmensch, naar
de massa, in een broederlijk medelijden’ (blz. 47).
Zij hebben in vrije verzen hun jeugdige liefde tot de mensheid, hun geestdriftig
idealisme en hun religiositeit uitgezongen vooraleer zij in meestal soberder vormen
een dichterlijk rijpingsproces tegemoet gingen waarbij de bezinning en de individuele
gevoels-problematiek langzamerhand de bovenhand kregen.
Een paar dichters, die vroeger hadden gedebuteerd, namen eveneens - aldus
48
Van Ostaijen - de expressionistische ‘autobus’.
Armand Willem Grauls (1889-1968), de samensteller van bovengenoemde
bloemlezing, aarzelde een tijdlang, o.m. in Het roode raam (1925), tussen hymnische
bevliegingen als ‘O heerlijke, eeuwige aarde’ en muzikale experimenten à la Van
Ostaijen als ‘Oranje. Licht. Lichtoranje. Oranjelicht licht’, alvorens terug te keren tot
het impressionisme en de eenvoudige belijdenislyriek, die zijn vroegere werken
49
kenmerkten.
Daan Boens (1893-1977) had reeds onder de indruk van zijn ervaring aan het
IJzer-front gloedvolle, verontwaardigde verzen geschreven in Van glorie en lijden
(1917) en vooral Menschen in de grachten (1918). De nog traditionele maar soms
onbeholpen vorm ervan ruilde hij voor een soepeler techniek in de whitmaniaanse
verzen van De
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Verrijzenis (1920) en De schoone reis (1928). Later zou hij in bondiger, klassieker
maten intimistische thema's bezingen die er niet minder algemeen menselijk om
50
zijn: liefde, alledaags wel en wee.
Uitzonderlijk mag het geval Karel van den Oever (1879-1926) heten, die in 1905
samen met Jozef Muls Vlaamsche Arbeid had opgericht.
Hij was ongeveer twintig jaar ouder dan de overige vertegenwoordigers van het
humanitair expressionisme, waartoe hij zich, na zijn terugkeer uit Nederland, in de
jaren twintig ‘bekeerde’. Evenals zijn bekrompen katholicisme en zijn
Groot-Nederlands ideaal verdedigde hij zijn nieuw literair geloof met een scherpe
pen in zijn kritieken. In zijn scheppend werk nam hij er vooral de uiterlijke
eigenschappen van over. Het naïef pathos - waarbij hij meestal kortere versregels
verkiest - en de modernistisch aandoende beeldspraak van Het Open Luik (1922),
Schaduw der Vleugelen (1923), De Heilige Berg (1925) en Paviljoen (1927) zijn
even geforceerd als de archaïserende pastiches en de barokke overladenheid van
zijn vorige gedichten: ‘De aarde is een witte meel-bol/ de maan is van wit meel vol;/
wit bloed’ (Schaduw der Vleugelen). De breuk met het verleden is zeker niet totaal:
de haast kinderlijke liefde tot God, het zondebesef, het berouw en de bewondering
voor de natuur blijven de hoofdthema's van deze lyriek. Overigens kondigden reeds
in de eerste werken bepaalde ‘gewaagde’ vergelijkingen de expressionistische
vertekening van de werkelijkheid aan: ‘De vliegzwam gloeit als een bloedvlek in 't
bosch/ en 't bosch ruikt als een lijk;/ mijn voeten gaan over 't mollig mos/ als over
week, rot vleesch’ (Verzen uit oorlogstijd, 1919). Wanneer Van den Oever zijn al te
nadrukkelijke beschrijfwoede en zijn neiging tot overdaad aan banden weet te leggen,
komt soms een eenvoudig, direct gebed tot stand, of kristalliseert het gedicht rond
een treffend plastisch equivalent van de geestelijke ervaring, waarvan de
hartstochtelijkheid beteugeld wordt in contrasterende ritmen. Een van de
indrukwekkendste voorbeelden daarvan is het Diana-beeld in het bosch:
Het strevend beeld mijner jacht
naar gouden, hemelschen zin:
God is einde,
Diana mijn begin.
O, de spannende smart
van den menschlijken boog,
de pijl-parabool, groote vlucht van mijn hart.
Maar God is hoog.
Vaarwel, vaarwel, het bruine bosch;
het was wel liefde, geen zonde
dat ik God schoot de zuivere wonde:
boog, boog, gij zijt nu krachtloos en los. (Het Open Luik, blz. 14)

Men heeft Van den Oevers korte roman Het inwendig leven van Paul (1923) een
anti-Pallieter genoemd, vermoedelijk omdat het hoofdpersonage, wiens evolutie in
een reeks naast elkaar geplaatste taferelen wordt geschetst, uiteindelijk afstand
doet van de wereldse geneugten. Met Timmermans' Pallieter heeft het boek gemeen,
dat hier een mensentype wordt voorgesteld zonder verregaande psychologische
ontleding, ondanks de belofte van de titel. Dáár de vitalistische epicurist, hier de
met een bijna even rijke zintuiglijkheid begaafde Godzoeker. God is voor Paul
concreet, bijna antropomorf in de schepping aanwezig: ‘De zee broeide warm: een
oud en geronnen zilver. In het grijze onderkleed des Vaders rustte het verborgen
vuur der zon; de sintels stortten neer op de zee; de offerrook der wolken vorderde;
uit de groote handen Gods was im-
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mers de zon in roode stukken gevallen tegen den aard-rond en flonkerde tusschen
Gods voeten dood’ (blz. 66).
De expressionistisch aandoende subjectieve vervorming of vereenvoudiging van
de werkelijkheid, met als bedoeling het typische of het algemeen menselijke bloot
te leggen, wordt hier door de realistische, regionalistische anekdote tegengewerkt,
terwijl beide in Pallieter harmonisch samenvloeien: na de gemoedelijke beschrijving
van de Antwerpse Scheldeoever, met ‘het punthoedje van een toren (...), de
boompjes van het Noordkasteel en de dobbelsteen van het Graanhuis’, klinkt het
expressionistische cliché, ‘hij zag de Stad zelf zeer zondig’ (blz. 67), op zijn minst
onverwacht.
Een gelijkaardige tweespalt tussen het mythische en het individueel-anekdotische
kenschetst veel van Van den Oevers gedichten, zo b.v. de aanhef van De Duiven
uit De Heilige Berg (1925):
Op deze Goede Vrijdag
toen ik de duiven bij mijn buurman zag
dacht ik aan de hoogepriester Annas:
die hield een bruin duiven-ras
in de ceders rond Jeruzalem.

‘In dit verband’ - schreef Van Ostaijen in een bespreking van deze bundel - ‘verwart
hij voortdurend het persoonlike met het subjektieve, zodanig dat hij datgene wat
zeer eng persoonlik is voor een pregnante uitdrukking van het subjektieve voelen
houdt. Derhalve - daar al de nuances van het subjektieve wijken moesten voor de
brutaliteit van het persoonlike moment - kent Van den Oever ook slechts één middel,
dat hem, éénmaal aldus op weg, dienstbaar zou kunnen zijn: de paroxistiese
51
uitdrukking’.
Uitzonderingen zijn in dit opzicht enkele gedichten die twee jaar later verschenen
in Paviljoen, nl. Dinska Bronska, De Emigrante en Het Dok.
De verzen sluiten aan bij een nieuwe trend, die Van den Oevers vriend Marnix
Gijsen (Jan Albert Goris, 1899-1984) in Het Huis (1925) heeft ingeluid: een soort
van ‘nieuwe zakelijkheid’, die ten dele nog op het humanitaire medegevoel van het
52
expressionisme stoelt, maar van het expressionistische subjectivisme afwijkt.
Zonder twijfel keert het humanitair expressionisme de alledaagse ervaring de rug
niet toe: de ‘cultus van de nietige dingen’, het knielen onder ‘simpele luiden’, de
stroom van de pacifistische revolutie, die vanuit de armoedigste krochten de hele
stad en het land verovert, zijn stuk voor stuk rekwisieten, die de observatie van
realistische details in de hand werken. Deze worden echter onmiddellijk in de lyrische
roes van subjectieve associaties of universele liefdesverklaringen opgeslorpt.
Reeds het onderwerp van Gijsens voor de eerste maal in Ruimte gepubliceerde
Loflitanie van Sint Franciscus van Assisië (1920) - de humanitair expressionistische
heilige bij uitstek - verwees uiteraard naar een ootmoedige contemplatie van de
wereld. In de ongebreidelde, nu eens associatieve dan weer contrasterende
opsomming van beeldrijke vocatieven en invocaties, die dit al te lange gedicht
uitmaakt, is het dan ook geen wonder dat, naast het ‘ontzaggelijk verlangen naar
de breede vlakte van God’ en de ‘luide cello van hartstochtelijke extase’, talrijke
metaforen verband houden met de meer prozaïsche werkelijkheid, als de
‘melopee-roep der dagbladventers’, kindergelach in een ‘dood bureel’, de ‘harde
bleinen’ op het lichaam van de heilige, de ‘gloeikous van wit licht’, waarmee diens
gelaat wordt vergeleken.
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‘Weltschmerz’ van zijn broer enz., en aan het einde roept hij over zijn familie de
zegen van de heilige in, alvorens voor de hele mensheid om drie dingen te smeken,
die dan weer meer tot de ‘humanitaire’ strevingen behoren. Hij weet er echter een
persoonlijk cachet aan te verlenen, dat de dramatische toestand weergeeft van de
53
toenmalige ‘Vlaamse lost generation’:
en - laat me vragen drie dingen, niet waar?
vooral en vooreerst - geef aan allen en geef aan mij, een vaderland om te beminnen,
Geef, - en hier smeek ik u ‘de profundis’ van walg - dat de menschen elkanders
Vaderland
leeren beminnen,
Laat de wereld worden één gansche vreugde van witten vrede en algeheele communie,
gelijk
uw blijde naakte lijf toen gij stierft. O mijn vriend, mijn broer, mijn heilige vader
Franciscus.
Amen.

Kortom, er wordt in dit gedicht meer op de dagelijkse ervaring en op de eigen
biografie gezinspeeld dan in de meeste humanitair expressionistische werken, die
van Van den Oever uitgezonderd. Maar Gijsen slaagt er beter dan Van den Oever
in, de individuele ingrediënten in de algemeen menselijke boodschap op te nemen.
In Het Huis (1925) daarentegen schijnt de wil aanwezig te zijn, de ‘anekdotische’
gedichten van de ‘expressionistische’ af te zonderen - behalve natuurlijk in de Litanie,
die hier nogmaals in voorkomt. Ten onrechte wordt de bundel Het Huis door de
kritiek soms als nuchtere realistische poëzie voorgesteld: dit geldt alleen voor een
onderdeel ervan, de eigenlijke cyclus Het Huis, die in feite niet meer dan zes
persoonlijke ‘anekdoten’ in dichtvorm bevat, evenals voor een drietal taferelen uit
de cyclus Kronijk.
Daartegenover staat het merendeel van de gedichten uit Kronijk en Het blije gebed
volkomen in het teken van het modieuze pathos. De liefde tot God en de mensen
wordt hier meestal in losse ritmen uitgedrukt. De beeldspraak schermt met treinen,
trams, radio's en zelfs met een ‘Wilford-boot’ waarmee God wordt vergeleken, of
lijkt even gezocht en buitenissig als bepaalde metaforen in de Litanie. Een rustige
sfeer wordt in verband gebracht met ‘d'angelus over d'avondpap’ (blz. 16) en het
klassieke beeld van God als de ‘geduldige Visscher’ wordt op eigenaardige manier
vanuit een visperspectief bekeken: ‘Wij zijn dom, wij zijn dwaas,/ onze vischoogen
zijn vol sterk begeeren (naar) de groote blijdschap van Uw Eindlijk Aas’ (blz. 45).
De oorspronkelijkste gedichten in Het Huis zijn wel degelijk in de gelijknamige
cyclus te vinden. Zij zijn het, die de meeste bloemlezingen terecht overnemen: Met
mijn nicht in den tuin, Mijn vadertje, Met mijn erfoom in de bankkluis en Geschenk
van mijn vader, waaraan uit de Kronijk dienen te worden toegevoegd De mislezer
en De archeologische vondst.
Ze beantwoorden bijna alle aan hetzelfde patroon: eerst wordt in een paar trekken
de hoofdpersoon ten tonele gevoerd: ‘Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid’ (blz.
36); ‘Hij is mijn erfoom. Hij is al oud’ (blz. 38). Daarna volgt, in korte verzen en
zakelijke stijl, het portret of het verhaaltje waarin het personage vorm aanneemt;
uiteindelijk brengt het besluit een meer beschouwelijke of ontroerde noot: ‘Ik weet
hoe zijn gedenken mij gelijk een lichte wolk behoedt./ Zijn roode, lange handen hield
hij stervend Christus tegemoet’ (blz. 36); ‘Ik ging hem schier weenende achterna’
(blz. 38); ‘God luistert en wacht,/ de zanger verdwijnt,/ maar het zingen ruischt uit
in Gods wezenheid’ (blz. 18).
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duktie. Ze kondigen de latere romanschrijver aan, die als moralist vanuit kleine
feitelijkheden naar het universele zal stijgen. Tegelijk doen zij op een andere manier
dan Van Ostaijens ‘formele’ experimenten het humanitair expressionisme uitgeleide,
hoewel zij er in de slotregels nog de sporen van dragen. Afgezien van hun in dit
opzicht te expliciet emotioneel slot, behoren die gedichten eigenlijk reeds tot de
‘nieuwe zakelijkheid’: de humanitaire retoriek, de subjectieve vertekening en/ of
verovering van de buitenwereld, de extatische uitroepingen hebben afgedaan.
Later zal Gijsen maar weinig poëzie meer schrijven, nl. enkele stoïcijnse verzen
die hij in 1948 aan de heruitgave van Het Huis zal toevoegen, en de in Amerika
ontstane klassieke ‘Gedankenlyrik’ van The House Near the Leaning Tree (1963),
waarin hij zich op zijn verleden en op dat van het rustige huis bezint. Wel zal hij
zich, vooral op het gebied van de lyriek, ontpoppen als een der schranderste Vlaamse
literaire critici, o.m. in de twee delen van Peripatetisch onderricht (1940-1942) en
54
in het overzicht De Literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830 (1940).
In de door Gijsen ingeslagen richting van de ‘nieuwe zakelijkheid’ wijzen sporadisch
nog enkele gedichten van tijdgenoten: Karel van den Oevers reeds vermelde Dinska
Bronska, bepaalde nuchter melancholische verzen uit De Wassenaar (1929) van
Aimé de Marest, zoals Met een gouvernante in het Park, en uit Paul Verbruggens
Gedichten (1932), b.v. over een ‘malle kollega’, in Homo tragicus. A.W. Grauls
keerde zich een enkele keer zonder groot succes naar een meer realistisch
beschrijvende kunst, reeds in zijn disparaat Het roode raam (1925) - ‘De hond rukt
blaffend aan zijn keten/ In den stal zijn de koeien nog altijd aan 't eten (...)’ - en
vooral in De blauwe vaas (1927) en Cantabile (1929), met gedichten als De Hovenier,
Mijn Buurvrouw e.d.
Maurice van de Moortel (1896-1979), die onder het pseudoniem W. de Man aan
Ruimte had meegewerkt, publiceerde in Van uit de grond (1931) oudere staaltjes
van een weinig overtuigend humanitair expressionisme, dat al in 1917 en 1918 het
kosmische gevoel met een eenvoudig familie- en kindergeluk poogde te verenigen:
‘O luier, drievuldige innigheid die je omhult’ (...) (blz. 56).
Ook hier spelen biografische omstandigheden een belangrijke rol: ‘Hij is geboren!/
En ik sta tans zonbeschenen,/ als een boom vol vruchten beladen (...)’ (blz. 53). Af
en toe slaagt Van de Moortel erin, de frisheid van kinderlijke gewaarwordingen weer
te geven. Dit is het geval Herkenning: ‘Je moeder tilt je op heur armen (...)/ de
kleerkast gaat open en buigt,/ de kachel glijdt nader,/ de tafel rekt zich: een
zonneweg,/ en 't raam zelfs, met kruis en vergezicht,/ is een triomfboog, die je in
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de werkelijkheid ontvangt!’
De hymnische bewondering voor de wereld wordt hier in kinderlijke verrukking
omgezet, waardoor de ‘humanitaire’, triomfalistische beeldspraak van het
humanitarisme een nieuwe, meer gemoedelijk-alledaagse nuance krijgt. Naast een
aantal vrij banale gedichten over thema's als ‘water’ en ‘muziek’, bevat Van uit de
grond enkele proeven van ‘Arbeiterdichtung’ in de trant van Heinrich Lersch, die
korte metten maken zowel met de religiositeit van veel expressionisten - ‘Gij spreekt
van God (...) Ruk af!/ Is de hemel een koperen koepel?/ Ruk af!/ en rijt ze aan
stukken als een doek (...)’ (blz. 19) - als met de subjectiviteitscultus: ‘Gij tuurt in wat
56
gij noemt uw ziele/ en duizend lijven ballen vuisten!’
Een medereiziger in de ‘autobus’ van het expressionisme heeft wellicht meer dan
de anderen in zijn ziel getuurd, en tegelijkertijd bescheiden opengestaan voor
indrukken van buiten, die zijn stille woordmuziek en zijn ingetogen levenshouding
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schreef weliswaar in De Goedendag en Ruimte - evenals in Albert Verweys Beweging
- maar zijn sober dichterstemperament hield hem van meet af aan van de modieuze
grootspraak en pathetische dweperijen afzijdig. Zijn eerste bundeltjes, Verzen (1919),
De Voorhof (1924) en Gedichten (1932), bracht hij samen onder de titel
Levenswijding (z.j.), die inderdaad zijn toenmalige poëtische ingesteldheid goed
samenvat: in lief en leed mondt zijn ‘amor fati’ meestal uit op een gebed, of op het
besef dat ‘er is iets om de dingen heen/ dat niet van hen is/ doch dieper dan zij zelve
57
leeft’ (blz. 41 ). Een gedicht als dit gaat verder dan de ‘nieuwe zakelijkheid’. Men
kan van ‘magisch realisme’ gewagen, wanneer men leest:
Het is de blik die gans de mens bepaalt,
het is de steen, die met wat zon
aan 't leven gaat.
Het is de gloed
die om juwelen vloeit
en Rembrandt heeft verteerd.
Het is bij 't oopnen van de kamer
na de reis,
de diepe stilte van 't vertrek
en 't rood van de geranium
op de tafel (blz. 41)

Toch kan niet worden beweerd dat Verbruggen door het expressionisme onberoerd
is gebleven. Soepel past hij de parlandotoon toe in vaak vrij korte versregels die
door een verfijnd ritmisch gevoel en een meesterlijk gebruik van het enjambement
op harmonische wijze, maar zonder pedaal, in elkaar vloeien, en zo nodig dan ook
op des te treffender wijze kunnen worden onderbroken of vertraagd. In Het wonder
wordt die dynamische techniek nog doelmatiger gemaakt door het aanwenden en
uiteindelijk het weglaten van de eindassonantie:
Gij, die daar komt en gaat:
o alles bleef zo stil: geen beeld
viel van de muur; geen snaar
begon te trillen in de kamer;
- als was je er niet geweest.
En toch hoe ging mijn leven nu,
in verre einders plots
verbloeden? (blz. 15)

Met het expressionisme is ook zijn subjectieve beeldspraak verwant, hoewel deze
nooit op effect berekend is zoals die van Brunclair of de jonge Gijsen: zij is
oorspronkelijk, maar steeds functioneel: ‘Dan komt/ een meisje daar zo langs/ zoals
een bloem valt voor je voet (...)’ (blz. 49); ‘Zij keerden weer./ Heb je gezien?/ Hun
handen waren traag (...) Het was een lange donkre rij/ als bomen in de winter/
tastend langs de horizon’ (blz. 40).
Wat de thema's betreft, kunnen bepaalde gedichten uit Verzen en De Voorhof,
waarin God wordt geloofd in de natuur, of de kelk des lijdens hoopvol wordt aanvaard,
gesitueerd worden in de algemene religieuze strekking van het humanitair
expressionisme. Zij vallen echter op door hun persoonlijke verwoording: ‘Dat er nog
woestheid is,/ en jeugd die wagen wil (...) zo kom ik woest voor U:/ o maak mijn
dagen helder door Uw licht/ en houd mijn hoofd zo zacht omluisterd/ vast omkneld,/
mijn God, mijn baak en dageraad’ (blz. 22). Overigens wordt, afgezien van de
‘kinderen’ tot wie
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menig vers is gericht, de medemens maar weinig in Verbruggens confrontatie met
God betrokken, wat in de ‘orthodox’ humanitaire poëzie vrijwel een vereiste is.
Opvallend is wel, dat het godsvertrouwen het vrolijkst en zekerst opklinkt in Verzen,
terwijl het in De Voorhof wel eens voor ‘wankelmoed’ moet wijken en in veel
Gedichten zelfs voor een bitterder kijk op het leven. Terwijl daarnaast de eerste
twee bundels ook bij voorkeur verliefdheid, dichterschap, reinheid, kinderliefde
bezongen, wordt de derde gekenmerkt door een zeker pessimisme, dat zich uit in
angstvalligheid omtrent het broze karakter van elk geluk (‘Verspil niet het geluk’) en
vooral in de wanhoop van Exode, Paradise Lost en het heimwee van De balling.
Meteen schijnt de dichter zich meer te interesseren voor het lot van stakkers en
misdeelden, maar zonder weekhartigheid, eerder met een moeilijk bedwongen
opstandigheid. Deze verbergt zich dan achter de nuchtere beschrijving van een
anekdote, nl. in enkele gedichten die aan Gijsens ‘nieuwe zakelijkheid’ herinneren:
Een ridder, Fort comme la mort en Homo tragicus, waarin de op het kantoor bespotte
collega tobbend thuiskomt: ‘De krop zit in de keel,/ de smart breekt uit; je snikt/ en
beukt/ je fraaie zelf-gebouwde radio stuk’ (blz. 42).
Op deze achtergrond van ontgoocheling en eenzaamheid verkrijgt het bekende
‘Zoek/ de zonkant,/ kind’ een melancholische bijsmaak. Verbruggen dicht niet alleen
gedempt, maar soms ook, zoals het in Dichterschap heet, ‘uit schor gespalkte keel’.
Hij mag dan nog zo sterk op God betrouwen, af en toe is het ook bij hem zo, dat
even als in Paradise Lost, ‘de papegaai hangt in zijn kooi/ de kop omlaag en vloekt’
(blz. 54). Een van zijn pakkendste gedichten is wellicht Wankelmoed, dat even
pessimistisch klinkt als Van Ostaijens Melopee, waarmee men het qua thematiek
en draagwijdte zou kunnen vergelijken.

Wankelmoed
Moeder, heel dit land splijt uit in wijde horizonnen:
Vreugden die het hart doorboort:
Vult mijn handen boordevol.
Weke voorjaarslanden geel beregend door de bloemen,
Schoonheid die niet blijft:
Zomers die niet duren wilt:
Ach, mijn boot drijft eenzaam,
tussen wijde horizonnen en een schoonheid die niet duurt, (blz. 27)

Het landschap is nagenoeg hetzelfde. Alleen wordt de boot pas aan het einde
vermeld. De structuur en de lengte lijken ook op elkaar: eerst een vaststelling, daarna
een tegenzang, en een afrondend slot. Maar alles wordt hier vanaf het eerste woord
op het individuele ik betrokken, terwijl Van Ostaijen objectief tegenover het beeld
van de kanovaarder stond. Zo ook groeide daar het gedicht voornamelijk muzikaal
uit zichzelf, door sonore variaties op de ‘premisse-zin’, terwijl hier emoties of ideeën
aan elkaar worden geschakeld. Dit sluit echter de muzikaliteit niet uit: in elk vers
weerklinkt de volheid van de lange o-klank, waartegen vaak de ij-klank opweegt.
De gespannen ambiguïteit van het gedicht, waar vreugde het hart doorboort en
schoonheid het besef van vergankelijkheid en eenzaamheid verhevigt, wordt door
de bezonken pauzen en de ritmische constanten en contrasten onderstreept: in de
eerste twee terzinen staat telkens één langer, slepender vers tegenover twee korte,
staande regels, terwijl het einddistichon die verhouding wijzigt tot één kort vers
tegenover één lang vers,
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dat het eindpunt brengt. Daarenboven is het hele gedicht gebouwd op het
Hegeliaanse schema these-antithese-synthese: eerst de volheid van het geluk,
vervolgens de broosheid ervan en ten slotte de vereniging van de twee, maar
overschaduwd door de eenzaamheid.
Van Ostaijen hield van De Voorhof, waarin Wankelmoed voorkomt. Hij bewonderde
de constructie ervan, maar maakte daarbij wel het voorbehoud dat hij ‘Verbruggen
een expressionist naar de geest en met het hart (kon) noemen, maar niet met de
handen’, omdat ‘de organiese ontwikkeling van het gedicht bij Verbruggen uitbouwen
58
van de idee is, niet van de formele uitdrukking’. De ‘muziek’ wordt er inderdaad
onderworpen aan de uitdrukking van het denkbeeld.
Waarom Van Ostaijen Verbruggen een expressionist ‘naar de geest en met het
hart’ noemt, wordt uit zijn betoog niet duidelijk. Ons lijken integendeel de ‘hand’ en
wellicht ook het ‘hart’ eerder naar het expressionisme te verwijzen dan de geest,
die daartoe te impressionistisch en individualistisch gericht is.
Impressionisme en het individuele gevoelsleven zullen, veelal in de vorm van
amper melancholische jeugdherinneringen, afwisselen met de uitdrukking van een
steeds toenemende, nederige, blijde godsdienstzin in De winter laat niet los (1937),
Aspecten (1938), Als een goed hovenier (1941) en Heer en knecht (1955).
Verbruggen zal hier geleidelijk terugkeren tot een klassieke versbouw, die strookt
met de serene sfeer van deze stille feesten:
Ik zal van alles weinig nemen
als een bescheiden gast,
maar in mezelf't geroes vernemen
59
van blijdschap die nog wast. (Feest, Aspecten)

De met het expressionisme verwante figuren, die tot nu toe in dit kapittel aan bod
zijn gekomen, hoorden allen, op een of ander ogenblik van hun dichterlijke evolutie,
min of meer thuis in de sfeer van Ruimte of Ter Waarheid, waaraan zij meestal
meewerkten, zelfs Verbruggen. Een meer ‘formeel’ gerichte vleugel, die de kant
van een andere avant-garde opging, en waarvan te onzent, zoals boven werd
aangetoond. Van Ostaijen en Burssens de voornaamste gangmakers en
vertegenwoordigers werden, vond in Het Overzicht van Michel Seuphor en Jozef
Peeters (na Geert Pijnenburgs vertrek) en in Peeters' De Driehoek onderdak, - naast
andere modernistische bewegingen als het futurisme, het dadaïsme en het
constructivisme.
Deze bewegingen waren echter bijna uitsluitend op het gebied van de plastische
kunsten, inz. de architectuur, vertegenwoordigd. Alleen in de poëtische bijdragen
van Michel Seuphor (pseudoniem van F. Berckelaers) en in enkele ‘lettristische’ of
dadaïstische gedichten van buitenlanders als Behrens-Hangeler, Goll, Tzara e.a.,
bood Het Overzicht er een literaire tegenhanger van. Wat de Nederlandse literatuur
betreft, komt hier naast die van Van Ostaijen en Burssens alleen Seuphors lyriek
in aanmerking, behalve diens dadaïstische Franse teksten Mariage filmé en Cabaret,
die het laatste, driedubbele nummer bijna geheel in beslag nemen.
Seuphors cyclus Te Parijs in Trombe, die in 1923 in het tijdschrift en in 1924 in
boekvorm werd gepubliceerd, brengt een reeks individuele reisindrukken in een
modernistische inkleding. In korte vrije verzen worden er, soms met behulp van
collages en van futuristisch aandoende typografische middelen (plustekens,
parentheses en hoofdletters) achtereenvolgens de treinreis Brussel-Parijs, het
bewogen leven van de Franse hoofdstad, het daarmee contrasterende provincialisme
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Parijs wordt aan het einde verpersoonlijkt als ‘Het Wilde Meisje (kino-repertorium)/
zij danst in haar mooie Ceinture/ zij lacht met de wijsheid der tijden/ dat het galmt
in Londen, in Rome, Den Haag en Berlijn/ zij weet hoe de geur van haar keurslijf
bedwelmt/ en houdt er 't geheim van haar glimlach bewaard’. Al bij al geeft die
ongelijke bundel blijk van een onder futuristisch-dadaïstische kunstgrepen
gecamoufleerde jeugdige romantiek. Goedkope uitdagingen, als ‘nougat bonbons
caramels chocolat/. Dames en Heren het grote levensmysterie/ is het ei van
Kolumbus (...) EMOTIE DER EMOTIES ALLES IS EMOTIE’, wisselen af met
oorspronkelijke beelden en ritmen als ‘de regen hangende lip na middernacht/
strompelt achteraan met zijn harmonika’ of ‘met plannen en kranten/ met pakken
en zakken/ holderdebolder/ diep in de stad’. Eén enkele keer schemert heimwee
door:
Daarboven: de zon altijd dezelfde
beneden: de Seine, de Spree, de Tiber, de Theems
en oneindig ver achter de Gare du Nord weggedoezeld
de vage kleuren van sloepen op de Schelde...

In de volgende gedichten, b.v. Daggeknetter en Vrijheid en Geus, heeft men de
indruk dat Seuphor de biografische anekdote weliswaar nog als grondstof gebruikt,
maar er zich tevens meer van distantieert door klankexperimenten, die nu eens bij
de futuristische onomatopeeën, dan weer bij Van Doesburgs toenmalige dadaïstische
oefeningen aansluiten:
Pas op!
Harakiri, harakiri, hihihi (...)
Ik,
hallali hallila hallalo
trem
trein
60
taxi taxi taxi (...)

Daar waar Brunclair zijn dadaïstische wanhoop op brutale wijze uitdrukte, laat
Seuphor liever het ludieke de vrije loop:
Rakketakketak
rok tok tok
rak tak tak
tok
Laten wij capituleren in brede klubzetels.
Rust komt altijd van heel ver.
61
Olie olie olie!

Ook het tweetalige Carnet bric-á-brac (1924), waaruit fragmenten in Het Overzicht
verschenen, en het volledig in het Frans geschreven Diaphragme intérieur et un
drapeau (1926), paren de dadaïstische afrekening met de bourgeois, Holland en
het oude Europa aan een poging om naïef, fris en barbaars de nieuwe tijd tegemoet
te gaan: ‘Er staat geschreven: / Spiegel u aan Bébé Cadum. / De rest is larie’. In de
vaak - opzettelijk? - onbeholpen parlandostijl van deze gedichten komen soms
guitige klank - of spellingseffecten voor, die zowel Raymond Queneau als de concrete
poëzie aankondigen: het laatste gedicht uit Diaphragme intérieur heet Katenton, en
in het Carnet bric-á-brac staan de Hollandse molens ‘nolens volens’ aan de
hemelpoort, terwijl de Côte d' Azur in vier regels wordt voorgesteld:
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Du mimosa
du mimosa
en voulez-vous?
en voilà!

In dergelijke taalexperimenten, waarvan het aantal sterk zal toenemen in zijn latere
Franse produktie, staat Seuphor het dichtst bij de constructivistische theorieën die
hij evenals Peeters in zijn opstellen en aforismen over kunst in Het Overzicht
uiteenzet - en die in Parijs door zijn vriendschap met Mondriaan nog zullen worden
bevestigd. Eerst in Parijs, waar zich zijn persoonlijkheid als kunstcriticus én als
kunstenaar ten volle zal ontplooien, en waar hij o.m. de groep en het tijdschrift Cercle
et Carré opricht (1929), bouwt hij een poëtica op, die in haar toenadering tot de
abstractie formeel verder gaat dan Van Ostaijens ‘ontindividualiseerde’ woordkunst:
‘La peinture abstraite appelait l'existence d'une poésie abstraite... Ce qu'il y a
d'essentiel á la poésie n'est ni le mot ni le sens du mot - c'est lá l'essentiel de la
prose - mais bien le rythme, le son, l'harmonieuse facilité du dire, qui donne au
rythme son expression de joie. Dés lors le travail poétique devenait une maniére
de composition spontanée dans le temps, une musique libre qui, pour être ‘abstraite’
62
devait être dépouillée de toute signification’
Voor Van Ostaijen daarentegen was het woord centraal in het gedicht, en verwees
de ‘sonoriteit’ ervan, door en dank zij het lyrische spel, naar een magische, zich uit
het onderbewustzijn losmakende betekenis: achter het masker van de ‘jongleur’
verborg zich de ‘pythia’.
Eén dichter-schilder, die zich een tijdlang in de omgeving van Het Overzicht en De
Driehoek bewoog, en toen vooral aan het Brusselse 7 Arts meewerkte, ging juist in
63
dit opzicht bij Van Ostaijen in de leer, maar trok uit diens houding bepaald
surrealistische gevolgen: Marc. Eemans (1907).
Aanvankelijk verdedigde hij als abstract schilder de ‘zuivere beelding’. In 1925
schreef hij in De Driehoek een artikel Over Konstruktivisme als Nieuwe Kunst, waarin
hij evenals Peeters een ‘nieuwe tijdgeest’ van ‘gemeenschappelik denken en
64
vervoering’ aankondigde. Reeds vroeg echter dweepte hij met mystiek, Blake,
Maeterlinck, Novalis - én Lautréamont. André Bretons Manifeste du surréalisme uit
1924 maakte een grote indruk op hem, evenals de lezing over ‘Le renouveau lyrique
en Belgique’, die Van Ostaijen in 1925 te Brussel voor de studentenkring La Lanterne
Sourde hield. Van Ostaijen deed nl. een veelvuldig beroep op de ‘poésie
subconsciemment inspirée’ van de oude mystieke dichters wier eenvoudige
trefkracht, zo mogelijk, thans alleen kon worden geëvenaard door een ‘poésie
65
consciemment construite’.
André Breton met zijn ‘écriture automatique’ en Van Ostaijen met zijn bewuste
‘gebruiksaanwijzing’ waren beiden op zoek naar ‘de wet, die de kristallen vormt’,
m.a.w. een vorm van het absolute die in het leven zelf school, en niet in een
geopenbaarde of transcendente waarheid. Zo ook de agnosticus Eemans, in
Vergeten te worden (1930), een bundel geïllustreerde prozagedichten, die als de
enige Vlaamse surrealistische poëzie uit die tijd kunnen worden beschouwd. Eemans
onderscheidt zich van de Frans-Belgische surrealisten - onder wie hij vrienden telde
66
als C. Goemans en E.L.T. Mesens - door de grotere nadruk die hij evenals Breton
op het occulte legt, op ‘un certain point de l'esprit d'où la vie et la mort, le réel et
l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable, le haut et le
67
bas cessent d'être perçus contradictoirement’. Ook de rol, die de vrouw en de eros
in zijn werk spelen, herin-
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nert aan Aragon, Breton of Eluard. Doch van automatisme of buitenissige beelden
is bij hem maar weinig sprake. Zijn metaforen ontspruiten voornamelijk aan de
onirische osmose van het vrouwelijk lichaam met het (innerlijk) landschap. Ze wordt
in de tien gedichten volgehouden, in constante wisselwerking met begeleidende
tekeningen. ‘10 lijnvormen beïnvloed door 10 woordvormen’, aldus inderdaad de
ondertitel van het boek, maar het omgekeerde is ook waar. Elke bladzijde biedt een
confrontatie van een korte omlijste tekst èn een tekening, waarin reusachtige
naaktfragmenten, landschappen, torens, golven en wolken in elkaar schuiven. Onder
een dubbelzinnige titel, die voor diverse interpretaties vatbaar is (Marc. Eemans
68
aarzelde zelf, voordat hij hem in 1983 vertaalde als Oublier de devenir ) evoceert
de dichter verschillende stadia van een liefde, die gesublimeerd wordt: ‘Liefde van
liefde tot jou,’ ‘Licht van licht van zijn, tot ene grotere volmaaktheid’ (vers I, ongepag.).
Hoewel de hoofdbedoeling duidelijk lijkt, klinken deze gedichten in hun ernstige,
plechtige eenvoud vaak raadselachtig, zo b.v. vers V: ‘Tot je gekomen... Ik zal je
dan verlaten in de top van je voeten. Je zal er altijd neergehurkt blijven en de rode
hemel in jou. Je bent de tijd waarin ik vervoegd zal worden, ook het teken van een
SCHADUW tot jou’. Het door elkaar lopen van tijdelijke en ruimtelijke begrippen,
het ineenvloeien van concreet en abstract, van innerlijk en uiterlijk - ‘de rode hemel
in jou’ - dragen er meer toe bij dan de eigenlijke woordkeus een droomsfeer te
scheppen, die nauw verwant is aan die der begeleidende ‘lijnvormen’. Op verwarring
stichtende wijze schuiven de vlakken in en door elkaar: is ‘ook het teken van een
SCHADUW’ predikaat van ‘je’ of bijstelling bij ‘ik’, of ‘tijd’? ‘Mehrdeutigkeit’ vervangt
hier het automatisme als middel tot verkenning van het onderbewustzijn en van de
romantische ‘Einklang’ tussen het Ik en de wereld.
Op de latere werken van Eemans is eveneens de beroemde uitspraak van Novalis
- die ook door Breton werd bewonderd - van toepassing: ‘nach innen geht der
geheimnisvolle Weg’. Evenals in zijn tekeningen, schilderijen en collages zijn de
liefde, de vrouw, de mystiek en een heidens, symbolisch pantheïsme de voornaamste
thema's van de dichtbunde Het bestendig verbond (1941) - waaruit reeds in 1938
Wola's Visioen apart verscheen -, van het visionaire, hiëratische proza uit Hymnode
(1956), en van de fictieve ‘historische’ reconstructie Het boek van Bloemardinne
(1954), die in het decor van het Brabantse landschap de gezichten en dromen van
Ruusbroecs tijdgenote doet afwisselen met beschouwingen over de ketterse,
‘venusiaanse’ liefde.
Esoterisme en mystiek maken naast kunst en literatuur de belangstellingssfeer
uit van een paar Franstalige tijdschriften waaraan Eemans meewerkte: Hermès
(1933-1939) - waarin hij samen met R. Baert Hadewijchs Eerste Visioen vertaalde,
en een nummer over de Nederlandse mystiek samenstelde - en Fantasmagie
(1958-1979), het orgaan van het Centre International d' Actualité Fantastique et
Magique, waar naast de schilder Aubin Pasque o.m. ook de ‘magisch’ gerichte
dichter Pol Le Roy (1905) lid van was. Zijn meeste kunstkritieken schreef Eemans
69
in het Frans.
De meest recente werken van Eemans en het eveneens ‘magisch’ gerichte oeuvre
van Pol Le Roy zoals ook dat van hun andere generatiegenoot Paul de Vree
(1909-1982), vallen buiten het chronologisch bestek van dit hoofdstuk. Ze maken
deel uit van de zgn. tweede golf van de Vlaamse avant-garde, waarin vooral
laatstvermelde een belangrijke rol speelde met zijn essays en ‘concreet-poëtische’
experimenten, die door de internationale ‘Lautdichtungen’ uit Het Overzicht werden
aangekondigd. Daartegenover wijzen de eerste twee schrijvers ondanks hun
marginale positie op een verborgen continuïteit tussen het Europese surrealisme
uit de jaren twintig en bepaalde facetten van de Tijd en Mens-generatie.
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E. Evaluatie
‘De lyriek van onze generatie steunt, bij uitsluiting van alle andere, alleen op idealen
der puberteit, eenzijdig gehypertrofieerd door de oorlogsgebeurtenissen. Voor wat
onze ganse generatie betreft, heerst er lange tijd een totale verwaarlozing van het
wijsgerige ten voordele van, kortheidshalve, het sociale, van het kontemplatieve
schouwen voor het aktivisties optreden, van het Rimbaudiaanse voor het
Whitmaniaanse, Hieraan verandert de religieuse belangstelling van sommige jonge
Vlamingen niets, omdat binnen het gebied van het religieuse, hun belangstelling
weer veeleer menselik dan wel mysties werd geaksentueerd, omdat meer de heilige
Frans gold en geldt dan wel Eckehardt en Böhme en Suso, dan Peters en de
Admirabilis, dan Mechtild van Magdeburg en Sint Jan van het Kruis; omdat, zou ik
haast zeggen, Rerum Novarum meer gold dan het mysterie van het Godsbeeld in
de kreatuur. Zelden, meen ik, was de verkeerde mening van de mogelikheid ener
scheiding van vorm en inhoud, zo algemeen aanvaard (...): door de afwezigheid
van enige formele zorg groeien deze gedichten, waarvan men zegt dat het bloot
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inhoudsgedichten zijn, als zwammen in de breedte.’
Deze weinig genadige uitspraak van Van Ostaijen is natuurlijk niet op een hele
generatie van toepassing, maar kenmerkt toch een groot gedeelte van de gedichten
die door het toenmalige publiek als avant-gardekunst werden beschouwd. Het vrije
vers werd er vooral in dienst gesteld van een beeldrijke retoriek, en Van Ostaijen
had daar zelf met zijn Sienjaal het voorbeeld van gegeven. Het expressionistische
annexeren van de wereld door het Ik, hetzij met humanitaire doeleinden, hetzij zelfs
louter esthetisch, voerde inderdaad tot wijdlopigheid van beeldspraak en parataxis,
tot gebrek aan zelfcontrole van het subject en de overwoekering van uiterlijke
innovaties en gewaagdheden ten nadele van de kern.
Het ligt echter niet in mijn bedoeling hier een of ander klassiek ideaal van eenheid
of soberheid te verdedigen. Esthetisch gesproken, kunnen overdaad en
teugelloosheid in geen geval als dusdanig worden verworpen. Ze horen b.v. thuis
in de grillige verbeelding van het rococo of in de opzettelijke ontsporingen van de
surrealistische ‘écriture automarique’. Ze werken echter vermoeiend in de
hoogdravende context van het humanitarisme, waarbij zij er in de eerste plaats toe
dienen een meestal gebrekkig betoog - met welke goede bedoelingen ook - te
rugsteunen. Zij ontaarden dan ook maar al te vaak in bombast. Alleen Van Ostaijen
en de jonge Moens ontsnappen soms aan dit gevaar wanneer de subjectieve
associatie of het opnieuw beleven van een onvervangbaar ogenblik het winnen van
het algemene ‘Menschheits- und Allgefühl’, of dit alleen maar laten doorschemeren,
terwijl Gijsen, Van den Oever en Verbruggen de moeilijkheid in een paar gedichten
weten te omzeilen met behulp van een sober vertelde, exemplarische anekdote.
Afgezien van dergelijke uitzonderingen ligt in feite de positieve bijdrage van het
humanitair expressionisme voornamelijk in de reactie die het teweegbracht - of ten
minste in de hand werkte - tegen wat Heijermans de esthetiserende ‘ikkerige
ikkerigheidjes’ van de Tachtigers noemde. Deze reactie bracht een verruiming van
het dichterlijk materiaal mee: voortaan konden geen thema's meer a priori als
‘niet-poëtisch’ worden beschouwd, ook niet, en vooral niet, wanneer ze met de
wereld van de techniek en van het moderne stadsleven in verband stonden.
Daarenboven zijn uit deze stroming, die behalve een paar essays van Mussche
geen enkel meesterwerk op het gebied van het proza heeft voortgebracht, een
aantal oriënteringen ontstaan die de latere romankunst ten goede kwamen: de
nieuwe zakelijk-
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heid, de psychologische roman, het vitalisme - geprefigureerd door Pallieter en later
voornamelijk vertegenwoordigd door Walschap, Teirlinck, Van Aken en Geeraerts
(naast Decorte e.a. op poëtisch gebied) - zelfs het magisch-realisme hebben er in
zekere mate iets aan te danken.
Overigens spreekt het vanzelf dat het humanitarisme bij bepaalde individuen
dienst deed als kalalysator of als aansporing tot nieuwe experimenten.
Van de meer esthetisch gerichte vleugel van het expressionisme kon men uiteraard
verwachten, dat de bezinning op formele problemen talrijker werken van blijvende
waarde zou voortbrengen. Rekening houdende met de numerieke zwakte van deze
stroming, is dat ook het geval geweest: Brunclair één enkele maal, en vaker Van
Ostaijen en Burssens, hebben op dit gebied lyrische hoogtepunten bereikt die het
Vlaamse literaire landschap een nieuw aanzien hebben gegeven en de vergelijking
doorstaan met Benn, Stramm, Trakl of Marsman. Wat Burssens betreft, dient hier
beslist aan te worden toegevoegd, dat hij achteraf het formele expressionisme met
klassieker vormen ging verenigen om een ‘moderne’ belijdenislyriek te beoefenen,
waarvan de opzet ten slotte weinig verschilde van die van Verbruggen. Van meet
af aan had de laatste, die niet strijdlustig genoeg was om als baanbreker op te treden
en te elegisch van aard om in deze tijd van contrasten en dissonanten naar zijn
volle waarde te worden geschat, inderdaad met expressionistisch aandoende
middelen (hoewel steeds ‘con sordino’) zijn persoonlijke problematiek verwoord,
waarvan de diepe religiositeit overigens diametraal tegenover Burssens' scepticisme
stond.
Van Ostaijen daarentegen wilde - evenals Burssens zelf in de jaren twintig en
dertig - zijn houding en zijn gevoelens slechts indirect uitdrukken in het gedicht, dat
er ten hoogste een plastisch en/ of muzikaal equivalent van mocht bieden. De
verwijdering van het Ik van de dichter was volgens hem de conditio sine qua non
van de algemeengeldigheid en de doeltreffendheid van het gedicht. Alleen op het
eerste gezicht lijkt die ontindividualisering bij een expressionist paradoxaal: in feite
dient zij ertoe, vanuit het onderbewustzijn het subjectief-expressieve herscheppen
van de lyrische werkelijkheid voor elke lezer toegankelijk te maken, of het zelfs af
te dwingen.
Van Ostaijen is in dit verband één der allereersten in de wereldliteratuur geweest,
die het principe van het ‘open kunstwerk’, dat pas in de tweede helft van de 20e
eeuw weerklank zou vinden, heeft verkondigd en toegepast: het gedicht moet ‘naar
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uwe ontroering zich plooien’, zijn gave, muzikale eenvoud maakt het vatbaar voor
verschillende interpretaties. Hierin was hij zijn tijd vooruit, ook de door hemzelf
verspreide ‘Sturm-theorieën’ die alles wel beschouwd op de romantische idee van
het ‘organische kunstwerk’ berustten. De ‘autonomie’ die zoveel
avant-gardebewegingen voorstonden, heeft hij per slot van rekening functioneel
gemaakt: het vers wordt niet alleen geschapen als een gaaf, gesloten geheel waarin
vroegere ervaringen en emoties tot hun definitieve, ‘ontindividualiseerde’, essentiële
vorm zijn gezuiverd. Het is ook door zijn anoniem karakter een onuitputtelijke bron
van nieuwe ervaringen. Wisselvallig en dynamisch existeert het in elk van ons. Zowel
in het scheppingsproces als onder het lezen heerst hier dan ook een subtiel
evenwicht tussen constructie en improvisatie, wat Maurice Gilliams treffend heeft
gesuggereerd in een paar regels die beter dan tal van moeizame studies het wezen
van het Van Ostaijenvers blootleggen:
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De poëzie van Paul van Ostaijen lijkt in zichzelve toegevouwen, zoals
een viervleugelig insect waarvan het wonder eerst in zijn vlucht te
vermoeden is: het blijft aan zijn eigen onvoorziene stilstanden in de ruimte
hangen, en even plotseling schiet het naar voren uit zijn eigen zwaarte
72
van smaragd.
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M. GILLIAMS, Vita Brevis. Tweede herziene en vermeerderde uitgaaf van het Verzameld
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Dank zij die ‘zwaarte van smaragd’ waar niets overtolligs aan kleeft, èn die flitsende
beweeglijkheid, die alleen een nauwe geestverwant zo pregnant kon ver-beelden,
is Van Ostaijen ondanks zijn vroege dood de grootste Vlaamse dichter van zijn
generatie geworden, en maakt zijn kunst, buiten alle historische omstandigheden
en toevallige contacten om, deel uit van de ‘alleenspraak der eenzamen’ waarmee
73
Gilliams de poëzie vereenzelvigt.

Eindnoten:
70 P. VAN OSTAIJEN, Verzameld Werk (zie aant. 5), IV, blz. 383.
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Ibidem, blz. 21.
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II. Het toneel
door prof. dr. C. Tindemans
A. Het theater vanaf Van Nu en Straks
1. De toneelgezelschappen
De mentaal-esthetische kentering van Van Nu en Straks manifesteert zich in het
theater op bescheiden schaal. Het stadstheater, in de jaren negentig meer nog dan
tevoren een centrum van burgerlijke kennis en smaak, zegt niet meteen vaarwel
aan het melodrama maar ontwikkelt toch een voorzichtige voorkeur voor een
realistische analyse van de mens. Lobbygroepen als de Zuid-Nederlandsche
Tooneelbond (Antwerpen, 1896) en de Kunstvrienden van het Nederlandsch Tooneel
(Gent, 1902, vooral 1908) ijveren voor een repertoireaandeel voor het buitenlandse
naturalistische drama (H. Ibsen, H. Heijermans, G. Hauptmann, H. Sudermann, B.
BjØrnson, M. Halbe) wat nog niet met een leidt tot een gewijzigde speelstijl. Te Gent
is de invloed van de Nederlandse regisseur Arie van den Heuvel (1860-1934)
bepalend; door zijn voordrachtlessen bij de Gentse afdeling van het Algemeen
Nederlandsch Verbond (1898) oriënteert hij dr. J.O. de Gruyter (1885-1929) op het
theater en diens rol in de modernisering van het theater in Vlaanderen. Van den
Heuvels gedoseerd realisme, zijn woord-bewustzijn als brug tussen planken en
publiek, zijn onderdanigheid aan de auteur, zijn nadruk op atmosfeer binnen de
opvoering, zijn idealisme bij de verdediging van deze intenties, zijn vakmanschap
dat alle imitatie verwierp, al deze kenmerken maken hem tot een van de belangrijkste
theatervernieuwers in Vlaanderen. Als de Koninklijke Nederlandsche Schouwburg
te Antwerpen (K.N.S.) onder de nieuwe directie G. de Lattin-F. van Laer (1906-1912)
Van den Heuvel als regisseur aantrekt, dan leidt deze het ensemble onmiddellijk
naar een rustig modernisme en naar versobering van de psychologische uitbeelding.
Onder L. Bertrijn-A. van der Horst (1912-1914) wordt te Antwerpen het klassieke
repertoire een vaste waarde. In de Koninklijke Vlaamsche Schouwburg te Brussel
(K.V.S.) zweert directeur E. Hendrikx (1876-1914) bij het grove sentiment en het
spectaculaire heroïsme. In 1907 stellen H. Laroche en H. Teirlinck hun kandidatuur
voor de directie met een klassiek en modern repertoire; de nieuwlichters halen het
niet maar E. Hendrikx haast zich wel door middel van buitenlandse gastvoorstellingen
de ervaring en het inzicht van een nieuwe generatie acteurs en toeschouwers te
verruimen.
Deze periode wordt beheerst door de impuls en het gehalte van Het Vlaamsche
Volkstooneel, met aan de basis ervan dr. J.O. de Gruyter. Deze creëert de
Vereeniging voor Tooneel en Voordrachtkunst (Gent 1909) om de beperking van
het zelfgenoegzame burgertheater te verleggen naar het mentale bewustzijn van
de wereldtop. Hij organi-
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seert de Tooneelschool (1911) om de acteur methodisch in staat te stellen tot een
correcte demonstratie van inzicht en wil. Hij richt het Fronttooneel (1918, met J.
Platteau, 1894-1964) op om het effect van zijn programma op de volksjongen uit te
testen. Hij zendt zijn Vlaamsch Volkstooneel (1920) uit om een sociologische basis
te vestigen waarop zijn theateridee volwassen zal worden. Hij consolideert zijn
experimenten in het bastion van een stadstheater (K.N.S. Antwerpen, 1922-1929).
Het Vlaamsch Volkstooneel (dr. J.O. de Gruyter, J. Goossenaerts, W. Moens)
ontstond in 1920 uit de fusie van het Fronttooneel en het toneel van het Verbond
der Vlaamsche Oudstrijders (1919, Staf Bruggen 1893-1964). In 1922 nam Dolly
de Gruyter tijdelijk de leiding over. In 1924 herdoopte W. Moens het gezelschap tot
Katholiek Vlaamsch Volkstooneel. Hij oriënteerde de activiteit op katholiek
militantisme en zwoer de kunst als realiteitskopie af. Toen hij Johan de Meester jr.
(1897) als regisseur aantrok, verlegde het gezelschap het accent naar het spel en
niet langer naar de cultus van de tekst. In 1925 werd Jan Boon (1898-1960) secretaris
en J. de Meester leider. Vertoningen te Parijs (mei en juni 1927) en aan het Belgische
Hof (juli 1929) waren externe hoogtepunten maar hielden de interne crisis niet tegen.
A. van de Velde nam in 1929 de leiding over. In 1930 ontstond een scheuring. De
groep rond S. Bruggen splitste zich af tot Nieuw Volkstooneel, weldra Nationaal
Vlaamsch Volkstooneel (1931), in 1935 teruggebracht tot Vlaamsch Volkstooneel
dat tot 1940 een nationalistische tendens aankweekte. A. van de Velde zelf hield
het met de originele kern vol tot 1932, toen J. Boon het avontuur afsloot met een
nieuwe groep Van onzen Tijd; nog hetzelfde jaar hield hij op te bestaan.
De Gruyter zet als directeur van de K.N.S. te Antwerpen zijn theaterkruistocht
voort en schakelt het Vlaamsch Volkstooneel in de kunstevolutie van zijn tijd in. Met
de hulp van de regisseurs C. Gilhuys en Joris Diels (1903) breidt hij het repertoire
uit met het klassieke drama als vaste waarde. De Vlaamsche Tooneelgemeenschap
(1926-1929) wil hen bijstaan in de ontwikkeling van een Antwerpse Volksbühne. Na
De Gruyters voortijdige dood tracht Willem Benoy (1929-1935) het gehalte te
consolideren. J. Diels (1935-1938, 1939-1944) voert het gezelschap op tot een
polyvalente eenheid, zelfverzekerd in verschillende stijlen, onderweg naar een eigen
karakter.
K.V.S. Brussel, onder directie van Jan Poot, brengt een lichte intellectualisering;
H. Teirlincks dramatische oeuvre en de sporadische wil tot het vinden van een eigen
huisstijl (regisseur G. Maes) werken gunstig op het theaterklimaat in. K.N.S. Gent
herstelt zich niet; in 1938 wordt het gezelschap zelfs opgeheven.

2. De theaterkunst
De tegenstelling tussen de theateropvatting van dr. J.O. de Gruyter en J. de Meester
jr. binnen het Vlaamsch Volkstooneel is paradigmatisch voor de discussie tijdens
deze periode. De Gruyter wilde het theater in dienst stellen van de literatuur en de
literatuur in dienst van de bevrijdende volkscultuur. Het repertoire was een forum
waarop de literaire traditie gestalte kreeg en vanwaaruit het cultuurbewustzijn van
de Vlaamse gemeenschap werd uitgedragen. Het drama rekruteerde hij uit het
literair-klassieke repertoire of uit het burgerlijke praattoneel, met enige voorkeur
voor de Angelsaksische conversatie. Het stersysteem verwierp hij en de stilistische
inspanning bleef gericht op de homogeniteit van een ensemble. Vooraan in de zorg
om de stijl stond de beschaafde uitspraak van het Nederlands. De Gruyter zelf
schoof het begrip van de despotische regisseur naar voren en besteedde alle
aandacht aan de vaktechnische
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scholing van de acteur. De activiteit van het theater zag hij als die van een
volksuniversiteit waarin een vormingsethos en een ideaal van burgerlijke beschaving
gebruikt worden als momenten in de evolutielijn van de Vlaamse gemeenschap.
Als filoloog opgeleid, besteedde hij te exclusieve zorg aan de taal als
cultuurinstrument, zette hij zijn voorstellingen op vanuit de literaire karakterlijn van
het stuk en gedroeg zich doorgaans meer als instrumentaal dramaturg dan als
interpreterend spelleider. Klimaat en sfeer van een tekst wogen zwaarder door dan
actie en rationele intentie; het theatermateriaal werd gehanteerd als een doel op
zich en niet als een ruwe stof waaruit autonome creativiteit kan ontstaan. Impressie
beheerste expressie. Het is waarschijnlijk toch een natuurlijke evolutiefase geweest.
Het theater in Vlaanderen heeft deze autodidact van het theater nodig gehad om
vanuit het systeem van de lokale glorie en het kasbewuste drama te evolueren naar
een beleid en een stijl die in eigen variant overeenstemden met de opvattingen van
de 20e eeuw. Het is De Gruyters lot geweest dat hij in eerste instantie tegen
bestaande conventies op moest trekken en niet helemaal op het puin van een
voorbije tijd een geheel eigen werkwijze en stijl op kon bouwen.
De Gruyter zocht verdieping in het concept, in de verinnerlijking van de menselijke
figuur, in de evocatie van een klimaat en een mentaliteit. Dat was onmogelijk met
het intuïtieve talent van zijn generatie acteurs; hij trachtte dan ook de nieuwe acteurs
zo te vormen dat ze vanuit hun intellectuele persoonlijkheid de interne analyse van
het mens-zijn konden demonstreren. Hijzelf heeft als acteur het voorbeeld gegeven,
met een ietsje te veel voorkeur voor de problematische naturen waarvan hij dan wel
de verscheurdheid kon aangeven maar waarbij de emotionele complexiteit toch te
sterk te raden bleef. Woordregisseur werd hij genoemd, een fantasieloos dienaar
van het door de auteur bedachte woord. Dat is beslist niet rechtvaardig. De Gruyter
kent principieel aan de auteurs het recht toe de grote ideeën in woord en figuur weer
te geven; dat houdt uiteraard ook in dat de acteur deze figuren tonen moet door
middel van die woorden die hen kenmerken. Het woord wordt meteen geen
zelfstandig expressiemiddel maar een adequate weergave van het innerlijke van
de rol, in samenwerking met andere plastische factoren. Geschoold in het
getemperde realisme van A. van den Heuvel heeft De Gruyter vanaf het begin de
minutieuze reproduktie van een ervaringswerkelijkheid opgegeven; altijd heeft hij
in de artistieke omgeving van de klassieke rollen een mentale klimaatschets pogen
aan te geven. Dat verwijst minder naar zijn esthetische obsessie dan naar een
ethische behoefte. Theater, als emanatie van een gemeenschap, moet tegelijk ook
model zijn voor die gemeenschap. Als het beschavingsgehalte van dat theater nog
bedenkelijk is, dan dient juist het zich vernieuwende theater ook woordkunstig
voorbeeldig te zijn. De op het podium gehanteerde taal moet voor het volk een
model zijn. Wat als stilistisch kenmerk van De Gruyters regiekunst werd beschouwd,
is een aspect dat buiten de strikt theatrale codering valt en dat, evenals het decor,
een functionalistisch element van een totaliteit is.
In alles een pionier, is hij nergens revolutionair geweest. Hij maakte zich los van
het mythische liberalisme van zijn voorgangers en van het sentimentele
humanitarisme van zijn tijdgenoten; hij zocht de interne strijd van de enkeling als
exponent van een groep. Dit intuïtieve socialisme tekende op de planken de grote
historische lijnen van een humaniseringsproces, van een levenswil, van een
maatschappelijk ideaal. De Vlaamse cultuur interpreteerde hij als een dergelijk
ideaal; daarom is zijn theater een episode in een ontvoogdingsproces, zonder enige
bijkleur van nationalisme. De kwaliteit van het theater bleef op elk ogenblik
instrument, werd geen autonoom doel, hoezeer hij ook inspiratie opdeed bij de
stellingen van G. Fuchs en E.G. Craig en de prak-
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tijk van M. Reinhardt en W. Royaards. Theatraliteit als resultaat bleef hij behandelen
als een fundament, niet als een behoefte.
De Gruyter heeft een nieuw tijdvak ingeluid door het vorige op te ruimen; hij heeft
de voorwaarden afgedwongen waardoor de volgende generatie op volwassen wijze
kon werken. Zijn theater als wapen heeft niet tot elke prijs een eigen stijl nagehold;
persoonlijke stijl en esthetische herkenbaarheid achtte hij slechts in die mate duldbaar
als deze kenmerken bijdroegen tot de betekenis van het theater als expressie van
de collectiviteit, van de gemeenschap. Dat maakt het grote verschil uit met b.v. Joris
Diels, die deze premissen niet eerst nog diende te veroveren maar meteen kon
bouwen aan consolidatie en verfijning en die aldus voor het eerst een huisstijl binnen
bereik bracht. Diels is een vertegenwoordiger van het systematische
regisseurstheater dat, in volle vertrouwen in de identiteit en de vakkracht van de
acteur, interpretatietheater wil zijn. In zijn eigen evolutie perst hij een aantal stadia
samen. Aanvankelijk valt nadrukkelijke overdecorativiteit op waarbij de barokke
schaalvergroting van de mens nog sterk op illusionisme gebaseerd blijft; na de kater
van de akelige realiteitskopie volgt blijkbaar de roes van de ongeremde verbeelding.
Geleidelijk echter demonstreert Diels de intelligente reductie van alles wat franje en
vulsel is; hij vindt soberheid terug waarbij de rol niet langer in geïsoleerde
zelfstandigheid prijkt maar waarbij de acteur toont wat hij als wezen van de ervaring
binnen deze rol ondergaat. De scène wordt een boven-reële ruimte waarin de acteur
suggestief en sterk lichamelijk de beweeglijke symbolen van mens en wereld
overdraagt. Van werkelijkheidsimitatie is dit theater geëvolueerd naar innerlijke,
geestelijke realiteit. Vanuit het realisme als interpretatie van de maatschappelijke
waarheid over de mens en vanuit het expressionisme als artistieke code van de
ethische idealen nu en altijd, vindt Diels een eigen formule: niet een onecht
eclecticisme maar een rechtvaardige synthese die ertoe in staat is in de tijd te staan
en scenisch-autonoom te werken. Het Vlaamse theater leek op weg naar het vinden
van een eigen gelaat en dimensie.
Als J. de Meester jr. in 1924 bij het Vlaamsch Volkstooneel komt regisseren, moet
De Gruyters evolutionaire flamingantisme wijken voor het revolutionaire schoktheater;
hij wil het volk wakker schudden en hij is er in elk geval in geslaagd be- en
verwondering op te wekken in binnen- en buitenland. Geïnspireerd door de Russische
theater-practici (W. Meyerhold, A. Taïrov, E. Wachtangov) wil hij een ander soort
theater-esthetica en een ander publiek dan het burgerlijke creëren. Emotie moest
wijken voor een rationele interpretatie die altijd neerkwam op actualiteitsanalyse en
vooral -kritiek; hij bracht vele nieuwe Vlaamse auteurs tot het schrijven voor het
theater. Van affirmatietheater bij De Gruyter wordt het theater nu agitatie, met
voorkeur voor het spectaculaire geheel, met een nieuwe kostuum- en decoresthetica
in constructivistische zin, met beweeglijkheid in de acteerkunst, met een
dramaturgisch patroon dat niet meer psychologisch-construerend, maar
symbolistisch-evocerend en uitdagend-expressief wil zijn. Het nieuwe publiek is
uitgebleven; de Vlaamse toeschouwer (niet langer de doorsnee-volksmens zoals
nog wel in de 19e eeuw maar een taai soort intellectuele elite) wilde de euforie van
het springlevende nationalisme wel meemaken maar dan niet in een tekentaal die
tegen de emotionele traditie inging.
De acteur S. Bruggen is van deze dualiteit een voorbeeld. In wezen een acteur
met alle aanleg voor het solistische systeem van de oude school, heeft hij getracht
de virtuoze speelstijl van de vedette te doen opgaan in de collectieve
spelhomogeniteit van het nieuwerwetse. De plastische breedheid van zijn
spreektechniek, in klassieke helderheid geschoold bij De Gruyter, wist hij te verenigen
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siteit van individuele aanleg en collectieve gerichtheid heeft een tijdiang spectaculaire
en oprechte bijval gekend maar bood in laatste instantie niet de nodige fundering
voor duurzaamheid en ontwikkeling. Bruggen werd slachtoffer van tijd en volk. Even
belichaamde hij de aspiraties naar autonome theatraliteit; bij het verdwijnen van de
doctrinaire artisticiteit werd Bruggen een randverschijnsel. Renaat Verheyen
(1904-1930) schaarde zich volledig achter de idee van het theater als autonome
kunst zonder dienstbaarheid aan de literatuur. Theatersatire was zijn werkveld bij
het Vlaamsch Volkstooneel. Hij zag in dat theatersatire strikt formeel blijft, dat het
uitgangspunt moet zijn een satire op de scenische conventie, op de vormelijkheid
van het podium zelf. Zijn voorstellingen parodieerden zichzelf als genre en spreidden
de dramatische ironie over alle momenten en de hele scène. Verheyen stond in
onmiddellijk contact met de retheatralisering van het theater, met de herontdekking
van de commedia dell'arte, de pantomime, het masker en de marionet. Met zijn
dood houdt de impuls tot creatie van een nieuw theater in Vlaanderen op. Alleen
Lode Geysen (1903-1938) liep nog even in het Russische spoor door, vooral bij
amateurgezelschappen.
Geïnspireerd door G. Fuchs heeft ook Michel van Vlaenderen (1894-1965) storm
gelopen tegen zowel het banale realisme als tegen het modernisme van het
Vlaamsch Volkstooneel. Hij geloofde rotsvast in de regisseur als maker van het
eigenlijke drama binnen de voorstelling (waarin hij zich toch eigenlijk in de buurt
van J. de Meester bevond) maar respecteerde tevens de auteur die het scenario
uit het niets te voorschijn haalt (waarmee hij zich bij J.O. de Gruyter schaarde). Hij
wilde niet zozeer een middenweg zoeken tussen woord en spel dan veeleer de
tegenstelling wederzijds overwinnen; theater wordt in zijn visie de uitschakeling van
het woord in het spel, het tot spel maken van het woord. Ook Herman van Overbeke
(1895-1957) trad op als promotor van een vernieuwd theater in
katholiek-expressionistische zin. Hij was, na De Gruyters voorbeeld vóór 1914, de
pionier van het openlucht- en massaspel waarmee hij een middeleeuwse traditie
nieuw leven wilde inblazen. Ook hij stelt zich op tussen de extreme posities van het
Woord-vóór-alles en het Spel-vóór-alles.
In de katholieke amateurskringen ontwikkelt zich in die jaren ook het lekespel.
Dozijnen matig begaafde auteurs geven zich plotseling over aan de compositie van
vromerige teksten meestal op bijbelse of pseudo-middeleeuwse thema's; de
theatercode is een do-it-yourself-modernisme dat nogal wat afkeer voor vernieuwing
provoceert. Ook het (waarschijnlijk toch wel uit Duitsland overgewaaide, zowel uit
rode als uit bruine kringen) spreekkoor vindt in Vlaanderen aanhangers. Het verschil
tussen spreekkoor en lekespel bestaat hierin dat het spreekkoor een tekst oplost
in verschillende stemvarianten terwijl hij toch individueel geconcipieerd blijft, terwijl
het lekespel vooral thematisch bepaald wordt en over diverse personages
gedistribueerd is. De vele imitators van H. Ghéon die deze rage uitlokte - door P.
Thuysbaert (1889-1965) in Vlaanderen geïntroduceerd -, hebben geen blijvende
betekenis verworven. Van langere adem bleek de verse conventie van het massaspel
waar regisseurs als H. van Overbeke, A. van de Velde en L. Geysen een collectieve
euforie mee ontketenden (o.a. Gent 1925, 1930; Brugge 1938).

3. De theaterkritiek
Theaterkritiek, in de 19e eeuw opgezet door o.a.A.J. Cosyn, J. Bruylants jr., L.
Krinkels, A. Monet, beperkt zich tot 1918 grotendeels tot impressionistische
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begeleiding van het theater. Twee publikaties die zich exclusief op het theater richten,
hebben in deze toestand enige wijziging gebracht: het tijdschrift Tooneelgids
(1910-1940) en het Antwerpse weekblad Het Tooneel (1915-).
Tooneelgids is een theatermaandblad, orgaan van de Algemeene Tooneelboekerij
(1909-1940). Deze vereniging (gepatroneerd door het Katholiek Vlaamsch
Secretariaat en het Davidsfonds), uitvloeisel van de katholieke Vlaamse theateractie
voortgekomen uit de studentenbeweging, richtte in 1910 een informatiebulletin op
waarvan Jan Bernaerts (1879-1956) het brein en de inspirator is geweest van het
eerste tot het laatste nummer. Van bescheiden poging in beperkte kring (met nogal
wat apostolische neigingen) ontwikkelde het zich tot een toonaangevend tijdschrift,
vooral toen het zich, aansluitend bij het Vlaamse gemeenschapsstreven van het
Vlaamsch Volkstooneel, tot spreekbuis maakte van het katholieke theaterrenouveau
met internationale horizon. Aanvankelijk bedoeld als begeleiding van het lokale
amateursrepertoire, verwierf het grote invloed op het theoretische en pragmatische
denken over het theater in Vlaanderen. Onder de diverse hoofdredacteuren (J.
Bernaerts, 1910-1924; A. van de Velde, 1924-1929; Th. de Ronde (1894-1939),
1929-1934 en A. de Maeyer (1888-1973), 1934-1940) breidde het zijn activiteit uit
tot grondig-kritische controle, bibliografische internationaliteit, essayistische belichting
en monografische creativiteit. Bij het breken van het elan van het Vlaamsch
Volkstooneel hield de mentale en intellectuele volharding van Tooneelgids
onverzwakt aan. Het stelde geen uitgesproken voorkeur voorop, het was bereid
elke consequente poging het theater vooruit te helpen, in welke richting dan ook,
principieel te steunen; dat maakte het mogelijk dat voor- en tegenstanders van
uiteenlopende strekkingen aan het woord werden gelaten. De vele jaargangen
vormen dan ook een prachtige staalkaart van de theaterdiscussie in deze periode.
Het Tooneel, in ruime mate volgeschreven door de jarenlange (1923-1940)
hoofdredacteur Lode Monteyne (1886-1959), werd door hem, L. Baekelmans, A.
Delen en K. van Oyen als weekblad opgericht dat het Antwerpse theaterleven van
nabij wilde toelichten. De altijd toch wat betweterige toon van de redacteuren
weerspiegelt wel enig engagement in de theatergerichtheid. Zo heeft het modernisme
hier doorgaans een minder gunstige receptie gekregen. L. Monteyne zelf stond aan
de zijde van De Gruyter toen die directeur K.N.S. werd, ofschoon hij diens
woord-obsessie te eenzijdig en zelfs foutief als literatuurvoorkeur geïnterpreteerd
heeft; te veel ook heeft het blad zichzelf als lobby voor het betere publiek opgevat
wat de uitvoering van De Gruyters plannen beslist heeft vertraagd. Anderzijds heeft
Monteyne, een erg belezen man, oprecht geprobeerd de lokaal-impressionistische
vooringenomenheid terug te dringen. Onpartijdig oordelend, bleef hij tevens
bovenpartijdig op een afstand; de vernieuwingsdrang na 1918 is dan ook duidelijk
tegen zijn eigen esthetische voorkeur in gebeurd, omdat de dramatische degelijkheid
die hij voorstond, eigenlijk na Ibsen en diens geestverwanten ophield. Zijn grote
verdienste voor het Vlaamse theater bestaat erin dat hij metterdaad heeft bewezen
dat het drama en het theater bestand zijn tegen grondige beoordeling en
beschouwing en dat ze beide een andere benaderingswijze en beoordelingsmethode
vergen dan de letterkunde, een stelling waarvan de vanzelfsprekende toepassing
te weinig is gebeurd.
Ook al wordt zij, op Antwerpen na, nagenoeg zonder bestendige waarden afgesloten,
toch is deze periode erg belangrijk. Ze heeft Vlaanderen op wonderlijk beperkte
termijn aansluiting doen vinden bij wat in het buitenland op creatief theatergebied
nog bezig was te ontstaan. Het karakter van theater voor de massa is deze tijd wel
kwijtge-
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raakt; het publiek wordt nu gerekruteerd uit bepaalde lagen van de bevolking. Het
is waarschijnlijk een noodzakelijke overgangsfase geweest. De sanering is in eerste
instantie binnen het theater zelf tot stand gekomen. Voortaan staan de wegen open
om het theater, dat eindelijk een eigentijdse opdracht en niveau heeft ontdekt, te
integreren in de brede culturele activiteit. Wereldoorlog II zal deze veelbelovende
groei verstoren; na 1945 dient er dan van voren af aan te worden begonnen.

B. Van het realistische naar het expressionistische toneel
‘Ons gemiddeld toneel lijdt aan gebrek aan fantasie, dat een gevolg is van een te
lang en te eenzijdig bemind realisme, en wij zijn er nog nauwelijks aan toe te
erkennen, dat dit: de macht om uit beperkte levenswaarden op te stijgen tot het
onbegrensde visioen, voor toneelschrijvers, toneelleiders en toneelspelers, de
1
dichterlijke consequentie van het beroep, en het dramatische einddoel is’.
Deze zin kenmerkt het onbehagen over dramatiek en theater onmiddellijk na
Wereldoorlog I; hij drukt wel iets uit van het eisende ongeduld, maar deze intuïtie
is toch geen bewuste diagnose geworden. Van Nu en Straks is een waarschuwing
geweest dat het kleinschalige realisme diende te worden ingeruild voor menselijke
relaties en actuele waarden; voor het drama heeft deze beweging echter nauwelijks
iets betekend. Het literaire gigantendrama verdrinkt in esthetische grootspraak (b.v.I.
Albert, Boudewijn Hapken, 1895; V. de Meyere, Gunlaug en Helga, 1897; A.
Hegenscheidt, Starkadd, 1897; H. Melis, Koning Hagen, 1897; D. en J. Minnaert,
Siddharta, 1900; E. van Oye, Godelieve van Gistel, 1910; R. Verhulst, Telamon en
Myrtalee, 1909); theoretische standpunten, op zich al schaars, blijven ondoordacht
en vol tegenspraak. Het fenomeen theater wordt niet geanalyseerd naar zijn
werkelijkheidswaarde, zijn autonome kunstwezen of zijn mogelijke
ontwikkelingsmodaliteiten.

1. De observators
Het debuut van Ernest W. Schmidt (1886-1937): Een paar mensen, 1910; De dode
man, 1910, beoordeeld als vermoeide echo van het naturalisme, onthult een
misantropisch temperament dat zich bitter overgeeft aan ondergangsstemming. De
passiviteit van de personages is echter geen gebrek aan vormvermogen of
psychologische inleving; deze rouwkleur is meer dan impressionistische willekeur.
Deze auteur lijdt aan een tijd. In een uitvoerige produktie na 1918 heeft hij
aangetoond dat achter dit pessimisme een intuïtieve theorie schuilging.
Door zijn oeuvre loopt een dubbele draad. Hij heeft herhaaldelijk getracht die
zedenkomedies te schrijven die de geest van de naoorlogse generaties in koele,
toch karikaturale overtekening zouden uitdrukken. Het kindernummer (1920), De
klapperbeentjes (1922), De peer als twistappel (1925), De waterdrinkers (1931), De
niet-ingebeelde zieken (1932) zijn even zovele pogingen om met mild sentiment
figuren uit te prikken die nonsensicaal en verwaten een tijdsfacet ridiculiseren. Zijn
methode van ontwikkeling en uitbouwen, met enige tegenzin ontleend aan de klucht,
leidt echter moeizaam tot overeenstemming tussen de ernstige analyse en de
oppervlakkige pre-
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sentatie. Zachte Biedermeierromantiek biedt Schubert's liefdelied (1928); Ninon de
Lenclos (1929) wil het sentimentalisme heroproepen, maar het historische moment
blijft een silhouetpatroon van stemmingen waarin het ritmische proza vrijblijvend en
afunctioneel over de personages wordt gestort.
Zijn kenmerkende drama's blijven Tilly's tribulaties (1921), De twee vrienden en
de vrouw (1923), 't Is de gang der wereld! (1925), Georges Fries (1927) en
Speculeren (1936). De intriges sluiten nauw aan bij zijn ontgoocheling als
tijdsdiagnose. De auteur koestert een incorrect wensbeeld over de betere tijden van
weleer en deelt het burgerlijke heimwee; ondertussen heeft hij toch elke illusie
opgegeven dat dit wishful thinking nog steeds een concrete houding in de tijd kan
betekenen. Daar precies ontspringt zijn verantwoording als dramatisch auteur. Stuk
na stuk brengt hij klimaatschetsen van de nieuwe generatie, vooral van de wijze
waarop zij vanuit een gewijzigde moraal deze wereld gestalte wenst te geven: het
pseudo-geëmancipeerde jongemeisje, de bohème-artiesten die ambitie hebben
ingeruild voor pretentie, de gezinskern waarvan de hechtheid wordt versplinterd in
tegenstrijdige egoïstische behoeften, de politieke heksenketel waarin het ideaal van
de mensenverbetering plaats heeft gemaakt voor partijbelang en
populariteitsstrategie, het geld- en bankwezen waar beurskoorts en fraude een
nieuwe gedragslijn uitzetten. E.W. Schmidt is een behoudend tijdgenoot met morele
ambitie.
Hij beperkt zich echter niet tot het aanreiken van zijn morele kater. Hij weet intuïtief
dat het psychologisch realisme als emanatie van de realistische doctrine onhaalbaar
blijft op de planken; de complexiteit van een mens, gereconstrueerd van herkomst
tot eindpunt in een door tijd en incidenten beperkt levenstragment, is uitgesloten.
Hij waagt zich dan ook niet aan enig voltooid karakter of zelfs maar een modeltype;
hij levert steekproeven uit de mensheid af, fragmentpsychologie. Dat wordt geen
verminking en versimpeling van de menselijke psyche; het is veeleer een
ijsbergschema, een werkplan in suggestieve selectie. De niet-achterhaalbaarheid
van de reële mens staat voorop; iedere poging tot perfectie zou op schematisering
neerkomen, op de onrechtvaardige vereenvoudiging van de complexe mens. De
door E.W. Schmidt gehanteerde methode is alleen in het licht van deze artistieke
monomanie te verklaren. Wat bij het dramatische contact van zijn figuren beeld
wordt als interrelatie van het leven, is gedetermineerd door een gedragsmoraal die
de intimiteit en de zelfstandigheid van het individu slechts heel partieel
vertegenwoordigt; het ultieme geheim, de causaliteit van zijn gedrag, blijft ons
verborgen. De enige relatie die E.W. Schmidt ver-beeldt, is de grillige curve van de
uiterlijke reactiepatronen van de mens; zij verschaffen enige informatie over wat in
de diepte van zijn wezen wellicht de precieze beweegreden kan zijn. Het te voorschijn
halen van deze intieme momenten ziet E.W. Schmidt niet als zijn opdracht. Het
drama is geen instrument tot autopsie die de laatste vraag voorbeeldig beantwoordt;
aan het theater wijst hij wel de taak toe de dramatische gegevens te schikken, de
armoede of rijkdom van de individuen in een bepaalde orde te tonen. Het is bijgevolg
alleen de toeschouwer zelf die ertoe gedwongen wordt over de intenties van een
personage een oordeel uit te spreken.
E.W. Schmidt ziet dus af van moraliserende duidelijkheid. Hij rondt geen intrige
af; hij voltooit zijn stukken veeleer op een dubbele punt: een plot is tot het toevallige
slot ontwikkeld maar de conclusie moet door de toeschouwer eigenhandig ingevuld
worden. In een periode waarin de auteur nog steeds de enige heerser in de
theaterkunst is, blijft deze intentie een onverwacht verschijnsel. De logische pointe
van een drama wordt overgedragen aan het effect van een histrionische uitbeelding.
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lijkheid daartoe heeft hij ingebouwd. Dit standpunt leidt evenmin tot een doctrine;
herhaaldelijk slaat zijn persoonlijke kijk (niet als auteur, wel als tijdgenoot) de bodem
uit zijn suggesties, ook als er geen twijfel blijft over aan welke kant hij staat in de
beoordeling van zijn personages. De persoonlijke kenmerken van deze auteur
(objectivering van de actuele tijdsnormen, onderdrukking van een moralistisch gezag,
het toeschuiven van de creatieve verantwoordelijkheid aan de autonome
toeschouwer) zijn echter zo uniek en onverwacht dat ze opwegen tegen de
subjectieve tekorten (misantropie, neiging tot epische conversatie, mechanische
constructietechniek in een traditionele vormleer). Mentaal is hij een zonderling
gebleven; omdat hij in de realistische sfeer geen navolging gekend heeft, is zijn
intuïtie onvruchtbaar gebleken.
Als literair auteur is Gaston Martens (1883-1967) veeleer oninteressant. Een intrige
persoonnlijk construeren lag buiten zijn macht, zijn talrijke stukken zijn erg doorzichtig
in verhaalverloop, psychologisch onevenwichtig, terwijl ze in taalvermogen
schommelen tussen dialectnaturalistische momentopname en folkloristische
overdrijving. Het is zijn noodlot geweest dat hij werd gewaardeerd als
plattelandsobservator, waar hij als ontwerper van grotesken de werkelijkheidsillusie
herhaaldelijk achter zich heeft gelaten en overtuigende brokken van theatraliteit
heeft aangeboden.
Martens' produktie toont geen eenstemmig beeld. Zijn debuutstukken liggen
heimelijk dicht bij de naturalistische kopie. De paus van Hagendonck (1917) bezit
geen gesloten handeling, wel een sociale lijst waarin wat meewarige figuren
rondtollen; de auteur tekent kenmerken die zowel geïsoleerd als in relatie optreden.
De concentratie ligt dus niet op de ontwikkeling, maar op de bestendigheid van deze
figuren; het is een stilleven vol hardschreeuwerige drukte, zonder artistieke leiding
of perspectief. Iets echter wordt de kern in The Golden River (1919), waarin de
sociale onzekerheid in de vlasnijverheid de verantwoording levert voor het defilé
van zielige mensjes, opgevan gen in hun anekdotische persoonlijkheid. Nieuw is
echter de latente ironie, wat wrang in de titel aangegeven, te spontaan om als motief
te hanteren, wel met enige belofte als deze verbale techniek zich omzet in theatrale
momenten.
Zijn gebrek aan technisch kunnen is in Derby (1920) gecamoufleerd als procédé.
Rond een groep randfiguren wordt een milieu gehangen dat met het vocabulaire
van verlopen gokkers en knappe kroegmeiden de schijn van een gebonden incident
zoekt. Het blijft toch de moeizame weergave van een opzettelijk fragment, het
overmoedige uitschrijven van werkelijkheidsnotities, een dwarssnede uit de ervaring
die situatie blijft en niet tot dramatische verdichting komt. Eén element echter vraagt
bijzondere aandacht: Martens is in staat tot het exalteren van nietige figuren; de
kortademige wezens blazen zichzelf op tot weergaloze dimensies die even vlug, in
de nietigheid van de inzet, herleid worden tot minuscule proporties. Hier ligt Martens'
kracht, te zelden aanvaard als werkbeginsel; hij is veeleer een speler gebleven
omdat achter zijn gedrag als auteur geen wereldbeeld heeft gestoken. De groteske
potentie, bij herhaling gedemonstreerd, heeft hij niet verder laten groeien dan tot
de kankatuur. Zijn realistische normen, zijn overtuigde behoefte de werkelijkheid
op te tekenen zoals die te observeren valt en niet zoals door eigen temperament
gemodelleerd, hebben het hem verhinderd zich op artistieke verbeelding toe te
leggen. De werkelijkheid is in de karikatuur wel vervormd maar herkenbaar; de
groteske heeft alleen in het incubatiemoment nog enige rechtstreekse verwijzing
naar de geobserveerde actualiteit en gebruikt die dan om autonome niveaus te
bereiken. Deze dubbelhartigheid kent Martens alleen in de droom, een te opvallende
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tot in het absurde toe, paste niet bij het prozaïsch klimaat van de in deze zin wel
erg Vlaamse auteur. Zijn betekenis ligt minder in wat hij schreef, dan in wat hij had
kunnen schrijven.
Het tasten naar nieuwe grond bracht Martens tot arcadisch idyllisme (Zomeravond,
1926) en melig romantisme-in-mineur (De held der Fransche ronde, 1923; De
wonderbare clown, 1930; Leentje uit het Hemelrijk, 1931). De maatschappelijke
ondertoon liet hij niet los; als didactische topos treedt op de confrontatie van
onverdorven platteland en zedeloze stad (De zot, 1918; Sint Pietersnacht, 1925;
Het gouden jubelfeest, 1926; Modern Palace, 1930). Deze motieven zijn niet zonder
meer een herkauwen van het 19e-eeuwse erfgoed; de brutale schetsen geven blijk
van ontroerde participatie en door de episodes heen laat Martens vermoeden dat
hij, niet wetend of het conflict oorzaak dan wel gevolg is van wat hij bij zijn
buurtmensen stuk ziet gaan, aarzelend tast naar morele precepten. Telkens echter
krijgt zijn picturale talent de bovenhand en ontloopt hij een meer gestructureerde
fundering.
De groote neuzen (1924) valt te vergelijken met J. Ensors Maskers. Een stevige
gebeurteniskern, goed centraal ingebouwd, vult zich constructief aan met figuren
en gedragsmomenten in ingenieuze schikking en schakering. De personages staan
continu hoogrood midden in de avonturen en ze weerkaatsen elkaar en zichzelf in
de holle spiegel van de grijnzende auteur. Observatie blijft andermaal de grondslag
maar de nuancerende vertekening van een Vlaamse Cyrano is onderweg naar
theatrale zelf-standigheid die zich dapper ontdoet van cartoonkenmerken. Dezelfde
groteske neigingen komen voor in thematisch zo uiteenliggende stukken als
Prochievrijers (1921), Paradijsvogels (1928), Het dorp der mirakelen (1947), De
wereld vergaat (1951). Soms is Martens goed op weg naar een eigen stijl, die hij
het dichtst benadert in De gierigaard. Hier mist het titelpersonage elk raakpunt met
een controleerbare werkelijkheid en het vrekkigheidscliché wordt opgedreven tot
het regelrecht absurde. Wellicht aangedreven door jaloezie op F. Crommelynck
doet de mateloze charge dit keer Martens' organische zwakte en frivoliteit omslaan
in demonstratief theater. Martens werd toegejuicht om de valse adjectieven; zijn
substantie werd nauwelijks vermoed. Als theaterauteur is hij een uitdaging gebleven.
Om zijn vlugge en uitvoerige produktie werd Willem Putman (1900-1954) als
wonderkind ingehaald. Toch mist hij persoonlijkheid en verbeelding; zijn stukken
sluiten zich zonder risico aan bij wat in de verwachting van het oppervlakkige
schrijftheater paste. Hij is een vlijtig feuilletonist gebleven die, gewapend met vlotte
conversatie-techniek en de flair voor de scène-à-faire, moeiteloos het ene na het
andere stuk neerschreef en geknipt bleek om modieuze vormvernieuwingen over
te nemen, zoniet te pasticheren.
Zijn debuut Vijf eenakters (1919) reveleert al zijn constanten. Putman beschikt
over een gemaniëreerde taal, half een societyreflex (gegoede burgerij in stadsmilieu;
het afwijzen van het boerendrama als programmapunt van een jongeman die de
wereld in wil), half literatuurverfraaiing. De personages bedrijven zelfironie, articuleren
enige mild-boze scepsis, riskeren zelden enige analyse van de eigen
gevoelsintensiteit. Putman weet deze wezens mentaal niet samen te brengen; hij
bezorgt ze geen milieu waarvan ze de expressie kunnen zijn, hij dringt nergens tot
onder hun huid door. Wel toont hij zijn behendige zin voor contrasteffecten, voor
een knap voorbereide climax, voor het puntige woord. Deze eigenschappen blijft
hij maximaal uitbuiten; verder dan kneepjesdramaturgie raakt hij niet.
Epigonisme blijft zijn watermerk. Het oordeel van Olga (1920) moduleert schaamte-
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loos G.B. Shaws Arms and the Man, in milde spot over achterhoedehelden en
oorlogswoekeraars die thans met even groot succes het patriottisme bedrijven; Het
stille huis (1921) buigt dan weer diep voor Maeterlincks Intérieur-intimisme. Mama's
kind (1923), een ouwelijk familiedrama met binnenhuisjesromantiek, boven zijn
waarde getild door Gust Maes' experimentele regie (K.V.S. Brussel), sterkte Putman
in zijn kopiëringsrage. Jeugd (1924), Drie (1929), Het verloren paradijs (1931), het
politiek-satirische Wilde Willem wijzer worden (1936), Negentien jaar (1939, met
September en De doornenkroon als trilogie bedoeld), Christine Lafontaine (1947)
en Mevrouw Pilatus (1948) zijn stuk voor stuk documenten van een kundig
praattaalauteur met zin voor strategische compositie, met banaal-christelijke
driehoeken en bedaard-rusteloze temperamenten, zonder verrassing, zonder
spanning ook.
Een uitzondering, wellicht een model voor wat Putman wel en niet kon, is Het
masker (1927). Hier waagt hij zich aan een proloog waarin hij een thesis onderbrengt
in de tijdeloze gestalte van Pierrot. Tegelijk is deze Pierrot logisch verantwoord als
balmaskerfiguur en verwijst hij oorzakelijk naar de burgerlijke salonkomedie die op
het voorspel volgt. Pierrot stelt dat de vrouw zich altijd achter een masker verschuilt
en dit scherm probeert hij te doorbreken. Het blijft helaas een literair procédé. De
personages worden uit het artistieke isolement gerekruteerd (hij is cellist, zij
dichteres); wat de negatie van een materiële intrige wil zijn, het subtiele opvangen
van alleen innerlijke actie, ontaardt in een sentimenteel conflict van beiderzijds
geremde partners. Zij bepraten uitvoerig hun gevoelens en verlangens maar worden
nergens echt concreet; zij ontsnappen niet uit de abstracte anekdote en promoveren
beslist niet tot tijdssymbolen. Putman heeft alleen naar de buitenkant (modebewuste
figuren, actueel conversatie-instrumept, stadsmentaliteit) eigentijds theater
geschreven; hij is een gretig bloemlezer gebleven, met zin voor publiciteit en epigram.
Jozef Horemans (1887-1958), moeizaam van H. Ibsen loskomend, stalt morele
verontwaardiging uit die niet eens het stijve conservatisme ontloopt. De moderne
levenssfeer staat dan ook te kijk als een materialistische poel van immoraliteit, met
een analyse die het fin-de-siècle ademr en H. Bataille en H. Bernstein als morele
preceptoren erkent. In de branding (1916), Dromers (1917), Slangelje (1921), De
bom in huis (1926), Levensarabesken (1927), Levensmoe (1929), Apostels (1929)
zijn alle diatriben tegen het pseudo-artiestendom, de schijnvroomheid, de
huichelachtigheid. Boeiend blijft Liefde (1928); een ‘rhapsodie in twaalf dialogen’,
naar het voorbeeld van A. Schnitzlers Reigen telkens over twee rollen verdeeld. Het
stuk wil de innerlijke gevoelsevolutie bij de moderne jeugd uittekenen, slaagt ook
geregeld in lyrische soli en is vrij geraffineerd geschreven. Juist in deze
schrijfvaardigheid ligt het tekort; dit auctoriële theater ontwerpt en belooft dimensies
die de rollen ontoereikend invullen.
Lode Baekelmans (1879-1965) ontwierp in Europa Hotel (1921) een realistisch
Narrenschiff; de petieterige lui komen en gaan, dromen voor zich uit, leven naar
begoochelingen toe, vallen met een smak uit de illusie en zijn bereid van voren af
aan te beginnen. Het stuk klimt niet boven de taai-gedialogeerde novelle uit. Realisme
in historisch kostuum brengt hij in De Blauwe Schuyte (1923), een schets van de
Antwerpse zelfkant in de 17e eeuw, met schimmige typen vol levenswijze maximes.
Overal offert hij essentiële inzichten op voor weke schrijfzinnen en archaïsche
theaterverbeelding.
Pieter Magerman (1892-1963) schreef een bescheiden maar kille knokkeldramatiek.
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Artikel 17 (1926) hervat het miserabilisme zowel innig als drastisch. Trekvogels
(1927) behoort tot de Gezin van Paemel-thematiek; met epische breedheid evoceert
het de problemen van de Vlaamse seizoenarbeiders in Noord-Frankrijk, ontsnapt
aan idealisering van de paria's, maar haalt door een te mager conflict geen
dramatische dichtheid en blijft een serie grauwe vakjes waarin meer de ontwrichting
van het huiselijke leven betreurd wordt dan de arbeidsethische en morele
voorwaarden aangeklaagd. De heilige opstanding (1929), Het vierde gebod (1927),
Driekoningendag (1928), De clown (1928) behoren tot de stoere realistische traditie;
een altijd zintuiglijk waargenomen werkelijkheid, uitgekozen om de didactische
aansluitingsmoraal, wordt door een vrij somber temperament gekleurd.
Jos Janssen (1888-1968) is een veelgespeeld volksauteur die, na aanvankelijk
plattelandsthematiek op bescheiden en naïeve toon te hebben nageschreven, op
persoonlijke ontdekking van allerlei schrijftranten is uitgegaan. De simplistische
dorpsidylle met droevig happy-end (Het zomerlief, 1927) wisselde hij af met ruig en
erg laat naturalisme (Haar lot, 1928); romantisch realisme met sentimenteel
engagement en een gemoedelijk-innig accent (De wonderdoktoor, 1927; De klucht
van de brave moordenaar, 1937) liet hij evolueren tot historische romantiek in vale
kleuren en met affectief heimwee (Hendrickje Stoffels, 1942). Altijd al uit op het
grillige inkleuren van een menselijk panopticum waarin alleen plaats was voor
vluchtige silhouettering en te veel aanleiding tot charge, was zijn poging tot satire
(De koning drinkt, 1931; Een heldendorp, 1933) voorspelbaar onecht, ofschoon er
enkele pathetische passages voorkomen die imponeren omdat het detaillisme
wegvalt en een bonkige retoriek ertoe in staat blijkt maatschappelijk-relevante
inzichten scenische geldigheid mee te geven.
Al deze auteurs blijven hoofdzakelijk intrigebedenksels gieten in elders waargenomen
dramatische vormen. Vooral enig standpunt ontbreekt. Dramatische finaliteit wordt
beperkt tot ijl-ethische intentie; echte bewustwording die de auteur, zijn pedagogisch
conservatisme inbegrepen, persoonlijkheid gunt, blijft doorgaans uit. Deze auteurs
missen een centrum van waaruit de observatie vertrekt en waarnaar ze kan
terugkeren. Is dit resultaat met een onbelangrijk? Deze auteurs onderscheiden zich
wel degelijk van hun collega's vóór Wereldoorlog I. Zij zien de feiten scherper en
zonder misselijk sentiment; ze zijn harder in de uitdrukking en ook zonder de
vergoelijkende braafheid die zo vaak leugenachtig bleef. Deze bescheiden
intellectualisering voert in elk geval een bepaalde objectiviteit in.
Het wekt dan ook geen verwondering dat, telkens als deze objectiverende
elementen worden waargenomen, de kritiek zich schrap zet; ook al blijft de
dramaturgische tendens beperkt tot een conservatieve revolutie, de zeldzame
critici-met-gezag (b.v.L. Monteyne, W. Putman, C. Godelaine) hebben het vlug over
cerebraliteit, werkelijkheidsverlies en cynisme. Van de auteur wordt geëist dat hij
bindingen met boven-individuele levensgemeenschappen zichtbaar maakt. Irrationele
eigenschappen van de mens maken de dragende bodem van het drama uit. De
critici houden vol dat de ontwikkeling van de moderne beschaving tot mechanisering
leidt die het natuurlijke groepsleven, de ethische communiteit zal aantasten. Zij
zweren bij het theater als expressiemedium van collectief bewustzijn, een morele
spiegel van de tijd. Het drama is en blijft een didactisch apparaat; de tijd voor het
theater als autonoom instrument is nog niet aangebroken. Aan deze indoctrinerende
eis hebben de meeste auteurs zich ondergeschikt; depersonalisering en
inauthenticiteit blijven dan ook de constanten.
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2. De critici
Frans Delbeke (1890-1947) debuteerde met een ideeëndrama, De vrek (1917);
langs psychologische geleidelijkheid om demonstreert het een aantal krachtlijnen
om het odium van de vrekkigheid, een geforceerde abstractie van de materialistische
levensbeschouwing, in een didactische beeldtekst te plaatsen. Karakterconstructie
en dramatische zakelijkheid in motivering en beeldvermogen blijven ongelijk.
Delbeke werkt daarna samen met Gerard Walschap (1898). Het eerste stuk in
deze coproduktie, Dies Irae (1924), is eveneens een tendensdrama, een potige
illustratie van arm maar gelukkig en rijk en dus ongelukkig. Flirt (1924) is een
mondaine komedie waarin fatsoenlijke relaties geen kans krijgen. Het spel met de
liefde wordt geanalyseerd als een resultaat van verkeerde opvoeding en de auteurs
loeren drie bedrijven lang op de gevaren die de integriteit van de mens bedreigen.
Dramatisch-theoretisch wijzen ze elke vormvernieuwing af en stapelen ze alle
aandacht op de tendensinhoud. Lente (1924) en De vuurproef (1925), opgevat als
delen van een tetralogie, bezitten een natuurfilosofische grondslag: de mens wentelt
zich in het leven van periode tot periode als zovele jaargetijden. Dat leidt tot een
vreemd determinisme zodat de telkens terugkerende slotformule (de mens vermag
niets tegen zijn lot, God heeft hem in de hand) brutaal moet worden doorgedrukt.
Beide drama's behoren tot het huisbakken katholicisme dat strekking en
catechesetoon wil uitgeven voor dramatische kunst. Het pijnlijke van deze
wandramatiek is nog dat ze bewust verantwoord is. Beide auteurs zien zich onderweg
naar een nieuwe dramatische kunst die de nadruk van het decadente vormgevoel
verlegt naar de verdieping van de inhoud en de bezinning op de eindwaarden. Zij
kiezen voor de realistische vorm omdat ze het leven in al zijn heerlijkheid willen
opvangen en dan plaatsen in het licht van de katholieke genadeleer. Van welke
kant ook bekeken (ideeëncyclus, mensanalyse, stemmingsevocatie, dialoogfinaliteit,
handelingsintensiteit) staan de auteurs luidkeels en onverdraagzaam te doen.
In tegenstelling tot de realistische observators concentreren deze beiden zich niet
op het noteren maar laten ze de intrige uitlopen op een ondubbelzinnige moraal.
Toch ligt de nadruk minder op de kritiek van de levenspraktijken dan op de affirmatie
van de katholieke waarheid; niet zozeer onderrichten wil dit duo, als wel getuigenis
afleggen van de heerlijkheid van het geloofsleven. Dit proselitisme maakt van het
drama misbruik om elementaire vreugde uit te galmen; de realistische conventie,
als vorm dan toch aangehouden, laat echter moeilijk toe tot hymnische rituelen te
reiken. De verhouding van de auteurs tot de wereld, vertegenwoordigd door de
spelfiguren maar ook door de toeschouwers, is naïef-propagandistisch, niet eens
eng- dogmatisch. En de katholieke kunstenaar, zoals Delbeke-Walschap hem
opvatten, heeft tot taak de dramatische kunst om te bouwen tot ethisch integralisme.
De artistieke daad ligt in het uitzingen van her geloof; de externe waarde ervan is
bijkomstig. Zelfexpressie wordt genegeerd, tenzij als gebaar van een
gemeenschappelijkheid-in-geloof. Deze drama's zijn normatief-morele precepten
die met artistieke creatie weinig van doen hebben; ze verwaarlozen de
introspectief-artistieke kwaliteiten en van resultatief-theatrale werking wordt de inzet
verlegd naar functioneel-religieuze potentie. De immanente waarde van het kunstwerk
is uitgeschakeld.
Naast de katholieke propagandisten houden enkele auteurs zich ook sporadisch
bezig met sociaal-maatschappelijke satire. Satire is uiteraard ongeschikt voor
nauwkeurige observatie; hooguit vertrekt de impuls uit het document of de ervaring.
De satire kan
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niet zonder het engagement, het geloof in te bereiken doeleinden. Het idealistische
realisme beantwoordt aan een reëel beeld; de kritische satire ontkent of laakt een
bepaalde werkelijkheid, maakt er zich vrolijk over of doet verachtelijk. Ze onderscheidt
zich van de groteske doordat ze minder berust op affectieve onmiddellijkheid; ze
berust op een vooral door de wil geconditioneerde, op een concreet doel gerichte
intellectualiteit.
Door deze noodzakelijke basis is de satire in Zuid-Nederland een moeilijk genre.
De zeldzame auteurs die het gewaagd hebben een kruisverhoor tussen realiteit en
utopie af te nemen, beperken zich in hun destructieve passie tot brave conventies
en tot schema's verstarde werkelijkheid. De absurditeit van de samenleving of de
anomalie van het individu geven nauwelijks stof af. Bovendien ontbreekt te vaak de
vakkundige trefzekerheid; het is te zeer een dramatiek die allereerst literair-fraai wil
zijn maar er de exaltatie en het vermogen toe mist en bijgevolg niet eens theater
kan worden. Weg met het botte realisme kan alleen als resultaat hebben: leve het
theater! Deze logische evolutie heeft het theater bij slechts enkelen gevolgd; bij de
meerderheid van publiek en gezelschappen is het een programmatische leemte
gebleven.
Ward Schouteden (1895-1957) oefende in Dorpsherrie (1924) met een traditioneel
gegeven, een verkiezingsfase op het platteland. Opmerkelijk is zijn beheerst gebruik
van pathetische details; hij reduceert de uiterlijkheden tot eenvoudige signalen van
het betrekkelijke onverstand van de mens, opvallend in de karige dialoog die vele
tussenmomenten uitspaart en een sterkere psychische verantwoording meekrijgt
dan in deze realistische apparatuur gebruikelijk is. De politiek-verdwaasde
dorpelingen klitten samen tot een bosje alleraardigste typen, raak geobserveerd en,
met een dromerige fantasie, ontwerkelijkt naar het groteske toe.
Jezabel (1926), ‘een droeve klucht’, is een realistische parabel. De aantrekkelijke
vermenging van boertigheid en lyriek op een bitter-boze ondergrond is een volstrekt
nieuwe dramatische toonaard. Herhaaldelijk wordt de quasi-ernstige satire opgegeven
in het voordeel van een ongenuanceerde burleske met felle en brutale kleuren. Als
politieke allegorie is dit stuk al te doorzichtig. De willoosheid en de kuddegeest van
de Vlamingen leiden tot resignatie; de logge massa kent geen verweer tegen het
zelfbewuste gezag. Toch haalt Schouteden niet de bekende grieven op om te
bewijzen hoe zelfstandigheid en ontwikkeling van de Vlamingen tegengewerkt
worden. Hij ziet de motor van het immobilisme in de aard van het Vlaamse volk zelf.
Geen sociaal-maatschappelijke factoren worden ingeroepen om de achterstand
glad te praten. Deze analyse van nationalistische revendicaties is, behalve ongewoon
in de optiek, bovendien met de elementaire middelen van de theaterverbeelding
omgezet in een voldoendegaaf resultaat.
J. Horemans ontketent in Het waarheidselixir (1926) een dolle fantasie. Met meer
dan een knipoog naar H. Heijermans' Wijze Kater trippelen een vermenselijkte hond
en kat door deze satirische moraliteit heen. Zijn thematische kern is een laterale
aanval op het democratische bestel; hij maakt het beide dieren mogelijk de corruptie
van hof en regering te onthullen, waarbij het volk onmondig slachtoffer blijft. Het
slopersinstinct van outsider Horemans mist nochtans de juiste timing van de bizarre
invallen en een efficiënte begrenzing van zijn satirische bedoelingen, terwijl het stuk
als parodie te mak en vooral te voorspelbaar is. In laatste instantie ontmaskert de
auteur zich als een didactisch moralist, niet als een politiek dissident en helemaal
niet als een zelfstandig ideoloog.
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Maurits de Praetere (1885-1967) waagt zich eveneens aan de politiek-kritische
parabel. Een dwaling (1923) behandelt dan wel een politiek proces (met vele allusies
op het activisme) maar de melodramatische randavonturen en de karakters zonder
reliëf (zij het met stevig meetingjargon) staan meer in het teken van de verschaalde
verontwaardiging van een O. Mirbeau of een E. Brieux.
Theodoor J. Verschaeren (1874-1937) heeft in een éénmansbeweging gepoogd
zijn sociaal-ethische verontrusting uit te drukken in een vernieuwende dramatische
vorm. Zijne Excellentie Dansa (1924) gebruikt een allegorisch panorama om het
theater te proclameren tot het podium vanwaar een inzicht getoond wordt i.v.m. de
Mens. Verschaeren, wiens taal te weinig soepel en suggestief is, abstraheert de
wereldgevoelens tot twee typen waarvan dat van de hofnar een speels-romantische
en toch kil-destructieve visie bezit t.g.o. de dwaze ijdeltuit die met alle openbare eer
gaat strijken. Deze oversimplificatie schakelt een dramatisch ontmoetingscentrum
bij voorbaat uit en de toontechniek is al afgebot met deze op zich te tamme vondst.
De Dood blijft een denkfiguur en kan als epiloog de brokken niet lijmen. Ritme,
vooral aangehouden ritme ontbreekt in H.A.S. (1925), Janus Dubbel (1927) en de
groteske Gijwij, Schalker, Dul, Wind en Co (1928), alle satires op eigentijdse politieke
toestanden ongevarieerd in een kaal allegorieframe geperst. Eerlijker is Gokwaja
(1923), een driedelig droomspel dat, opgezet als een symbolenspel van
gemaskerden, de tweestrijd tussen Goed en Kwaad verbeeldt. Hier heeft een
innerlijke bezieling dan toch een aanvaardbare vorm gekregen, al loopt de hekeldrang
herhaaldelijk over al te gemakkelijke oppositieparen, geproduceerd met huisvlijt.
Edward Amter (1898-1969) heeft bloot gestaan aan alle denkbare invloeden; een
eigen stem is er niet uitgekomen. Naturalistisch prikt hij zich vast in nerveuze mensen
die hun houvast in deze wereld kwijtraken (de vierdelige cyclus Moeders, 1918-1920);
de kleinburgerlijke zeden worden met harde trekken geplaatst in het onverbiddelijke
leven dat voor deficiënte persoonlijkheid en ideaalloze lethargie geen begrip over
heeft. De kritiek schuilt in zijn pleidooi voor medeverantwoordelijkheid. Collectieve
bekrompenheid, bourgeoisgeest in alle lagen van de bevolking, ‘homo homini lupus’
brengen in Mensen in botsing (1922) en De nieuwe mens (1923) bescheiden etswerk.
Amter is een romanticus die zich van eeuw vergist.

Hoge Omes (1920) van Constant Eeckels (1879-1955) was al een poging tot grappige
satire op het knarsende mechanisme van het landsbestuur met de gebruikelijke
verschijnselen van knoeierij en protectionisme, maar zonder pit verteld, plomp en
onwaarachtig. In De afgrond (1921) bespreekt hij per pièce-à-thèse problemen van
geboortenbeperking en geslachtsziekten; als imitatie-Brieux loopt het stuk mank in
karakters en bouw. Nog Ibseniaans doet hij in De keur der parochie (1922), een
hekeling van schijngodsvrucht in het onvermijdelijke middenstandersmilieu, met
eindeloze gesprekken.
Al deze auteurs schrijven hun teksten vanuit een primair literaire strekking. Voor
hen is het drama exclusief een literair genre; techniek bestaat simpel uit natuurlijke
dialoog, psychologische exactheid in aanleg en ontwikkeling en vooral uit een plot
die conflictmomenten en intrigespanning bezit. De voorwaarden tot realisering achten
ze daarmee vervuld; het theater heeft alleen nog tot taak deze preliminaire gegevens
zo efficiënt mogelijk te laten worden. Dat sommige auteurs dan toch aan deze
literaire
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stelling ontsnappen, is veeleer toeval; het verklaart tevens waarom deze willekeur
zelden een aangehouden methodiek zal uitmaken. Als dan ook nog het strikt literaire
talent van deze auteurs doorgaans erg schamel blijft, zijn met een alle voorwaarden
vervuld om ze als onbeduidend te beoordelen.

3. De vormvernieuwers
Naast deze middelmatigheid schrijven enkele auteurs vanuit een andere verhouding.
H. Teirlinck, A. van de Velde en P. de Mont zetten hun dramatische werk op vanuit
een afwijkende optiek. Het is nog niet eens fundamenteel en beslissend dat zij een
nieuwe vormentaal pogen uit te werken die haar complexe basis vindt in de
werkconventies van het theater en de toneelspeelkunst zelf. Wellicht nog belangrijker
is het feit dat zij uitgaan van een intellectuele analyse van het verschijnsel theater,
de functie van het theater in deze tijd, de interrelatie tussen theater en publiek en
de formeel-technische behoeften die uit dit geïdeologiseerde bewustzijn resulteren.
Het begrip ‘gemeenschap’ staat hierbij vooraan, als fundament en als effect van
een dramatische opvoering; ‘gemeenschap’ krijgt een doctrinaire inhoud, groeit uit
tot een programmatisch actiepunt.
Het kernthema van Herman Teirlinck (1879-1967) is de ontgoocheling van de mens
over zichzelf. Elke hoofdfiguur - de hij-zij-figuren in De vertraagde film (1922), de
Dwaze Jacob en de Wijze Jacob in De man zonder lijf (1925), de zoon in Ave (1928),
Benedikt in De ekster op de galg (1937) - is het portret van een waargenomen tekort:
de onmogelijkheid om volledig zichzelf te zijn, de onbereikbaarheid van emotionele
bindingen, de resignatie in de onvolmaaktheid van de mens. Waar dit gemis vandaan
komt, blijft onuitgesproken; Teirlinck ziet de dramatische uitbeelding niet in de
motivering van het hoe-zijn maar in de fatale consequenties voor de intermenselijke
relaties die daaruit voortspruiten. De mens is zoals hij nu eenmaal is; alle pogingen
om daaraan te ontkomen (door b.v. contact te zoeken met de evenmens zoals in
De vertraagde film; door b.v. te pogen tot zelfvervolmaking te komen zoals in De
man zonder lijf) zijn fataal tot mislukken gedoemd. De mens valt altijd op zichzelf
terug; en zichzelf zijn is onvolmaakt zijn. Deze drama's tekenen de hopeloze
mislukking van wie over de beperkte horizon heen wil stappen en onbekende
dimensies verwerven. Teirlincks dramatische patina is uiteindelijk resignatie, een
berusting die veel minder uit de lotgevallen voortkomt dan dat ze de logica van een
oordeel bezit. Deze thematiek is niet de analyse van een objectief of zelfs maar
geobjectiveerd proces, maar de demonstratie van een intuïtieve overtuiging.
De vertraagde film stelt dat, al mag de samenleving ook bestaan uit een complex
netwerk van verhoudingen, de mens toch telkens weer (re)ageert uit egocentrische
behoeften zodra zijn identiteit door wat dan ook bedreigd wordt. Het eerste bedrijf
presenteert twee geliefden die, door materiële nood gecompromitteerd, ertoe bereid
zijn samen zelfmoord te plegen. Het tweede bedrijf, waar de conjunctuurbewuste
titel naar verwijst, toont het actieve bewustzijn van beiden op het moment van leven
en scheiden; de grote woorden wijken voor het zelfbehoud. In het derde bedrijf
vervolgt elk van beiden zijn eigen weg.
Teirlinck wil enerzijds de vormcode wijzigen. Daarom ontbreekt een logische
expositie, is er geen achtergrond, blijft het kader vaag; daarom ook blijven de helden
anoniem, zijn de bijfiguren typologisch, wordt het subjectieve objectiverend aange-
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bracht, wordt de dramatische evolutie grotendeels onderdrukt, worden de principes
van plaatsaanduiding, tijdsverloop en zelfs handeling genegeerd. Anderzijds is er
een minimumkern van gebeurtenis nodig zodat er toch enkele externe anekdotische
momenten voorkomen die het dramaturgische grondprocédé verminken De statische
analyse kan niet worden volgehouden omdat er altijd dynamische relaties tussen
zowel mentale houdingen als sociale personen optreden Herkenbaar blijft Teirlincks
bedoeling de scenische realisatie van een strikt psychisch proces voor te stellen.
Zijn goochelrepertoire (allegorische begrippen, dansmomenten, filmische montage,
ritmische vertraging, personalisering van licht en geluid) maakt de historische
verdienste evident dat hij programmatisch tegen het realisme in het theater ingaat.
Hij heeft ook constant gewerkt op grond van een programma, minder van een
zelfstandige theorie. In vele causerieën en opstellen heeft hij elders geconcipieerde
inzichten (vooral van A. Appia en E.G. Craig) uitgedragen; hij heeft die
gecommenteerd vanuit een zelfverzekerde intuïtie maar hij heeft ze amper
gehanteerd als leggers voor een eigen systeem of methode.
De man zander lijf is een labyrint van emoties. Het thema van de dubbele natuur
in de mens (de Dwaze Jacob, de fantast die met de illusie van het onbereikbare
streven aan de aardse druk tracht te ontkomen en als Ikaros te pletter stort, en de
Wijze Jacob die het allemaal gelooft en zijn banale lot aanvaardt) lijkt een allegorie
van de doelloze jacht op het geluk, waarvan de mens niet te genezen valt ook als
hij er zelden succes bij kent. De behoefte aan een ideaal, aan een zin voor de
werkelijkheid lijkt opgevangen in symbolen, die met hun respectieve dimensies één
kernwaarheid inhouden en dus onderling verwisselbaar en identiek zijn. Gaat het
inderdaad om de antinomie tussen droom en daad? Teirlinck ziet de mens wel af
en toe het vanzelfsprekende ontlopen en spiritueel opwaarts streven, maar daar
slaagt de sterveling niet in, gedetermineerd als hij is en blijft door het menselijke lot.
De dramatische motoriek ligt dan ook minder in het wanhopige pogen (wat een
tragisch perspectief zou openen) dan in de aanvaarding vooraf reeds van de
onmogelijkheid, wat alle metafysische spanning neutraliseert. De nadruk valt op de
immobiliteit van de mens; de eeuwige tweestrijd komt Teirlinck voor als een illusoire
variant.
Ave, zowel ode aan het moederschap als drama van de man die door de vrouw
respectievelijk moeder op het aardse vastgespijkerd blijft, is sterk Freudiaans. De
hymnische verheerlijking van de moeder fungeert als compensatie voor het besef
dat gepassioneerde vrouwelijkheid de man verhindert uit zichzelf te treden, tevens
dat het instinct het potentiële intellect verlamt. Dieptepsychologische motivering
klinkt ook op in De ekster op de galg. Benedikt, gepromoveerd tot prototype van de
oudere man, verwaarloost met een zijn zorgvuldige imago als een jong ding zijn
pad kruist. Faustische herinneringen neuriën even mee, maar eigenlijk blijft enige
menselijke crisis uit. Het stuk is veeleer een reusachtig tableau vivant, een
stagnerend paneel, een uitgangssituatie zonder evolutie, enkel met amplificatie.
Deze slepende zelfanalyse kan geïnterpreteerd worden als het drama van de
geslachtelijke seniliteit, van de geestelijke onmacht of als het spel van de definitieve
ineenstorting van de menselijke droom. Toch wijzen de premissen veeleer op de
constanten in Teirlincks denkwereld. Benedikt, in zijn huwelijk overrompeld door
een perfecte echtgenote, in burgerlijke verzadiging in elkaar geschrompeld, ontsnapt
even aan de grauwe sleur maar de rampen die thans ontstaan, bewijzen dat zijn
avontuur steriel verzet is tegen een menselijke situatie die niet te wijzigen valt. De
man wordt door de vrouw beheerst, overheerst; de vrouw schakelt de mogelijkheid
tot integraal menszijn uit. In De vertraagde film gaf Teirlinck nog even de indruk
zowel man als vrouw op te
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vatten als universele ideeën; thans is zijn obsessie helder: de vrouw ontneemt de
2
man zijn identiteit. De alternantie die P. Brachin meent te onderscheiden, is in
waarheid dominantie.
Teirlinck heeft het begrip ‘gemeenschap’ bij herhaling gebruikt. Wellicht is het een
bewuste poging geweest om particuliere motieven te verdoezelen. Zeker ook was
het hem begonnen om een andere belevingsnorm in het theatrale proces. De
toeschouwer moest niet alleen in het spel en de opvoering opgaan; hij moest ook
de identificatie doormaken, zichzelf in de personages herkennen. Dat verklaart de
naamloosheid van zovele figuren (de minnaar, het meisje, de moeder) of de
abstrahering van fenomenen (de Dood, de Herinnering, het Vlees, de Eer, de
Rijkdom). De toeschouwer diende actief bij de voorstelling te worden betrokken,
door hem thema's en vormen van uiterste eenvoud en met een algemeengeldigheid
aan te bieden. De crux steekt echter in het begrip ‘actief’. Teirlinck verwacht van de
toeschouwer geen kritische houding tegenover het vertoonde; hij wenst hooguit de
activering van de verbeelding, zodat het drama ervaren wordt als een meditatie die
uitloopt op het transcenderen van een alledaagse levenswijze en doorsneegevoelens.
De participatie van de toeschouwer is engemotioneel; Teirlincks dramatiek berust
op het externe conflict van passies, niet op het nauwkeurig doorlichten en afwegen
van menselijke typen, bovenempirische inzichten, terwijl het hem toch om deze
ethische sereniteit begonnen is. Teirlinck verstrikt zich geregeld in deze emotionele
hinderlaag. De melancholische logica van het bestaan wordt niet in een
handelingsstructuur gedemonstreerd, maar in een geprefabriceerde
karakterschildering geïmmuniseerd.
Teirlinck spant zich in voor een irrationele rehabilitatie van het typische; de mentale
discipline in deze drama's ontsnapt echter nauwelijks aan de saaie burgerlijkheid.
Omdat hij auctorieel de dualiteit van de mens voor zichzelf reeds opgelost heeft,
blijven Teirlincks drama's ulteindelijk zonder spanning tussen inhoud en figuren. Als
compensatie heeft Teirlinck kunst willen produceren, begrepen als het verhevigen
van het bewustzijn tot op dat punt waar de nadelen van de versplinterde psychologie
ongedaan gemaakt worden en de mens ongestoord kan leven als god of als marionet.
De pessimistische extase van een liefde die niet liefde maar eng-erotische binding
is (zoals in De vertraagde film en De ekster op de galg), die naar bevrijding streeft,
en de verveeldheid van een ontgoocheld intellect tekenen Teirlincks thematiek als
narcistisch. Het allegoriegehalte is daarenboven een adynamisch tableau vivant.
De juxtapositie van realistische beeldbevriezing en verheerlijkte abstractie stolt tot
de conventionele expressiviteit van een hol geluksvisioen. Historisch roept de
allegorie een continue eigenschap op die dwars door de tijden heen loopt; pas door
de gebondenheid aan actualiteit en materie zijn de figuren ertoe in staat allegorisch
te zijn en dat overkomt Teirlinck nog in Blik en Tong (Ik dien, 1925) en Vlees, Eer
en Rijkdom (Ave). Tegelijk valt de ontaarding op; Blik en Tong zitten sterk aan
Teirlincks schrijfwil vast, de behoefte picturaal en gestisch te doen. Bij Vlees, Eer
en Rijkdom is het probleem te nuanceren. Teirlinck werkt in Ave met wazig-deïstische
categorieën en denkt er niet aan enige theologische fundering te redden. De
allegorische bedenksels zijn dan louter vervalclichés. Opvallend is trouwens ook
dat Teirlincks allegoriestelsel gebonden blijft aan de metafysica van het ‘leven’ dat
nooit de context van de burgerlijke samenleving verlaat. Teirlinck ontwerpt zonder
systematische levensfilosofie; daarom blijven zijn mensprofielen karikatuur en halen
ze niet het niveau van gecomprimeerde essentie. Het ethische socialisme dat
Teirlinck de mens wil zien completeren, haalt dramatisch slechts een pessimistisch
idyllisme; de hardnekkige utopie met feuilletonsentiment verzoent zich inschikkelijk
met het machteloze peilen van actualiteit. Het re-
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ultaat is meer gestileerd impressionisme dan zelfbewust expressionisme.
Teirlincks afkeer van de plaats-tijd-identificatie is uiteraard boeiend. Het is niet
alleen de psychologische plausibiliteit die vervormd wordt; hij wenst deze methode
ook doorgevoerd te zien in dictie, mimiek en gebaren. Zijn dramatische praktijk is
een intellectuele constructie die strikt formele bedoelingen dient. De
fantastisch-traumatische binnenkant van de personages, in tegenspraak met de
reële levenswetten, provoteert een metafysische schok die de toeschouwer nodig
heeft als prikkel om over het bestaan verbijsterd te staan. De werkelijkheid wordt
meer gecomprimeerd dan ontwerkelijkt; de mens ontloopt niet aan zichzelf. Het is
de behoudende visie op de mens die wel uit zichzelf weg wil maar niet verder komt
dan het oude spleen in telkens herhaalde voorbeelden, met een vrij naïeve, in elk
geval te mechanische transformatie van A. Strindbergs droomspeltechniek in het
middenluik. Het drieluik is Teirlincks dramaturgische signalement geworden. Het
voor- en naspel blijven de werkelijkheid trouw; het laatste bedrijf voert terug naar
de aanvang en maakt de cirkel rond. Centraal staat een middenpaneel dat de
eigenlijke handeling bevat, de exteriorisering van wat in de geest van de personages
geacht wordt te gebeuren. Het onderbewuste is Teirlincks vormprincipe. Het maakt
de toeschouwer in het heden los van de zintuiglijke indrukken en laat door middel
van associatie in het bewustzijn de scène haar definitieve inhoud en gestalte krijgen.
Het losmaken van het leven moet een esthetische monumentaliteit scheppen
opgewassen tegen de overmacht van het amorfe leven. Teirlinck is hier zeiden in
geslaagd, omdat het voortschrijden van de handeling niet gebeurt vanuit de
subjectiviteit van de personages maar vanuit de willekeur van de auteur. Teirlinck
heeft een irrationeel bestaansgehalte een nieuwe vlam gegeven, maar zich tegelijk
exponent van de vorm gemaakt die zijn innerlijke logica niet moeiteloos vrij geeft.
De constructie van het totale kunstwerk werd te eenzijdig een formeel vormenspel,
minder het vinden van waarheid dan een roes.
Teirlincks uitgangspunt is het voornemen de homogeniteit van het theater alsnog
op de scène te realiseren door het evenwicht tussen alle categorieën die in het
theatrale proces functioneel worden: regie, acteur, decor, drama, publiek. Zijn
verwijzing naar middeleeuwse eenstemmigheid wil het wensbegrip ‘gemeenschap’
verstevigen. Op dit punt heeft hij toch het chronologische moment onderschat dat,
door hem omschreven als bij de afsluiting van een voorstelling te bereiken stemming,
bij de middeleeuwse toeschouwer een vooraf al aanwezig feit is geweest waarop
zich alle thematische en formele middelen konden baseren. Teirlincks concept is
heimweetheater. Daarom wellicht heeft hij gegrepen naar formele waarden die
onafhankelijk van hun ethisch morele draagvlak bleven. Volledig zonder thematische
kern ging dat niet, maar Teirlincks esthetiserende aandacht heeft zich geconcentreerd
op vormoplossingen; dat alleen al maakte zijn ‘gemeenschap’ van de aanvang af
onbereikbaar.
Teirlinck heeft zich gericht op een drama dat suggestief zou worden, niet in de
rechtstreekse zin maar in een complex van ritme, kleur en gebaar, op een drama
dat zou bestaan uit een osmose van de verbale en de non-verbale middelen: taal,
muziek, dans en gestes. In bewust contrast tot het realistisch-mimetische drama
werkt hij niet afbeeldend, maar verbeeldend. Toch is het Woord heersend gebleven.
Teirlincks taal is altijd maniëristisch; dat heeft in zijn dramatiek wellicht minder te
maken met realiteitsvervreemding dan met instrumentele opzettelijkheid. Echte
spanning tussen beeld en symbool, tussen fenomeen en idee treedt eigenlijk niet
op; het beeld blijft descriptief i.p.v. analytisch, de taal is kwalificerend i.p.v.
synesthetisch. Enige behoefte aan een sleutel om de vreemde stapelvormen te
ontsluiten komt niet op.
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het expressionisme te rekenen waarvoor toch de ethische preoccupatie zo
kenmerkend is. De inhoud, gedetermineerd door Teirlincks gevoel, wordt niet
geïntegreerd in een vormende duidelijkheid; het blijft een lichaam waarover een
vormjasje aangetrokken wordt. De taal put zich uit in beelden waarbij er geen plaats
meer is voor wat reeds Van Ostaijen ‘sensibiliseren’ heeft genoemd. Hij past een
in wezen adramatisch procédé toe dat het apriorisme van zijn dramatische compositie
blootlegt en de dualiteit tussen visionaire inhoudsbehoefte en ornamentele verpakking
bewust maakt.
In Versmoorde goden (1961) heeft Teirlinck nog zoiets als een testament
afgeleverd. De algemene strekking van deze drie teksten (Jokaste tegen God, Taco,
De fluitketel) is de verheerlijking van het verzet tegen de schimmen van een
achterhaald verleden. Voor het eerst dringt er zoiets als een sociale reflex door, het
vage besef dat de mens niet voor zichzelf alleen leeft, dat hij ook als hij dat niet per
se wil, toch deel uitmaakt van een generatie en een wereld.
Jokaste tegen God is een teleurstellende flirt met de antieke tragedie. Teirlinck
stelt Jokaste contra de exclusiviteit van Oidipoes als echtgenoot en vader; zij eist
het recht op te reageren als moeder en gade. Teirlinck ontrukt de epische feiten
aan hun motieven en breekt met de Helleense beschavingseenheid. Oidipoes is en
wordt niet tragisch als karakter; dat gebeurt wel met zijn levenslot, met wat hij lijkt
te zijn maar uiteindelijk niet wordt. Deze Jokaste, die weigert te leren leven, past
niet bij de zoekende Oidipoes; zij is een burgerlijke intrigante die het fatale poogt
te vermijden. Teirlinck schetst het portret van een louter sensuele vrouw, des te
onwaarachtiger omdat deze zinnelijkheid scenisch niet gebruikt wordt.
Taco, een ‘scenario’, wil in een warrige veelheid iets evoceren van de metafysische
driehoek christendom-heidendom-staatsgezag. De structuur bestaat uit een tiental
niet-gecoördineerde taferelen, opgebouwd vanuit het vaak inconsequente bewustzijn
van de vertelfiguur; Teirlinck wil nog even terug naar zijn middeleeuwse wensdromen
maar heeft ondertussen contact gehad met B. Brecht.
De fluitketel noemt hij een ‘satyre’; voor het eerst sluit hij aspecten van
onmiddellijke actualiteit in. Het is een drama dat geweten van de wereld wil zijn en
de vragen naar waarde, waardigheid en waarheid niet uit de weg gaat. Tegenover
de potentiële vernietiging van zoveel waardevol leven in het atoomtijdperk projecteert
hij, bij monde van prof. Patenier, de echte menselijkheid, temidden van een stel
joy-rijdende nozems. Teirlinck verklaart de schoonheidsfouten in het menselijke
panorama met sociologisch amateurisme; het jonge kind is slachtoffer van de
geëmancipeerde vrouw. Andermaal valt Teirlinck terug op zijn determinisme;
biologische processen conditioneren de ware inhoud en bestemming van de mens.
Het is een bekentenis dat hij, als mens en als literator, van zijn positivistische 19e
eeuw nooit is losgekomen. Deze personages blijven denk- en zegfuncties maar als
zijnsfuncties, als autonome belichaming van levenswaarheid bestaan ze nauwelijks.
Teirlinck heeft altijd de neiging vertoond het drama te funderen als gematerialiseerde
filosofie in onmiddellijke relatie tot de wereld als gematerialiseerde idee, maar de
hoofdartikeldramatiek in De fluitketel mist én substantiële gedachten én adequate
vormgeving.
De dramatiek van H. Teirlinck behoort tot de weinige vaste waarden in de literatuur
van deze periode, zowel door de onloochenbare eigen aard van zijn scenische
suggestiviteit als door de lyrische verleidelijkheid van het expressieapparaat. Een
balans van de moeilijkheden i.v.m. dit oeuvre kan alleen wijzen op fundamentele
problemen: de constructievoorwaarden van de dramatische inspiratie, hun organische
eenheid, de relatie tussen het dramatische werk en de geïnspireerde theatraliteit,
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voor een derde geboorte (1956) en Dramatisch peripatetikon (1960) - heeft besteed.
Bij de huidige stand van het Teirlinck-onderzoek bestaan nog te veel gissingen; zijn
in-vloed als theaterpedagoog is groter uitgevallen dan die als dramatisch auteur.
Wel sloot zich W. Putman, een vlot involger van modieuze briesjes, bij Teirlincks
drieluiktechniek aan in De dode rat (1925) en Looping the Loop (1926). Beide stukken
verlopen volgens hetzelfde procédé. De dode rat vertelt het sentimentele incident
tussen een arts en een kroegmeid; het middenluik bevat een aantal taferelen waarin
beide figuren beelden uit hun jeugd memoreren. Looping the Loop breit op hetzelfde
patroon; een gechanteerd rokkenjager ontmoet in het middenluik alle vroegere
maîtresses. Beide stukken hangen vast aan naturalistische tranches de vie, opgefokt
met een zweem psychoanalyse. Het diorama-aspect van het centrale bedrijf bereikt
peiling noch diepte; de visioentechniek blijft gewild en uiterlijk.
Ook Bertha van Damme-de Deken (1891-1957) gebruikte in Het verre dorp (1925)
het Teirlinck-recept om een realistische anekdote te moderniseren.
Anton van de Velde (1895) ontkomt aanvankelijk aan het zoetsappige
vroomheidstheater in een theatrale beweging die niet alleen gebruik maakt van de
theatervorm om een christelijke boodschap op de voorgrond te brengen maar die
de theatraliteit als zelfstandige functie accepteert en beklemtoont.
Zijn religieuze bekentenis heeft nauwelijks wijzigingen ondergaan, wel zijn
voorstelling van de betekenis daarvan. In Fredegonde (1920) is dat christendom
nog achtergrond, een ruwe lijst waarbinnen spanningsrelaties tot de heidense rivale
sfeer uitgevochten worden. Het triomfalisme is evident; het geloof blijft traditie: op
het uitblijven van de bigotterie na is het nergens persoonlijk-bekennend. Dit
herkenbaar eigen centrum vormt de eigenlijke opdracht van De zonderlinge gast
(1924). Thematisch poogt de auteur door middel van een nieuwe theatertaal die
bewust de middeleeuwse sereniteit opzoekt, z.i essentieel-christelijke aspecten te
dramatiseren. De Dood treedt onder de mensen, niet als boeman, maar als
vredestichter, niet het einde van de aardse sleur maar het begin van de zegepraal
in Christus. Er is geen sprake van enige theologische discussie; het stuk is algemeen
menselijke belichting. Ook Kristoffel (1924) wil allegorie zijn. Kristoffel, een rusteloos
godzoeker, krijgt contact met de hoogste kringen en vindt een pacifistische
levenshouding. Even lijkt Van de Velde de catechetische strekking te boven te
komen en de christelijke waarden te vertalen in actueel-ethische behoeften; de Dood
valt echter niet met humanistische ethiek te confronteren en Kristoffel volgt de Dood
orthodox en spanningloos in Christus.
Halewijn (1929), ontdaan van zijn heidens-mythische spanning, wordt
omgefunctioneerd tot een christelijke parabel. Halewijn is geen doorsnee-Blauwbaard
maar een mens in continue strijd met begeerte en zondigheid. Zijn kwade gezellen
brengen de maagden om, terwijl Halewijn de morele kater beleeft in emotionele
monologen. Halewijns hoofd komt dan ook niet op de tafel; de maagd begrijpt zijn
dualiteit en kan hem dus vergiffenis schenken. Het demonische wordt uit de figuur
weggeknipt; de existentiële spanning blijft weg. Aan dit katholicisme is niets
schokkend-moderns; de dramatische spanning bestaat niet in de finale belijdenisdaad
maar in de langzame bewustwording dat de middeleeuwse onderworpenheid de
juiste houding is geweest en ook gebleven. Het is geloofsverkondiging en de
revelatieve aard daarvan steekt niet in de inhoud maar in de vorm. Als Van de Velde
zijn formalistische drang verliest, zal ook de religieuze evocatie passief worden en
teren op inmiddels vertrouwde vormen,
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zoals in Sinte Lutgardis (1928), Faust junior (1932), Het was een maghet reyn (1942),
Passio Christi (1943).
Dat Van de Velde enige affiniteit bezat tot de nationalistische stroming in
Vlaanderen, was al enigszins te merken aan het BluBo-slot van Fredegonde. De
boze geest (1925), fletse satire en burlesk bedoelde schets van partijpolitiek, lacht
de traditionele waardepartijen stuk, aangedikt door opzettelijke Langendijk-rederijkerij.
Een vaag verlangen naar verandering spreekt alleen in het meer dynamische portret
van een jong stel dat de overhand behaalt op de dufheid van de bonzen. Visie
ontbreekt; het is een intuïtieve behoefte om anders te doen, weg te komen uit het
vermolmde maar zonder alternatieve oplossing.
Tijl 1 (1925), satire op de laksheid van de leiders der Vlaamse Beweging, heeft
hoog aanzien gewonnen en wordt beschouwd als een monument-in-mineur, al is
het sterk gedateerd. Geschreven vanuit bewondering voor het activisme, gaat het
stuk niet alleen te keer tegen de Lamme-Goedzakmentaliteit maar ook tegen de
symbolische Tijl die, als zijn activiteit niet dadelijk succes kent, de armen laat zakken
en zich isoleert, zeker van het eigen recht, zonder pit echter om door te vechten tot
het triomfantelijke einde. Deze Tijl wordt een soort Willem Tell zonder de ‘naiïve’
eensgezindheid, maar juist door het schijnbaar berustende slot een vlammende
oproep tot besluitvorming en doorzettingsvermogen.
Tijl 2 (1930) heeft de zoon van Tijl 1 als held. Individualistische
zelfgenoegzaamheid is thans geweken voor een zelfbewuste, ondernemingslustige
kerel die bevrijdende daden weet te stellen die evenveel bevruchtende gedachten
betekenen. Dit tweede luik bedrijft niet rechtstreeks politiek, maar maakt toch een
aanschouwelijke oproep uit om van individuele overtuiging te promoveren tot ‘volkse
gemeenschapsdaad’. Zoals Van de Veldes religiositeit de antwoorden ontdekt in
een bestaande complexiteit van mogelijke oplossingen, zo wordt ook zijn eigenzinnig
flamingantisme geen apparaat tot indoctrinatie. Eigenlijk ontbreekt elke doctrine, en
dat kon wel eens zijn substantiële zwakheid uitmaken. Terwijl nochtans zijn
katholicisme een complex van zekerheid inhoudt, cirkelt zijn nationalisme om
emotionele intuïtie. Van de Velde ageert hier vanuit een centrum van maatschappelijk
onbehagen; zijn beelden blijven symbolen die de aan te klagen situatie opvangen
in wilde, bewust en met opzet overtrokken metaforen. In zijn religiositeit ageert hij
niet, maar reageert hij op zichzelf vanuit zichzelf, met een apostolicisme dat niet
agressief wil zijn en dus wel de allegorie maar niet de kwaadaardige symboliek
dienstbaar kan maken. Religieus getuigt hij, politiek bepleit hij. Het is een dualisme
dat in het Vlaamse bewustzijn nog meer voorkomt, maar bij deze auteur is het
duidelijk verantwoordelijk voor de antinomie tussen inhoud en vorm. Voor soortgelijke
spanningen kon het drama een perfect instrument worden; Van de Velde lijkt zich
echter niet bewust te zijn geworden van zijn dubbelsporigheid, hij heeft daaruit
althans geen merkbare theatrale consequenties getrokken.
‘Toneel moet onze woordvoerder zijn voor de aktuele noden en ideeën. Het
gewone fait-divers, het nut- en futloze “geval”, het geestverwoestende
driehoeksgeleuter, dagtekenen uit vervaltijd. We wensen toneel te zien, in het licht
van fantasie, als de ideële en plastieke weergave van wat in de gemeenschap leeft
3
en roert’, poneert Van de Velde. M.a.w. het theater is een polemisch en strijdbaar
instrument dat van de realiteit van de gemeenschap uitgaat en tijdstheater wil zijn
om mee te helpen bij de psychische en concrete realisering van die gemeenschap.
Zijn teksten willen religieuze en politieke pamfletten zijn voor een ‘mimische’
massakunst. Hij vertrekt met zoiets als een reine, ongeschonden visie, waarin alleen
ruimte is voor een minimum aan denken en integendeel voor een maximum aan
beweren en uitdrukken, en hij zal dat doen in een
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vorm die exclusief afgestemd wil zijn op dynamisme, op actie, op beweging en
opwinding. Inhoudelijk zal het veeleer een irreëel immobilisme zijn, zal de empirische
realiteit genegeerd worden, zal hij zich blijven vastklampen aan de blinde zin van
het visionaire zonder argumentering, zal hij de onmiddellijke maatschappelljkheid
verwaarlozen. Hij heerst demagogisch over zijn intimiteit.
Dit soort historisering van het eigen actuele ideaal verraadt echter diepe
onzekerheid, angstige dualiteit. Van de Velde gaat in tegen de druk van wat traditie
heet, tegen het epigonisme in het theater en hij wil zich, zonder twijfel geïnspireerd
door het Duitse expressionisme, vrijvechten. Tegelijk echter heeft hij,
oprecht-katholiek als hij eveneens zonder twijfel is, schrik voor een absolute breuk
met de traditie. Dat verklaart de snelle en nerveuze poging om een nieuwe historische
periode te ontwerpen waarin het onbehagen uitdrukking krijgt terwijl het tegelijk
zekerheid garandeert. Te midden van de symptomen van technologische beschaving
die de mens naar collectivistische afhankelijkheid drijft, voelt Van de Velde de
religieuze bindingen, voor hem één met zijn eigen aard en wezen, bedreigd. Zijn
artistieke antwoord heeft hij gevonden in de formalistische provocatie; het radicale
verloochenen van de tastbare theatraliteit sluit elke reproduktiefunctie van de kunst
uit.
Het resultaat is dat Van de Velde door een uitdagende vervorming van het reële
de symboolkracht van de kunst vaak met verminkend geweld heeft willen afdwingen.
Zijn gebrek aan zelftucht zowel als de hulpeloosheid van zijn generatie zijn hier
verantwoordelijk voor. Ongedisciplineerd toegevend aan welke inval dan ook, raken
zijn stukken verbrokkeld tot inconsequente ritmereeksen. De middeleeuwse stof,
de neiging tot mystieke lyriek, een verbeeldingswereld die het visioen niet schuwt
en het sprookje aait, laten hem afhankelijk schijnen van romantische elementen.
Herhaaldelijk is hij escapistisch, volgt hij gretig een dwaalspoor. Als dramatisch
auteur ‘sentimenteel’ in Schillers trant, blijft zijn vorm onecht, een tijdelijke uitkomst
die geen organische verbinding tot stand weet te brengen omdat het Gestalt-karakter
uitblijft. Programmatisch stelt hij een duidelijke afstand van de neoromantiek voorop,
in de realiteit is er veel sympathie en zelfs overeenkomst.
Van de Veldes behandeling van de taal vormt een moeilijk punt. De bedoeling is
evident genoeg: het woord is een instrument. Dat wil voor hem zeggen dat de
uitdrukkingswaarde niet psychologisch, evenmin semantisch is, maar in de
combinatie van klank en begripsinhoud een ritmische zelfstandigheid moet aangeven
die niet van lexicale maar van ‘theaterfundamentele’ aard is. Nu bewegen zich Van
de Veldes personages niet in een concrete realiteit maar maken deel uit van een
symbolencomplex, al dan niet clownesk uitgerekt, al dan niet balladesk
gemythologiseerd; dit betekent dat de figuren zich bedienen van een taal die
overdreven beeld is, losgehaakt symbool, vaak moeilijk in te passen in een
hybridische betekenisreeks. De functie van het woord wordt daarmee essentieel
gewijzigd; het gaat niet langer om het produceren van spanningsrelaties maar van
vrijblijvende beelden die om hun autonome expressiviteit gekozen worden en in
ruime mate hun dialoogpotentie opgeven. Dit leidt tot vaak briljante vondsten, maar
eveneens tot volkomen afwezigheid van enige karakte risering, tot steriele
inventiviteit, tot precieus en ongecontroleerd spel. ‘Zijn duizelingwekkende taal- en
4
rijm-kunst- en vliegwerk’ blijft een onvast procédé dat niet meer tot typeren in staat
is en louter ritme wordt, waarmee dan verder niets gebeurt. Het gehalte is opgeofferd
aan het effect; het resultaat is niet eens een literair document omdat de functie
zonder enig contact blijft en met een ook atheatraal wordt.
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logica
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nergens het voortschrijden van de actie bepaalt. De euritmie van de
handelingsevolutie gebeurt dus vanuit een intern ritme; hij ontdekt hier, blijkbaar
onbelast door enige buitenlandse theorie, de principes van het epische theater. Dat
blijkt ook in de vertelcode van zijn stukken; Van de Velde heeft geen gebonden
fabel, wel een idee waar een incidentenreeks op gebaseerd is. Het conflict wordt
bijgevolg nooit centraal, wel het aspect waaronder het gebeuren gesuggereerd kan
worden.
Ten slotte is deze auteur boeiend omdat hij, als regisseur verbonden met het
Vlaamsch Volkstooneel, rechtstreeks voor de acteurs heeft geschreven. De
avantgardistische spelmethodiek door dit gezelschap tegen alle beter weten in
gehuldigd, beïnvloedt Van de Veldes stijl. Deze invloed vermindert de geslotenheid
van zijn scenario's, geeft er een dimensie aan die niet langer naar de leestafel ruikt
zoals dat bij Teirlinck toch wel altijd het geval is gebleven. Het uiteenvallen van het
gezelschap verklaart tevens waarom Van de Veldes produktie afnam; zijn grillige
ironie en zijn woordgetimmer is hij echter nooit kwijtgeraakt.
Van de Veldes drama openbaart een evolutiemoment waarlangs de
toneelletterkunde in Vlaanderen zich had kunnen ophijsen tot een aanvaardbaar
niveau. Hij werd echter toegejuicht om de verkeerde want erg tijdelijke
eigenschappen. Zijn structurele vernieuwing, zijn theatrale onderdanigheid, zijn
apsychologische ontwikkelingsritmiek maken hem tot een revolutionair auteur; zijn
spanningloos christendom en de nationalistische trompetstoten kenmerken hem als
conservatief. Uit deze twee kenmerken is geen nuttige legering voortgekomen. Bij
de verslapping van de conjunctuur (de katholieke toneelletterkunde werd overspoeld
door namaak-Ghéontjes; het flamingantisme stak zich in uniform en voor dit soort
kostumering was Van de Velde te degelijk) is hij eruit gestapt; hij vond een dankbaar
actieterrein in een uitbundig en avontuurlijk jeugdtheater.
Als we onder expressionisme niet een stijl of een esthetisch programma verstaan
maar een houding tegenover de problemen van de tijd, dan vinden we in Van de
Velde een wat onvolwassen gebleven activisme, terwijl het in kleur en toon ongelijke
werk van Teirlinck dichter bij het hermetisme staat.
Paul de Mont (1895-1950) voegt zich met een eigen klimaat bij deze onschoolse
voorstanders van het drama dat uit zichzelf zoekt naar een vernieuwde vorm en
zeggingskracht. Zijn intuïtief gemeenschapsgevoel is een heel eigen bijdrage; als
enige heeft hij de ervaringen van Wereldoorlog I artistiek verwerkt, niet in de evocatie
van de persoonlijke verminking maar in de ondergane pijn die uit de particuliere
mentaliteit een aanloop vindt tot een visionaire boodschap voor de hele mensheid.
Nuances (1922) is een spel van de oorlog, aanvankelijk vrij conventioneel, dat in
het centrale tafereel de stem verheft en een tijdssignaal wordt. Een prins, vertrokken
voor een ‘fris-vrolijke’ oorlog, ontdekt opnieuw, gebroken en stervend, de ware maat
van de menselijke waarden. Negatief fulmineert De Mont in bittere humor tegen de
oorlog als sportieve attractie; positief tekent hij de doodsstrijd van Monseigneur
visioenachtig in het tweede bedrijr. Een miljonairsdochter leert het frivole van haar
geflirt in te zien en zij promoveert in het derde bedrijf tot de vrouw die het menselijke
lijden opvangt in machteloosheid en berusting.
Constructietechnisch is er tegen dit spel heel wat in te brengen. De traditionele
start wordt abrupt verstoord door een proscenium-evocatie waarin elke intieme
individualiteit opgevoerd wordt tot wereldleed, boventijdelijk en bovenindividueel,
met een heel eigen taalvermogen en met gevoelige ironie die uitzonderlijk hard en
aanklagend is. Het derde bedrijf verliest deze organische directheid en glijdt terug
weg in individu-
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alistische beschrijverij; het idyllisme waarmee de prins en Gloria de chaos thans
aanpakken, krijgt een wrange bijsmaak die het bezinnende karakter van het drama
verbrijzelt terwijl de fraaie aforismen verschalen tot hersengymnastiek.
Deze teleurstellende gang van zaken kenmerkt de hele De Mont. Zijn inspiratie
bleef altijd beperkt; zijn vondsten bleken niet bestand tegen de consequenties van
het tweede bedrijf. Toch bezit Nuances in de hallucinaties van de doodsstrijd
structureel en woordtechnisch uitermate imponerende delen. De wijze waarop De
Mont de taal ombuigt tot een soepel en verend idioom dat de verbale synthese van
de personage-identiteit weergeeft, is ook later zinvol gebleven, al werkte zijn dialoog,
meegesleept als De Mont werd door het rechtmatige besef dat althans dit onderdeel
van de dramatische kunst door hem beheerst werd, vaak ook actievertragend.
De zwakheid van De Monts persoonlijke oprechtheid bestaat erin dat hij onmogelijk
verder kon komen dan tot een artistiek overtuigend maar ideëel vrijblijvend pacifisme.
Voor het leed dat de mensen elkaar aandoen, kende hij geen maatschappelijke
verklaring en dus ook geen suggestie om aan de verschrikking te ontsnappen. Hij
heeft bestendig zonder ideologisch valnet gewerkt; zodra de artistieke bewijsvoering
stokte, stortte hij neer in emotionele ethiek die bij alle eerlijkheid dit outsiderdom
onschadelijk maakt. Zijn mensenliefde in ethisch-optimistische zin bleef intact, enige
remedie had hij niet. Het veroordeelt tevens zijn artistieke poging; de intellectualiteit
verborg haar opstandige aard achter een grimas terwijl de affectieve directheid en
daarna de resignatie te evident werden om met nog enige kans op welslagen door
te dringen tot de groteske als kunstvorm. Dit persoonlijke conflictkarakter maakt de
analyse van zijn drama's boeiend, maar volstaat ten slotte niet om ze een blijvende
betekenis toe te kennen.
Bijval heeft De Mont wel gekend; zo hebben Het geding van Onze Heer (1925)
en Reinaert de Vos (1925) een ongewoon hoge opvoeringsgraad gehaald. Om twee
redenen: om de specifieke actualisering in theatrale zin en om de allusieve
actualisering in politieke zin. Het geding van Onze Heer is tegelijk proces- en
passiestuk, gesitueerd in een moderne gerechtszaal met hof, advocaten, getuigen
en jury. Het handige gebruik van bijbelcitaten brengt aardige anachronismen in taal,
opvattingen en feiten en de personages zijn, zonder psychologische afronding,
uitgerust met clichékenmerken die rake confrontatie en rad bekvechten toelaten.
De Mont structureert zijn vondst niet; de obligate verwijzing naar de epische traditie
van de middeleeuwen redt de zaak wel niet. De instemming van het publiek ontstond
vooral door de politisering van dit Jezusproces, alluderend naar de
activistenprocessen in de actualiteit, puntig verwerkt in taal en figuren.
Hetzelfde procédé van allusie en modernisering in gedrag en taal past hij toe in
Reinaert de Vos, met minder scepsis dit keer, met meer toegeeflijkheid voor de
vermakelijke karikatuur. Ook hier staat de rechtspleging als structuur, niet in correcte
kopie maar in schertsvertoon, zeer volks en niet zonder geslaagde hekeling. Deze
trend geeft wel aan dat De Mont zijn constructieve lijn van het debuut opgaf voor
oppervlakkige succesjes. Zoals De spelbreker (1924) al een erg ouderwets maar
vlot dialogisch gezinsdrama was met loslippige satire zonder diepgang, zo bleken
De Yacht Utopie (1928), Smitje Smee (1928), De slag der zilveren sporen (1929),
Barthel de sterke vent (1930) en Roekedekoe (1931) plichtschrijfsels.
Even leek Telescopage (1927) nog een poging om de grenzen te verleggen. In
een Narrenschiff-verzinsel brengt hij vertegenwoordigers van het wereldgebeuren
samen en laat ze zich bezatten aan eindeloze tirades met ethische en politieke
bedoelingen. De pacifistische sereniteit is nu blijkbaar achterhaald; hij schrijft slechts
cultuurvijandige
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kreten en racistische vrijpostigheden neer. Het praatstuk waarin de karakters
puntigheid missen, krijgt geen centrum en verzandt in een irritant tractaat. De Mont
is teruggekeerd naar het conservatisme en doet een kaal beroep op de eeuwenoude
westerse cultuur, zonder argumentering, humeurig, dorps.
Deze beperkte horizon is ook te merken in het vooral ideëel bombastische Willem
de Zwijger (1933) waarin hij inhaakt op Groot-Nederlandse tendensen; het is een
propagandastuk voor het politiek-nationalistische Vlaamsche Volkstooneel van na
1931. Artevelde's val (1948) was, in een verouderd genre als het historische drama,
nog even een poging tot zelfherstel. Zelfs wierp hij zich nog even op het in
Vlaanderen schaarse genre van de salonkomedie; noch Cement (1946) noch
Tweemaal zeven (1947) stijgen voldoende ver boven de geslaagde poging uit om
er een heroriëntering of een eindelijk gevonden bestemming in te ontdekken. Zijn
Nuances behouden krediet en tijdswaarde maar de auteur is in de pluriformiteit van
zijn telkens weer wisselende dramaturgische instelling ondergegaan.
Ook Pieter Magerman klaagde in Moeder (1931) de oorlog aan en zette zich achter
de idee van het gebroken geweer. Dit antimilitarisme, in de blijkbaar voortaan
onmisbare drieluiktrant ingevuld met vage typen, haalde geen andere verdienste
dan ontroerende oprechtheid.
P.S. Maxim Kröjer (pseudoniem van Paul Collet, 1901-1979) debuteerde met
toneelstukken die een persoonlijke combinatie te zien gaven van de marionetachtige
expressionistische overtekening van de spelfiguren in dialectische spanning tot de
Pirandelliaanse tegenstelling tussen schijn en zijn enerzijds en van een afgewogen,
zorgvuldige taalspitsigheid anderzijds. Ook later keerde hij wel een enkele keer
terug tot vrij experimenterende scenario's voor een theatrale etude, los van plaats
en tijd en psychologie (Homunculus, 1928); geleidelijk echter verschraalde zijn
produktie zowel in het verbale instrument als in de dynamische vormelijkheid.

4. Demythomanen
Vanuit de literatuur is Cyriel Verschaeve (1874-1949) tot het drama gekomen; het
theater heeft hij niet bereikt. Hij heeft de techniek van het drama volkomen theoretisch
ingezogen en die dan, veeleer naar eigen verlangen dan aard, aangepast en
vervormd.
Als hij in het drama debuteert met Jacob van Artevelde (1909), Philips van
Artevelde (1912) en Ferdinand Verbist (1912), dan haalt hij zijn stof uit de euforie
over een grandioos verleden; het historische drama met de grote eenling als niet
enkel centrale maar eigenlijk enige figuur, hanteert hij bewust als een daad van
stilistische afkeer van het realisme, een demonstratieve voorkeur voor het
monumentale literaire werkstuk. Verschaeves toon onderscheidt zich van zijn
tijdgenoten. Dat heeft minder te maken met de Gudrun-dreun die hij trouwens nooit
kwijt zal raken, dan wel met het wereldbeeld dat hij via deze helden projecteert. Zij
bestaan om zichzelf en uit zichzelf, leven slechts toevallig in een bepaalde
samenleving. Afhankelijkheid van niet-autonome factoren die de interne wilsvrijheid,
de mogelijkheid tot eigen lotsbepaling hinderen zoniet verhinderen, weigert
Verschaeve te aanvaarden. Deze personages bestaan niet in een concrete kringloop;
ze steken daar bovenuit, veel minder door hun persoonlijkheid dan door hun
voornemen en behoefte geïsoleerd meester te worden van alle wil-
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lekeurige handicaps en onbeweeglijk trouw te blijven aan een in de intimiteit van
het karakter voorgenomen levenslijn. Als ze falen, dan gebeurt dit om een nauwkeurig
gevolgde logica, niet om een aantal relaties die de dramatische spanning zou
evoceren. Deze stukken bestaan om hun affirmatieve gehalte, om de gelijkhebberij
literair neergeschreven in een terreur van verzenmakerij. Het uitbeelden van een
mens- en wereldbeeld beperkt hij tot het herhalen van een onduidelijke idee; wat
er aan handwerk overblijft, is vormelijkheid die deze overdracht van koppige
eenzijdigheid mogelijk moet maken. Als hij de bijbel als inspiratiebron naar zich
toehaalt, zullen deze kenmerken, meer van de mens dan van de auteur Verschaeve,
terugkeren in Judas (1914), Maria Magdalena (1928) en Elijah (1936).
De monomane dramatiek van Verschaeve is slechts in de tweede plaats afgestemd
op de mens; wat primeert, is de christen-gelovige, opgemaakt naar eigen
gevoelsvisie. Van het Duitse classicisme heeft hij geleerd de mens uit te beelden
als een wezen dat de beslissing in zijn leven zelf kan bepalen. Deze opinie past
slechts partieel in Verschaeves denken, want het maakt de mens onafhankelijk van
zijn God. Hij bouwt deze problematiek daarom om. Uiterlijk bewaart hij de
evolutiestadia van een vindingsproces waarbij de mens erin slaagt het geloof als
het middelpunt van zijn bestaansdaad te verantwoorden; innerlijk is dit een
stagnatieverschijnsel waarvan de componerende elementen niet bevochten en
veroverd worden maar geleidelijk naar het oppervlak gestuwd. Het enige probleem
dat Verschaeve uitbeeldt, is dat van de individuele bewustwording die aan het slot
zijn koloshelden presenteert met precies dezelfde eigenschappen als bij het begin,
tenzij dat ze thans in hun beslissingswaarde gereveleerd worden. Goed en Kwaad
worden dan wel aangehaald, maar ze vervullen geen constructieve functie; ze
illustreren een houding die in haar verantwoording niet door de omstandigheden
wordt bepaald maar slechts op één moment geactiveerd vanuit een persoonlijk
bezit. Suggereert Verschaeve daarmee enig determinisme op het niveau van de
menselijke existentie? Ja en neen. De mythische mens leeft niet echt geïsoleerd
op deze wereld; hij staat in het centrum van een bundel krachten die zijn
lotsbestemming modelleren. De individuele opdracht van de mens bestaat erin zijn
vastgelegde identiteit langzaam bewust te maken, ze te manifesteren in zijn gedrag,
zijn individuele levenslot in eigen handen te nemen. Elke weigering van deze
universele en transcendente orde is voor Verschaeve gewoon ondenkbaar; het zou
de wereld in een reusachtig vacuüm veranderen. Elke dichotomie tussen wezen en
gedrag, bewust of onbewust, blijft afwezig; bijgevolg eveneens afwezig is het begrip
van het tragische. Verschaeve heeft een gesystematiseerd vormencomplex dat hij
tragedie noemt, overgenomen waaruit de ziel is weggesneden. De ethische
spanningloosheid die wellicht aanleiding had kunnen worden om in Maeterlinckiaanse
zin een model van statisch drama, een spiraalproblematiek uit te werken, ontneemt
zijn dramatische oeuvre, bij alle uiterlijk verlangen om zich bij de grote vormen aan
te sluiten, werkelijke dramatische geldigheid.
Nog meer tekens wijzen op een amalgaam van historische dramatische vormen.
Aan een klassieke stijlwil beantwoorden romantiserende breuken met de structurele
normen, terwijl hij een naïef vertrouwen in een barokke figuratiekunst met woordpraal
bewaart. Hij verwaarloost het axioma van de drie eenheden: de tijdsconcentratie is
zoek, de ruimte-eenheid wordt verbrokkeld, het handelingscentrum (althans in de
logisch-chronologische opeenvolging) wordt versnipperd. Soberheid en eenvoud
slaan om in de grootspraak van een taalgeweldenaar, doorgaans volkomen
onfunctioneel en slechts de neerslag van een onstuitbare schrijfdrift, bovendien (en
eigenlijk consequent) monologisch. Het is een soort drama dat epigonistisch van
mentaliteit is, al
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valt er (de namen van Vondel, Schiller, Hebbel, Wagner, allen in de
Verschaeveliteratuur wat schroomvallig geciteerd, zijn in hun heterogene
samenhorigheid wel verantwoord maar nergens volstrekt onweerlegbaar aan te
wijzen) niemand als direct voorbeeld aan te halen.
Vooral echter het insulaire karakter van zijn monolitische eenlingen onderscheidt
hem van zijn voorgangers; bij Verschaeve ontbreekt de grote samenhang. De
hoofdfiguur bewaart haar individualiteit, promoveert niet tot een representatieve
mensfiguur, verwijst niet naar intermenselijke relaties. Verschaeve negeert elke
achtergrond, schakelt wereld en medemens uit als partners, stelt zich met
schaduwlopers tevreden die het majestatische isolement en bijgevolg de
begenadigde status van zijn heroën accentueren. Discussie is uitgesloten indien
niet introverte zelfbevestiging; interrelaties bestaan niet indien niet een toevallig
samentreffen van zelfrealisaties. Op deze basis valt er geen drama te maken.
Bovendien zijn deze mensen zo sterk de daders van hun daden dat het religieuze
centrum toch wel wankelt; op goede gronden mag betwijfeld worden of Verschaeve
enige functie voor de genade ziet. Voorlopig is het mythomane karakter reeds een
waarschuwend kenmerk; ook de bij herhaling geformuleerde misogynie verdient
zorgvuldige overweging.
Dramaturgisch en theatraal is het wat onbegrijpelijk waar Verschaeves reputatie
vandaan komt. Boven betwisting kan blijven dat hij de behoefte heeft gekend
individueel-spirituele opvattingen uit te dragen in gedramatiseerde vorm; het resultaat
daarvan lijkt echter niet bestand tegen het oordeel der generaties. Hij blijft als
dramatisch auteur behoren tot de literatuur van de vluchtbeweging, de terugtocht
uit het eigentijdse, het uitwijken voor het vitaal-dualistische in de mens. Het hoeft
niet te verwonderen dat op enkele uitzonderingen na (D. Vansina, R. Ysabie) deze
tendens geen aansluiting heeft gekend.
Dirk Vansina (1894-1967) noemde De deemstering der zielen (1920-1924) een
(vierdelig) leesdrama; omdat dit hem al vooraf de scenische uitbeelding ontzegde,
meende hij argeloos een vrije baan te hebben geopend tot de meest ongewone
verbeelding. Uit de evolutie van de (autobiografische) held Geerten Gossuit spreekt
de opgang van een verminkte ziel tot Christus. Als zelfbelijdenis is dit
adembenemend; de artistieke verdienste is betwistbaar. Levens- en geloofsvragen
worden geformuleerd waarop de radeloze zoeker geen afrondende antwoorden
kent zodat het geheel een existentiële kringloop vormt. In een vernuftig spel van
interferenties neemt hij vragen op en probeert hij een repliek, vult hij aanvankelijke
problemen aan of ontneemt ze de borende directheid. Meer dan troebele zij het
idealistische Godzoekerij bevat deze cyclus uiteindelijk echter niet.
De uit- en ont-wikkeling van deze persoonlijke queeste naar God blijft een
rekenkundige reeks tussentijdse alternatieven; aan het slot is er geen enkel
overtuigend moment geweest waaruit kan worden opgemaakt dat inderdaad definitief
rust en winst werden bereikt, al wordt dat wel gesuggereerd. Vooral het laatste deel
(De eeuwige Verlossing) zit propvol lyrisch-eruptieve fragmenten die destijds voor
expressionistisch doorgingen. Hier speelt een ongezonde dosis literaire
opzettelijkheid mee, van het bourgeoisrealisme en het sociaal-kritisch bargoens in
het eerste deel (De dood der Chimera's) via het mistig-theosofische in het tweede
(Lenore) en het pacifistisch-humanitaire in het derde (De daad) tot het gezocht
hallucinant visionaire met wufte juffrouwen die plotseling symbolen willen zijn, waarbij
er (in een leesdrama) om lichteffecten wordt gevraagd. Het echte expressionisme
is een levenshouding geweest die een stijl met zich bracht. Vansina is blijven haken
in de formele opzettelijkheid,
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geafficheerd als stijl die een personalistische levenscrisis artistieke degelijkheid
wilde verschaffen. Hier is een auteur ten onder gegaan aan zijn katholiciteit.
De tragedie van God en Mens (1929-1931, andermaal veeldelig, dit keer drie:
Adam, Messias, De Antichrist) staat sterker onder de druk van het Verschaevegeweld
en is eveneens een leesdrama, dat b.v. in Adam bij de evocatie van de verwilderde
staat van de natuur om een bende wolven vraagt die de scène bevolken. Het stuk
houdt het angstvallige midden tussen theologiserende bedenkingen en
hooggestemde declamatiebrokken. Filips van Chieti (1940) sluit aan bij de
nationalistische rage die de geheroïseerde Gulden-Sporenera verheerlijkt maar mist
zowel psychologisch als dramaturgisch en scenisch ver- en uitbeelding, terwijl zelfs
de lectuur gehinderd wordt door het oratorische geweld van al deze Übermenschen.
De sage van Kai-Roi (1942, een tweeluik van Kaïsins dood en Schilo) is een
ultieme, en veel rustiger, poging om een christen-mythische kunst te ontwerpen.
Andermaal blijkt hoe deze oprechte man ook als auteur heeft willen getuigen van
de schending die Wereldoorlog I voor hem en zijn denkgenoten betekend heeft.
Teruggekeerd uit de frontverschrikkingen met het vaste voornemen deze wereld
voortaan evangelisch-pacifistisch in te richten, een wereldorde te garanderen waarin
de zelfpijniging van mens en volkeren onmogelijk zou zijn, breekt met het begin van
Wereldoorlog II definitief alle hoop stuk. Schilo brengt het in moeizame marteltocht
tot het besef dat de mens, alleen én collectief, met welke intenties ook bezield, de
eeuwige vrede niet kan realiseren, dat hij onmachtig is om zichzelf in de macht te
krijgen. De bovenmenselijke opdracht de mens van dit odium en fatum te ontdoen,
is voorbehouden aan de Godmens. Deze boodschap is een logisch en zinvol einde
in de totale problematiek van een getormenteerd Godzoeker; dat hij hiertoe de
dramatische dialectiek heeft uitgekozen, blijft een grondige vergissing.
Verrassend veel auteurs richten in deze periode hun aandacht op het drama. Vooral
het derde decennium van de eeuw kent kwantitatief én kwalitatief een ruime oogst;
zelden werd er zo duidelijk bewezen dat de ontwikkeling van de dramaturgie hand
in hand gaat met initiatieven in het theater zelf. Thematisch ontrukt zich het drama
geleidelijk aan het burgerlijk binnenhuisje en het landelijk miserabilisme; op
vanzelfsprekende wijze treedt zowel individuele als maatschappelijke stof in het
licht. Formeel leidt deze zwenking niet met een tot grootse prestaties, maar de
enkelingen die nu op de voorgrond treden, doen dat voldoende overtuigend om de
blik op de toekomst gericht te houden. Deze toekomst werd in het vierde decennium
alvast niet ingelost. Het theater treedt dan ook terug in de lethargie, de vlam is er
uit en het drama stagneert en teert op de nieuwe-oude waarden. Maar de
fundamentele breuk met de 19e eeuw is niet meer te herstellen. Wat zich nog als
realistisch drama aandient, is altijd kritisch; wat zich al dan niet met eigen stem
expressionistisch acht, bedoelt daarmee een vernieuwing van de vormcode. De
modewoorden zijn goedkoop geweest, de in-spanning bepaald niet. De logische
aansluiting bij wat elders in de wereld inzake het drama werd geproduceerd, wordt
in deze tijd vanzelfsprekend, terwijl dat tevens het afscheid van de eenzijdig Franse
invloedssfeer betekent. De grote sprong voorwaarts van het drama van dorpse
novelledialogen naar universeel-ethische theatraliteit is niet te negeren; voortaan
kunnen aan de kwaliteit van het Vlaamse drama andere, de zonder meer beste
maatstaven en criteria gemeten worden. Is het niet altijd volstrekte volwassenheid,
dan is er wel een veelbelovende adolescentie.
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III. Antimodernistische strekkingen
1921-1948 door prof. dr. L. Gillet
In de jaren na Wereldoorlog I bleef een belangrijk deel van de Vlaamse dichtersbent,
hoewel niet geheel onberoerd door de modernistische doorbraak, traditionele paden
bewandelen. Het zou inmiddels onjuist zijn te beweren dat deze dichters zonder
meer de traditie van het symbolisme en van Karel van de Woestijne voortzetten.
Ook zij waren als opgroeiende jongelui de getuigen en de slachtoffers van de
dramatische en onherroepelijke ondergang van een heel waardensysteem vanaf
augustus 1914. Hun vertrouwen in het bestaan en in de wereldorde was diep
geschokt, al verkondigden zij het niet van de daken. Al hielden zij vast aan geijkte
kaders en beproefde matrijzen voor hun lyrische uitingen, zij ondergingen de invloed
en ontdekten de werkingskracht van de door het expressionisme in de mode
gebrachte flitsende beeldspraak en het nerveuzer ritme.
Wij noemen ze traditionalisten, antimodernisten, in zoverre zij het experiment
schuwden en meestal angstvallig steun zochten in overgeleverde vormen. Geen
wonder dat bij zo'n gebrek aan poëtische waaghalzerij, om niet te zeggen literaire
kleinmoedigheid, het ontstaan van grote lyrische oeuvres achterwege bleef. Het is
wellicht juister te stellen dat de literaire talenten waarvan in dit hoofdstuk sprake zal
zijn, ontoereikend bleken te zijn om met voldoende kansen op welslagen poëtische
waaghalzerij te bedrijven en zich derhalve wijselijk op begane wegen voortbewogen
hebben.

A. De tijdschriften
1. 't Fonteintje (1921-1924) en Vandaag (1929)
Omstreeks 1920 wordt de traditie voortgezet door de oudere Van-Nu-en-Straksers
en geïllustreerd door het imposante oeuvre van Karel van de Woestijne. Tussen
traditie en modernisme in laten Van Nijlen en Elsschot - de laatste vooralsnog
confidentieel, tot aan de oprichting van het tijdschrift Forum en de publikatie aldaar
in 1932 van zijn Verzen van vroeger - een nieuw geluid horen, al blijft de geest ervan
in wezen individualistisch en de vorm traditioneel, met dien verstande dat zij voor
hun parlandoverzen geijkte kaders gebruiken.
Vier jongeren gaan op dat ogenblik hun eigen weg, een weg die, in de
literairhistorische context beschouwd, ten dode is opgeschreven, want hij leidt niet
naar de gemeenschap, hij voert niet tot een engagement van het individu: hij volgt
formeel het spoor van de traditie, al moet op dit laatste wel enig voorbehoud worden
gemaakt.
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Het zijn Richard Minne (1891-1965), Maurice Roelants (1895-1966), Karel Leroux
(1895-1969) en Raymond Herreman (1896-1971). Zij roeien tegen het getij op; zij
durven ook kleur bekennen, al doen zij het op bescheiden wijze, maar niet zonder
humor, in een miniatuurtijdschrift met de speelse titel: 't Fonteintje.
Op het gebied van de prosodie, zowel als in de keuze van hun thema's, ontpoppen
de dichters van 't Fonteintje zich als de volmaakte tegenvoeters van de poëten die
het toen gangbare modernisme huldigden, de humanitair-expressionistische kreet
uitten en gemeenschapskunst bedreven in vrije ritmen. De redacteuren van 't
Fonteintje, bij wie zich alras Urbain van de Voorde schaarde, blijven de dichterlijke
traditie getrouw in de mate waarin zij in de waarde van het gebonden vers geloven
en in mineurtoon de wisselvalligheden van het individueel bestaan in geijkte
versvormen uitzeggen. ‘Deze dichters schreven in traditionele versvormen en in
duidelijk verstaanbare taal, zij keerden ook de rug toe naar de excessieve gevoelens
van de “poète maudit”, de modderen man of verijlde god, en van de revolutionaire
maatschappijvernieuwer of godsdienstige profeet. Of positief gezegd: zij wilden
humanisten zijn, geboeid door de kennis en aanvaarding van het leven’, zo getuigde
1
A. Westerlinck. In dit verband merken wij op dat zelfs Richard Minnes revolutionaire
zangen door het eind-19e-eeuws anarchistisch ideaal gevoed zijn. Over Wereldoorlog
I heen sluiten de Fonteiniers dus aan bij de traditie van Van Nu en Straks, van Karel
van de Woestijne en van Jan van Nijlen. Het is evenwel onjuist ze te doodverven
als epigonen van deze grote voorgangers. Hun vertrouwen in het bestaan en in de
toekomst werd geschokt, wat blijkt uit de nu eens elegische, dan weer schamper
ironische toon van hun verzen. Hun ontnuchtering komt eveneens tot uiting in de
afkeer die zij aan de dag leggen voor woordenpraal, barokke overladenheid en
leuzen. In tegenstelling tot de aanhangers van de gemeenschapskunst zijn zij van
mening ‘dat litteraire schoonheid op zich zelf verdienste heeft’ en dat ‘litteraire
schoonheid te geven (...) de eerste en zelfs de eenige vereischte (is), die aan de
2
literatuur kan gesteld worden’, volgens een formule van Herreman. Zulk autistisch
standpunt was in het begin van de jaren twintig in Vlaanderen beslist uit de tijd.
Het eerste nummer van het tijdschrift verscheen in juni 1921. Aanvankelijk een
driemaandelijks tijdschrift, werd het vanaf de tweede jaargang een tweemaandelijkse
uitgave. De derde en laatste jaargang verscheen zelfs op een iets groter formaat,
nl. 19 × 14,5 cm, waar beide eerste jaargangen het moesten stellen met 17 × 12
cm.
Buiten de vier genoemde redactieleden en Van de Voorde werkten nog aan het
tijd-schrift mee: Jan Melis, Firmin van Hecke, Raymond Brulez, H. Coopman, Willem
Putman en Joris Vriamont. Het moet evenwel gezegd worden dat het leeuweaandeel
geleverd werd door de vier aanvankelijke redacteuren.
Een polemisch tijdschrift is 't Fonteintje zeer zeker niet geweest. Het bevatte
hoofdzakelijk poëzie, een beetje proza, een vleugje toneel en, welgeteld, zeven
kritische bijdragen over de drie jaargangen verspreid. Een enigszins principiële
stellingname vloeide alleen uit de pen van Herreman voort, en wel in de derde
jaargang, naar aanleiding van het verslag van Jozef Muls over de driejaarlijkse prijs
voor Nederlandse letterkunde, waarop nog een overzicht volgde van de jongste
3
Vlaamse letterkunde.
In zijn artikel De beeldstormerij tot beginsel verheven verwerpt Herreman het
verwijt als zouden de Fonteiners louter epigonen zijn van Van Nu en Straks, en, als
zodanig reactionairen. In de eerste plaats is het, volgens Herreman, een fictie Van
Nu en Straks als een literaire gemeenschap te willen voorstellen. Verder moet men
iemand pas als epigoon doodverven, als men het epigonendom in zijn werk kan
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definitief etiket te voorzien. Te meer omdat deze jongeren, ook al erkennen zij de
waarde van de geestelijke en literaire boodschap van de onderling soms erg
verschillende Van-Nu-en-Straksers, open staan voor ‘alle geestesstroomingen, en,
midden in het leven, dooreengeschud en meegestuurd worden op het golven van
den tijdsdrang’; zij stellen zich echter schrap ‘tegen onwaarden, die men [hen] achter
het schild van “vernieuwing” wil opdringen’ ('t Fonteintje, III, blz. 150). Het verschil
tussen de Fonteiniers en de luidruchtige tijdgenoten-beeldstormers bestaat, nog
steeds volgens Herreman, hierin dat de eersten wijs en bezadigd geloven in een
trage, niettemin onafwendbare vernieuwing door de natuurlijke ontwikkeling van
leven en tijd, waar de laatsten bezig zijn een vrij onkritische tabula rasa te voltrekken,
en het geduld niet opbrengen om een organisch gegroeide evolutie door te maken.
Als men wil, staan hier, op het literaire vlak, reformisme en revolutionaire geest
tegenover elkaar. Herreman stelt het aldus: ‘Wij meenen integendeel, dat men, na
de uitviering der jeugd-beeldstormerij, betrouwen dient te stellen in de omvorming
- soort van latent-permanente beeldstormerij - die in alle echte kunstenaars werkzaam
is, en de ware vernieuwing schept, gegroeid uit den tijd (maar niet de tijds-mode),
het steeds wisselende leven en de zich omvormende persoonlijkheid’ ('t Fonteintje,
III, blz. 156). Dit portret van de ware dichter volgens Herreman is volkomen
toepasselijk op Paul van Ostaijen die na de meest gewaagde experimenten, de
traditie van de zuivere thematische poésie pure bij Gezelle ontdekt en verder
uitbouwt. Wat de groep van 't Fonteintje betreft, deze beschikte weliswaar over
talenten, maar niet over een leider die de ‘ware vernieuwing’ zou hebben kunnen
bewerken.
Zelden wordt het tijdschrift Vandaag, Vlaamsche halfmaandelijksche Kroniek vermeld,
een late en kortstondige opflakkering van de geest van ruime culturele belangstelling
eigen aan de generatie van Van Nu en Straks. Het Brusselse tijdschrift haalde niet
meer dan twintig nummers tussen 15 februari en 5 december 1929, waarop in januari
1930 nog een dubbelnummer, uitsluitend aan toneel gewijd, het licht zag, dit in
weerwil van een kwalitatief en kwantitatief indrukwekkende redactie. Hoofdredacteur
en leider van de toneelrubriek was Herman Teirlinck, redactiesecretaris Maurice
Roelants. De niet minder dan twintig rubrieklèiders droegen stuk voor stuk klinkende
namen, of ze nu hoofdzakelijk tot de academische wereld behoorden, zoals P. de
Keyser (folklore), P. van Oye (natuurwetenschappen), J.E. Verheyen (opvoedkunde),
Ch. van Langenhove (taalkunde), St. Leurs (toerisme), E. de Bruyne (wijsbegeerte),
R. Borginon (rechtswetenschap), of - voor sommigen: bovendien - over een
gevestigde literaire faam beschikten, verworven op de diverse thuisfronten van de
laatste dertig jaar literatuurhistorie. Naast hoofdredacteur H. Teirlinck waren verder
werkzaam: H. van de Velde (architectuur en sierkunsten), A. Vermeylen (Nederlands
proza). E. de Bom (kunstvaria), F.V. Toussaint van Boelaere (Frans proza), Karel
van de Woestijne (Nederlandse en Franse poëzie), Lode Baekelmans
(bibliotheekwezen), allen voortkomend uit Van Nu en Straks; J. Muls (beeldende
kunst) vertegenwoordigt de afsplitsing ervan in Vlaamsche Arbeid; Paul Kenis (Duitse
letteren) behoort tot de Boomgaard-generatie, Fr. de Backer (Engelse letteren) tot
de Frontgeneratie; als tegenwicht voor de Fonteinier en redactiesecretaris Maurice
Roelants fungeert J.A. Goris (Marnix Gijsen) als rubriekleider sociale wetenschappen,
terwijl de filmrubriek in handen is van Joris de Maegt en die van de muziek geleid
wordt door Karel Albert.
Gedrukt in een royaal formaat van 32 × 24,5 cm, waren de overigens vrij dunne
afleveringen van gemiddeld 24 bladzijden rijk geïllustreerd met fotomateriaal. Op
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fragmenten uit De Nieuwe Esopet van Karel van de Woestijne na, vindt men in
Vandaag geen scheppend werk. Ook zoekt men er vergeefs naar een
beginselverklaring of een programma, of zelfs maar enige strijdbare kritiek. Dit is
begrijpelijk als men de mozaïekachtige samenstelling van de redactie in ogenschouw
neemt. Vandaag werd dus een anthologisch tijdschrift dat een gematigde
academische toon verbond met een ruime belangstelling voor de tijdsverschijnselen,
de culturele mode eerder dan de tijdgeest, van meer dan gedegen gehalte, maar
niet innoverend.
Met uitzondering van A. Vermeylens interview met Pieter Bruegel in het eerste
nummer waarin Felix Timmermans stevig de mantel wordt uitgeveegd, vallen de
bijdragen op door kleurloosheid. Elk verbaal reliëf wordt er blijkbaar zorgvuldig
vermeden. Afgestemd op een zo ruim mogelijk publiek, kon het tijdschrift Vandaag
op literair gebied - heus niet de overheersende belangstellingspool in het blad - niet
veel meer bieden dan piëteitvolle bijdragen over aanvaarde grootheden. Van de
twintig nummers zijn er zes geheel of gedeeltelijk gewijd aan een grote afzonderlijke
figuur uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis: Vondel (nr. 2), Van Ostaijen (nr.
4), Van de Woestijne (nrs. 14 en 17), C. Buysse (nr. 15), H. Teirlinck (nr. 20). Het
is begrijpelijk dat men bij het afsterven van de twee grootste Vlaamse dichters hun
oeuvre huldigt, dat men bij Teirlincks vijftigste verjaardag de balans opmaakt. Toch
blijkt dat de blik allicht te zeer op het verleden gericht was en dat het conformisme,
ook het gloednieuwe: het poésie pure-conformisme, welig tierde op de bladzijden
van Vandaag, dat in weerwil van het hoge gehalte van menige individuele bijdrage
niet veel meer bracht en wellicht kon brengen, dan algemene culturele informatie,
verstrekt door gevestigde en gearriveerde schrijvers en geleerden van wie de
gematigdheid evenredig was aan hun leeftijd en maatschappelijke positie. Nooit
wellicht heeft een Vlaams tijdschrift op een imposanter paneel van medewerkers
kunnen bogen, hoewel het achteraf bekeken niet de goede formule blijkt te zijn om
de creativiteit te stimuleren.

2. De Pelgrim (1929-1931) en Volk (1935-1941)
Militant katholiek van strekking, ontstaan uit een gelijknamige Antwerpse groep van
strijdbaar katholieke kunstenaars waarvan de leden ‘beloofden door hun werk Gods
4
naam te verheerlijken en door hun kunst getuigenis af te leggen van hun geloof’,
verscheen vanaf december 1929 onder leiding van Dirk Vansina en de jezuïet
Léonce Reypens het driemaandelijks tijdschrift De Pelgrim. Hoewel lyrisch van toon,
even wazig wat de stelling betreft als gezwollen in de woordkeus en hortend van
syntaxis, laat de volgende beginselverklaring niettemin geen twijfel bestaan omtrent
de fundamentele katholieke levensopvatting en de aard van de hieraan
ondergeschikte kunstbeschouwing: ‘het werd gevoeld als een leemte, dat het mooie
aantal vooraanstaande letterkundigen die hun naam aan den Pelgrim gaven, het
beste dat zij in en over kunst meenen te kunnen zeggen nog niet samenbrachten
in een orgaan waarvan schering en inslag zou zijn: de katholieke levensvisie en de
daaruit geboren katholieke levensdrang, tot schoonheidsvisioen en
schoonheidsrythme geheven, en in klank en kleur, woord en muziek, beeld en
ruimteschepping vastgelegd’. De ‘grond’ van de kunstuitingen in dit ‘Seizoenenboek,
aldus geheeten naar de perioden waarop het meent te verschijnen’, wordt
5
omschreven als ‘het vergoddelijkt leven der ziel in het rumoer der aarde.’
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verzen van priester-dichter Gery Helderenberg vindt men in de twee jaargangen
nog poëzie van André Demedts, Dirk Vansina, Jan Vercammen, om alleen de namen
te vermelden van die dichters die later een belofte inlosten. Scheppend proza van
Léonce Reypens en Ernest van der Hallen staat er naast teksten van Felix
Timmermans en Gerard Walschap. Het toneel is er vertegenwoordigd door o.a. Fr.
Delbeke, F. Timmermans, A. van de Velde, D. Vansina. Boekbeoordelingen en
besprekingen van toneelopvoeringen of tentoonstellingen - gelegenheidskritiek dus
- vormen het leeuweaandeel van de kritische bijdragen, waarin stelselmatig
godsdienstige, zedelijke en Vlaams-nationale maatstaven worden aangelegd. Door
het vroom-stichtelijke te verkiezen boven het esthetisch-waardevolle oogstte De
Pelgrim zijn verdiende loon: lange, onverteerbare en in hun betweterigheid irriterende
preken van Cyriel Verschaeve, patronaatsenquêtes in de trant van Zedelijk verval
op onze dagen en oorzaken door mej. Marie Delwaide. De twee korte gedichtjes
van André Demedts niet te na gesproken, valt er niet één gaaf vers te ontdekken
dat de gehele Pelgrim-onderneming literair ook maar enigszins had kunnen
goedmaken.
Uitgesproken katholiek en Vlaams-nationalistisch georiënteerd was Volk,
Maandschrift voor Dietsche kunst en kultuur dat tussen november 1935 en juli 1939
vier jaargangen van elk tien nummers beleefde. De redactie bestond aanvankelijk
uit Filip de Pillecyn, Ernest van der Hallen, Anton van de Velde en Dirk Vansina.
Vanaf de tweede jaargang voegden zich Victor Leemans en Karel Vertommen bij
hen, vanaf de vierde jaargang Ferdinand Vercnocke. Na de Duitse inval werd in
november 1940 met een vijfde jaargang van wal gestoken, maar na drie nummers
werd het tijdschrift voorgoed stopgezet, in januari 1941. Van de oorlogsnummers
was Victor Leemans geen redactielid, De Pillecyn en Vercnocke alleen van het
eerste nummer, daarentegen waren Moens en Timmermans in november 1940 de
oude redactie komen uitbreiden. Het eerste nummer van Volk zet in met een
katholieke geloofsbelijdenis, de exacte vertaling van het Credo uit de misliturgie.
Hierop volgt een Verantwoording, door Ernest van der Hallen, terwijl Dirk Vansina
de taak van het tijdschrift definieert onder de titel Wat nu? Na op het primaat te
hebben gewezen van ‘de kunst en de literatuur, als de groote draagsters der Dietsche
kultuur’, waarin de schoonheid ‘zich niet schaamt om haar dienstbaarheid aan de
waarheid’, en de klemtoon te hebben gelegd op de leidende rol van de kunstenaar
in Vlaanderens ‘strijd naar ontvoogding’ - de kunstenaar is, in deze, immers van
groter nut ‘dan tien geroutineerde politiekers of tienduizend getrainde
verweer-milicianen’ -, na dus dit elitair standpunt met klem te hebben voorgedragen,
proclameert Van der Hallen de verbondenheid ‘van den kunstenaar met de breedere
gemeenschap, de eenheid van kunst en leven, met onze katholieke
levensbeschouwing als bindend element. Dit impliceert onmiddellijke strijd tegen
6
aesthetisme, individualisme en dilettantisme’. Niet alleen wordt hier gebroken met
de individualistische traditie van het laat-symbolisme, het dilettantisme van De
Boomgaard-generatie, de dichtkunst van 't Fonteintje, maar ook met de traditie van
het expressionisme, thans ervaren als een tot literaire traditie geperverteerde
gemeenschapskunst. ‘Aldus is hetgeen men sedert een twintigtal jaren
“gemeenschapskunst” pleegt te noemen, voor ons geen programma, geen leuze,
geen kunstprobleem, maar in de eerste plaats een levenshouding bij den
7
kunstenaar’. Aldus stoelt Volk op een wezenlijk romantische basis, vooral duidelijk
in de hypertrofie van de kunstenaar en de nationalistische overspanning, maar ook
in het goochelen met de sonore begrippen leven, liefde, waarheid en schoonheid,
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Wat nu? vraagt op zijn beurt Dirk Vansina. Het antwoord is al even retorisch als de
vraag: ‘Een Vlaamsch humanisme dat uitvaart naar alle windstreken’. Hij wil ‘een
uit eigen volkskracht opbloeiende kultuur’ ‘schutten’ en ‘bevorderen’. ‘Dit beteekent
in de eerste plaats: het accent leggen op de fundamenteele eenheid van godsdienst,
8
kultuur en kunst’. Cultuur heeft, voor Vansina, een sacraal karakter, zij is ‘de liturgie
van het leven’. De godsdienst nu is enkel ‘kultuurstichtend in vereeniging met den
nationalen volksaard’; Vlaams en katholiek worden aldus onafscheidelijk verbonden,
beide begrippen zijn tot een symbiose gedoemd op straffe van steriliteit. Vandaar
dat ‘katholieke actie om zich een kultureele dampkring noodig (heeft) om haar taak
9
wezenlijk te vervullen’. Vansina wil bijgevolg ‘door een nationaal godsdienstige
kultuur de wezensvreemde ersatz-civilisatie vervangen’ en het katholicisme voor
de toekomst vrijwaren in de komende totalitaire staat. In deze sociaal-politieke
context is geen plaats voor ‘het parasiteerende’, voor ‘levensvreemde dilettanten’,
voor het ‘overdreven belang’ dat ‘de kritiek de laatste jaren’ ging hechten aan
9
‘vormpurisme’. De grens tussen formalisme, individualisme, personalisme aan de
ene kant, en volksverbondenheid in godsdienst en cultuur aan de andere kant, is
hiermee scherp getrokken. Alleen wordt niet goed duidelijk wat bedoeld wordt met
‘het ware rhythme van dezen tijd’. De hele opzet steunt op een mystiek verbond
met een legendarisch, zoniet mythisch Vlaanderen dat zijn wortels in een
geïdealiseerd verleden slaat.
Pas drie jaar later, in het dubbelnummer van Volk gewijd aan de jonge Vlaamse
dichtkunst, zal Dirk Vansina de volksverbonden poëzie concreet plaatsen ‘in het
10
teken van Rodenbach’. Deze nieuwe dichtkunst noemt hij ‘levenslustig en
11
kerngezond’. ‘Over de beste expressionisten heen gaat zij terug tot Rodenbach’.
Tot de beste expressionisten moeten worden gerekend: niet Van Ostaijen, of Gijsen,
of Burssens, wel Moens en Mussche. De episode van Van Nu en Straks wordt een
thans gesloten ‘parenthesis’ genoemd. Tot tegenvoeter van de vaandrig Albrecht
Rodenbach proclameert Vansina als model van de decadente individualisten Herman
Teirlinck ‘en de minder goede Van de Woestijne’, waar deze dan ook moge
schuilgaan. Overigens vergeet de volksverbonden criticus dat zelfs de minder goede
Van de Woestijne in staat was gedichten te maken, een onderneming waarin de
medewerkers van Volk slechts heel zelden slagen. Tot de ‘nonsens’ van een
‘individualistische lyriek’ wordt ook nog gerekend de poëzie gepubliceerd in de
eerste reeks van Vlaamsche Arbeid, in De Boomgaard, Het Roode Zeil en 't
Fonteintje. Daarentegen groeperen of groepeerden De Tijdstroom, De Waterkluis
en Vormen ‘vertegenwoordigers van een overgangsperiode tusschen het uitstervend
expressionisme en de opkomende volksche romantiek in’. Het was hun verdienste,
aldus Vansina, de expressionistische uitwassen te likwideren, het rijm en een
klassieke prosodie, naar het voorbeeld van de Fonteiniers, en vooral van Van de
Voorde, in ere te herstellen. Nochtans verwijt Vansina aan de Tijdstroomers hun
individualisme, hun al te persoonlijke belijdenissen, hun al te vaak onmannelijke
sentimentele toon, aan sommigen onder hen zelfs - suprême injure - een ‘zwoel
sensualisme van Franse oorsprong’.
‘In Verschaeve, De Clercq, de jonge De Mont, De Laey, Hammenecker, de oudere
Van den Oever, Moens, Van de Velde’ begroet hij ‘de voorloopers die niet hebben
versaagd’. De nieuwe dichtkunst ‘verwerpt de romaansche invloeden om haar eigen
germaansch karakter te accentueeren’. De wezenlijke thema's zijn ‘godsdienstig en
nationaal’; het familiale thema: de verheerlijking van het geslacht, het gezin, de
vrouw, het kind, kan in aanmerking komen in de mate waarin het ‘zooals alles wat
tot de natuurlijke orde behoort, met religieuze doordieping aangevoeld’ wordt. Erotiek
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met het goddelijke alleven’. De genres die bij voorkeur beoefend worden in de
‘volksche romantiek’ zijn: ‘het onpersoonlijk typeerend vers, de ballade, het lied, het
episch verhaal’. Haar spreekbuizen heten F. Vercnocke, B. Peleman, K. Vertornmen.
‘Vercnocke is de noordsche Viking, dichter der zee en der heldhaftige liefde tot zijn
volk; Peleman en in zekeren zin ook Vertommen zijn verre naneven van den boer
Breughel. Alle drie keeren zij op hun wijze terug tot den primairen mensch’. Het
religieuze gedicht wordt in Volk rijkelijk geïllustreerd door Gery Helderenberg, Albe
en de jonge A. Westerlinck. Toch moet het de zeloten van de ‘volkse’ romantiek wel
bedenkelijk toegeschenen hebben dat in het dubbelnummer van april-mei 1938
gewijd aan de jonge Vlaamse dichtkunst, behalve op de lyrische produkten van de
orthodoxe barden Vercnocke, Peleman en Vertommen, een beroep moest worden
gedaan op een Karel Jonckheere, een Luc van Brabant, een René Verbeeck, een
Jan Vercammen, een André Demedts, allemaal dichters van wie de
volksverbondenheid bezwaarlijk kan opwegen tegen hun personalisme en hun
formele bekommernissen.
Ondanks de zeer ongelijke kwaliteit van de in het tijdschrift gepubliceerde lyriek,
de nulliteit van het scheppend proza dat erin voorkomt, de sterke eenzijdigheid van
de kritiek die erin bedreven wordt, de grootspraak en de retoriek, het vaak gebrekkige
Nederlands dat men erin aantreft, is Volk belangrijk als exponent, vlak voor
Wereldoorlog II, van een deel van Vlaanderen dat doofgebleven was voor de kreet
van August Vermeylen om ‘more brains’.

3. De Tijdstroom (1930-1934) en Vormen (1936-1940)
Tussen oktober 1930 en december 1934 verscheen te Sint-Andries bij Brugge,
onder redactie van Pieter G. Buckinx, André Demedts, Frans van Boogaerdt, René
Verbeeck, Jan Vercammen en met, voor de eerste zeven nummers, Lode Lagasse,
het tijdschrift De Tijdstroom. Dit Maandschrift voor Kunst en Letteren had vanaf de
tweede jaargang verzaakt aan zijn tweede ondertitel: Orgaan der Katholieke Vlaamse
Jongeren. De Tijdstroom haalde vier volledige jaargangen en werd na drie
afleveringen van de vijfde jaargang opgeheven.
Voor het eerst weer sedert het expressionistische hoogtij kwamen jonge dichters,
hoe verschillend geaard ook, voor de dag met een doelgericht orgaan, m.a.w. zij
waren door voldoende gemeenschappelijke idealen verbonden om met voorbeeldige
stiptheid hun tijdschrift ruim vier jaar lang af te leveren. Hun credo, zoals het in het
eerste nummer geformuleerd werd, is eerder esthetisch dan ethisch georiënteerd,
meer persoonlijk dan communautair. De redactie is van mening ‘dat de kunst de
kristallisering van het leven van de kunstenaar is, en dat haar graad (van) schoonheid
wordt bepaald door de hevigheid van het beleven en de mogelikheid deze
12
bewogenheid te verstoffelikken in de enige passende vorm’. Als de redactie van
De Tijdstroom in een dubbelnummer van de derde jaargang ‘een doorsnee (wil)
geven van de aktuële stand der jongste poëzie in Vlaanderen’ geeft zij aan deze
afzonderlijk verschenen uitgave de volgende titel mee: Poëties Bericht der
13
post-ekspressionistiese Generatie in Vlaanderen, waardoor zij de grafsteen van
het expressionisme voorgoed vastmetselt, ook al bekent zij aldus impliciet erfgenaam
van deze beweging te zijn. De spanning tussen gemeenschapszin - in de jaren
dertig heet dit steeds duidelijker Vlaams nationalisme, doorgaans met katholieke
inslag - en esthetisch georiënteerd individualisme werd in De Tijdstroom nooit
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voor Dietsche kunst en kultuur, aan de ene kant, voor Vormen, Tweemaandelijksch
Letterkundig Tijdschrift, aan de andere kant.
In De Tijdstroom is het kwantitatief en ook kwalitatief overwicht van de poëzie op
het scheppend proza even duidelijk als in het latere Volk. Belangrijker nochtans zijn
de kritische bijdragen, waarvan, buiten de artikelen van de redactie als zodanig,
vooral enkele stukken van Buckinx, Demedts, Verbeeck een afzonderlijke vermelding
verdienen. Dit is het geval met: Terug naar het individualisme?, een recensie van
D.A.M. Binnendijks bloemlezing Prisma, twee artikelen over Paul van Ostaijen, Het
14
verraad der kosters, stuk voor stuk bijdragen waarin P.-G. Buckinx de autonomie
van de dichtkunst vooropstelt. André Demedts daarentegen meent een sociale taak
te moeten vervullen: ‘Onze taak is soldaten te zijn, verkenners, voorgangers en
15
opwekkers tot een schooner toekomst voor ons volk en de andere volkeren’; hij
schaart zich ook weer volkomen in de schoot van de moederkerk: ‘Jaren geleden
heb ik ook eens beweerd een christen communist te zijn - nu zeg ik alleen te willen
betrachten als katholiek te leven en te strijden’, schrijft hij in een Nawoord op de
16
‘Brief aan de redactie’ van Marcel Matthijs. René Verbeeck toont zich, nog
duidelijker dan Buckinx, begaan met het vormaspect, de scheppingsdaad, aldus in
Het kriterium der kunst, waarin hij aan de esthetische norm, via Jacques Maritain,
het imprimatur van de heilige Thomas verleent. ‘Een werk van schone kunst is er
een dat geen fiezies nut heeft. Het doet niets. Het is en het is schoon. Het richt zich
door de zinnen heen tot de geest. Gods scheppingswerk was zonder noodzaak. Zo
is ook de mens bekwaam iets te maken zonder reden. Hij kan dingen maken, alleen
17
omdat zij hem behagen. Zulke dingen zijn zuivere kunstwerken’. Niet
onverdienstelijk zijn ook de voorlopige synthesen van het romanwerk van Gerard
Walschap, Lode Zielens en Maurice Roelants die de nog zeer jonge Paul de Vree
18
laat verschijnen.
Alleen eendrachtig wat hun afwijzing van retoriek en onechtheid betrof, bleken de
redactieleden van De Tijdsstroom er, gaandeweg steeds duidelijker, üiteenlopende
opvattingen op na te houden aangaande de rol van de esthetische en de sociale
norm in de kunst. Het individualisme, door Buckinx, Verbeeck en De Vree beschouwd
als de voorwaarde tot het ontstaan en tot de harmonische en effectieve ontplooiing
van de kunst - de ‘kristalliseering van het leven van den kunstenaar’ - werd als
volksvreemd en sociaal ontoereikend afgewezen door de overige redactieleden.
Een tijdschrift met de programmatische titel Vormen werd vanaf april 1936 onder
leiding van Buckinx, De Vree en Verbeeck de wereld ingezonden. Bij deze trits
voegden zich vanaf de tweede jaargang: A. Demedts en R.F. Lissens, vanaf de
derde jaargang R. Berghen en M. Matthijs. Van Tweemaandelijksch letterkundig
tijdschrift in de eerste jaargang wordt de ondertitel van Vormen: Tweemaandelijksch
tijdschrift voor letterkunde en kritiek in de tweede jaargang. De derde en vierde
jaargangen bezorgden maandelijkse afleveringen. Het tijdschrift werd stopgezet in
maart 1940.
19
Uit de Verantwoording, een beginselverklaring, blijkt dat de redacteuren van
Vormen hun reële belangstelling voor de mens en de problemen des tijds alleen via
de aandacht voor de individuele persoonlijkheid menen te kunnen uiten, en dit onder
voorwaarde dat hierbij de aandacht wordt gericht ‘op de vernieuwende, vormgevende
kracht die den levensinhoud ordent en transformeert en hem zijn diepere beteekenis
geeft. Vermits de veelvuldigheid van dezen vorm juist zoo differentieerend inlicht
nopens de waarde der menschelijkheid die er in vervat is, hebben (zij) dit schrift
“Vormen” geheeten’. ‘Alleen de kunst van een geslacht dat zichzelf volmaakt, dient
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zin naar algemene menschelijkheid’ verschoven. Het ethisch beginsel, dat door
deze katholieke dichters a.h.w. van huis uit gehandhaafd blijft, wordt in de praktijk
ondergeschikt aan de artistieke scheppingsdaad, die een individuele, geen collectieve
daad is. Aldus komt de personalistische lyriek van De Tijdstroom en Vormen te
staan tegenover de volkse, nationalistische, romantisch-traditionele gedichten en
liederen van de groep random Volk. Feit is dat beide groepen zowel die van Volk
als die van Vormen, zich voornamelijk in poëzie uiten en dat in laatstgenoemd
tijdschrift, met uitzondering van de eenzame Maurice Gilliams, de meeste jonge
Vlaamse dichters van enig formaat aan het woord zijn gekomen in de laatste jaren
voor Wereldoorlog II. Buiten de redactieleden ontmoet men er o.a.J.L. de Belder,
M. Coole, J. Daisne, Gabrielle Demedts, Marnix van Gavere, A.W. Grauls, K.
Jonckheere, W. Vaerewijck. De persoonlijkheid was evenwel al eerder tot maatstaf
verheven en als artistieke norm gehanteerd binnen het tijdschrift Forum.

4. Forum (1932-1935) en Werk (1939)
Inmiddels had de oud-Fonteinier, in deze jaren hoofdzakelijk proza scheppende M.
Roelants zich bij de Nederlanders Menno ter Braak en Eddy du Perron aangesloten
om het vrijzinnige Forum te stichten, dit op verzoek van Doeke Zijlstra, een van de
directeuren van de uitgeverij Nijgh en Van Ditmar in Rotterdam, die in het
redacteurschap van Roelants vooral een middel zag, zo beweerde hij, om het nieuwe
tijdschrift een zakelijke basis te verschaffen in Vlaanderen.
Het eerste nummer van dit Maandschrift voor Letteren en Kunst verscheen op 11
november 1931. De redactie van Forum bekende onmiddellijk kleur, toen zij in haar
woord Ter Inleiding schreef: ‘Men heeft voor den dichter den geheelen mensch
soms verwaarloosd, men heeft de poëzie vaak losgemaakt van de rest der aardsche
verschijnselen en haar soms verdacht doen lijken op een esoterischen cultus (...):
wij stellen ons hier niet voor of tegen de poëzie, wij kiezen uitsluitend partij tegen
de vergoding van den vorm (...) ten koste van den creatieven mensch; wij verdedigen
de opvatting, dat de persoonlijkheid het eerste en laatste criterium is bij de
20
beoordeeling van den kunstenaar’. Hiermee is duidelijk waartegen de
Forum-redactie ten strijde trekt; minder helder en niet geheel ondubbelzinnig is
daarentegen het begrip persoonlijkheid. Gelet op de briefwisseling tussen de twee
Nederlandse redacteuren en hun aldaar onverholen verachting voor hun Vlaamse
confraters moet de volgende zin uit Ter Inleiding waarschijnlijk naar het arsenaal
der louter opportunistische leuzen verwezen worden: ‘Wij zullen (...) pogen de veelal
platonische wenschen tot toenadering tusschen de Vlaamsche en
20
Noord-Nederlandsche litteratuur in een practische samenwerking om te zetten’.
In de eerste jaargang zette Ter Braak zijn strijd tegen de Tachtiger opvatting der
schoonheid voort, en wel in Démasqué der schoonheid. De Prisma-polemiek tussen
Ter Braak en D.A.M. Binnendijk vond er een vervolg in deze zin dat Ter Braak het
primaat van de vorm hekelt, want vorm ‘is voor hem geen drager van schoonheid,
21
maar masker waarachter zij zich verbergt’; vorm verhoudt zich tot schoonheid als
verstarring tot dynamiek, vandaar de noodzaak van het ‘demasqué’ om tot de
‘schoonheid’ door te dringen. Du Perron oogstte ondertussen nog meer tegenstand
dan zijn mederedacteur en wel wegens zijn Uren met Dirk Coster. Het polemisch
karakter van deze stukken en de deining die zij veroorzaakten, hebben ‘Forum wel
22
de naam bezorgd het bolwerk te zijn geweest van essayisten’. Nochtans blijkt uit
een
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kwantitatieve vergelijking met eigentijdse tijdschriften als De Gemeenschap,
Opwaartsche Wegen, De Gids en Roeping, dat Forum minder essays,
beschouwingen en kritieken afdrukte dan de zusterorganen, flink wat meer
scheppend proza - ongeveer de helft van de bijdragen - en dat het een behoorlijk
gemiddelde wist te handhaven wat de poëzie betreft. Een belangrijk deel van de
poëziebijdragen evenwel kwam uit Vlaanderen. Weliswaar publiceerde Jan Greshoff
er zijn sterk programmatische reeks De Najaarsopruiming, zijn sonnettencyclus
Janus Bifrons, zijn pleidooi Pro Domo, Hendrik de Vries zijn Liederen van het
Spaanscbe Volk, Vestdijk, Marsman en Slauerhoff enkele gedichten, toch kunnen
daartegen opwegen de Verzen van vroeger van Willem Elsschot, en ook de gedichten
die Richard Minne en Jan van Nijlen aan het tijdschrift afstonden.
Ondertussen ontdekken wij ook in het Vlaamse deel van Forum de sporen van
23
de tijdsproblematiek. Zo bestrijdt Max Lamberty er de stelling van Raymond Brulez
als zou de literatuur niet meer dan een spiegel van de wereld moeten zijn, de taak
van de schrijver erin bestaan van het leven enkel de ‘dramatische schoonheid’ en
‘filosofische betekenis’ te ontdekken en in het licht te plaatsen. Lamberty verwerpt
voorts de enge opvatting van de literatuur door Brulez gehuldigd en volgens welke
de schrijver die partij kiest voor een politieke, ethische of sociale opvatting, ipso
facto buiten de ‘grenzen der literatuur’ zou treden. Dit debat over karakter en zin
van tendensliteratuur is duidelijk ingegeven door de fascistische dreigingen en is
een weerklank van soortgelijke problemen die een Ter Braak of een Greshoff in die
tijd bezighouden, evenzeer overigens als een Gide of een Malraux.
Toen al spoedig, in maart 1933, na amper een jaar bestaan besloten werd dat
Du Perron als redacteur zou heengaan na de tweede jaargang, werd een plan van
Roelants de basis voor een nieuwe formule: een tweelingblad met twee gescheiden,
van elkaar onafhankelijke redacties. Het Nederlandse deel kwam te staan onder
redactie van Menno ter Braak, Simon Vestdijk en Victor E. van Vriesland; van het
Vlaamse deel, dat uitgebreider werd dan voorheen, bestond de redactie uit Marnix
Gijsen, Raymond Herreman, Maurice Roelants en Gerard Walschap. In een
gezamenlijk woord van de twee redacties werd het gemeenschappelijk doel als
volgt omschreven: ‘de persoonlijkheid van den schrijver te laten gelden als criterium,
door haar te beschouwen als onverbrekelijk verbonden met den vorm, onderscheiden
24
maar ongescheiden in de vele manifestaties van dien vorm’. Hoe beslist van toon
ook, een dergelijke verklaring kan bezwaarlijk als verhelderend gekenmerkt worden.
Er valt niet aan te twijfelen dat de Nederlandse redactie - en bepaald Ter Braak
- in de reorganisatie van Forum op deze basis de waarborg meende te hebben voor
een volkomen autonoom en van elkaar onafhankelijk bestaan van beide redacties
afzonderlijk. De inmenging van de Vlaamse redactie inzake de novelle Virginia van
de Nederlander Victor Varangot en haar verzet tegen publikatie van deze en andere
‘erotische’ literatuur zouden nochtans de rechtstreekse aanleiding zijn tot de opheffing
van het tijdschrift in december 1935. Aldus verzandde deze eerste, van de kant van
Ter Braak en Du Perron zeker niet helemaal gemeende poging tot integratie van
Noord en Zuid in een modern literair tijdschrift. Een nieuwe, en wellicht oprechter
poging in die richting zou vier jaar later ondernomen worden door een aantal jongeren
in het kortstondige tijdschrift Werk. Dit Letterkundig Maandschrift, geredigeerd door
Johan Daisne, Ed. Hoornik, Jan Schepens en Adriaan van der Veen, beleefde
slechts één jaargang, in 1939.
Het leeuweaandeel bestaat uit gedichten van Nederlandse schrijvers, en heus
niet uitsluitend uit debutantenwerk. Men moet wel toegeven dat de Vlaamse dichters
- Mar-
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cel Coole, Johan Daisne, Bert Peleman, Paul Rogghé, Herman van Snick, Julia
Tulkens, Jan Vercammen - kwantitatief en kwalitatief niet kunnen optornen tegen
de Nederlanders Gerrit Achterberg, Anna Blaman, Gerard den Brabander, Pierre
H. Dubois, Hella S. Haasse, Jacques van Hattum, Han G. Hoekstra, Ed. Hoornik,
L.Th. Lehmann, A. Marja, Nes Tergast, M. Vasalis. Wat het scheppend proza betreft,
lijkt het evenwicht tussen Nederland en Vlaanderen beter gehandhaafd, maar onder
de schaarse kritische bijdragen in Werk is er maar één van Vlaamse zijde, nl. een
opstel van Jan Schepens over Simon Vestdijk. Een van de drijvende krachten achter
de schermen is Jan Greshoff. Hij, de mentor van de redacteuren Jan Schepens en
Adriaan van der Veen, en van Angèle Manteau, één van de twee uitgevers van het
tijdschrift, beweerde van Werk dat het maandschrift essentieel bedoeld was als
publikatiemogelijkheid voor jongeren, zonder specifieke strekking. Hoe dan ook, na
één jaar ging het tijdschrift ter ziele en richtten de Nederlandse jongeren Criterium
op.
In elk geval, de pogingen tot integratie van Noord en Zuid, achtereenvolgens in
Forum en Werk ondernomen, zijn als mislukt te bestempelen. Het conflict omtrent
Virginia bleek, achteraf beschouwd, slechts de revelator te zijn geweest van een
fundamenteler misverstand tussen Nederlanders en Vlamingen, ook van een moeilijk
te overbruggen kloof tussen gelovigen en agnostici. Wij weten thans dat de ‘integratie’
van Noord en Zuid in Forum niet gemeend was. ‘Dat zakelijke motieven, als de
uitbreiding tot een Vlaams publiek, meegespeeld zouden hebben bij het instellen
van een gemengde redaktie lijkt onwaarschijnlijk. Weliswaar beklemtoont de uitgever
herhaaldelijk tegenover de Nederlandse redacteuren het belang van de Belgische
abonnees, maar dat zal - als Roelants gelijk heeft dat dit er nook meer dan 20
geweest zijn - alleen maar gebeurd zijn omdat hij het ware argument niet zeggen
25
kon, namelijk de kans op Vlaamse auteurs voor de uitgever’. De verachting van
Ter Braak en Du Perron voor de Vlamingen bleek een onoverkomelijke hinderpaal
te zijn om van de integratie werk te maken. ‘Al gauw blijkt Roelants zelf een
vreemdeling tussen zijn Nederlandse mederedakteuren te zijn’, noteert J.J.
26
Oversteegen, die verder een zinsnede aanhaalt uit een brief van Ter Braak aan
Du Perron, d.d. 13 juli 1932, die onthullend is voor het gebrek aan cohesie binnen
de redactie. Ter Braak verwijt Roelants nl. zijn ‘kakkerlakkensprongen tussen het
27
ventisme en het katholicisme-flamingantisme’.
De toestand verbeterde geen zier, toen met ingang van januari 1934 het ‘lapmiddel
26
van een gesplitst Nederlands-Vlaams Forum’ beproefd werd. Het fundamenteel
onbegrip tussen Noord en Zuid, dat goeddeels samenvalt met de tegenstelling
tussen katholieken en niet-katholieken, een bron van diepe argwaan en oneindige
wrevel, vindt op die manier alleen een vorm van officiële erkenning. In deze splitsing
26
ontwaart Oversteegen ‘het eind van het eigenlijke Forum’. Van toen af werden
inderdaad de levensbeschouwelijke tegenstellingen voortdurend scherper
gemarkeerd, tot het incident naar aanleiding van Virginia groteske afmetingen ging
aannemen en hierin een voorwendsel werd gevonden om Forum dan maar in de
grond te boren. Het tijdschrift Werk van zijn kant kende een al te beperkte levensduur
om ook maar een begin van integratie te bewerken.

5. Cahiers van de Waterkluis (1934-1937) en Klaver(en)drie (1937-1948)
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De Gentse groep van De Waterkluis, waar o.a. Luc van Brabant, Herman de Cat,
Marcel Coole, Johan Daisne, Paul de Ryck en Herman van Snick elkaar vonden,
om-
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vatte ‘de jongeren, die in bomkelders werden gezoogd’, zoals Paul de Ryck ze,
niet vrij van grootspraak, noemt. Dat deze jongeren, als kinderen reeds, een harde
werkelijkheid te verduren kregen, is voor deze schrijver een verklaring en tevens
verantwoording voor de ‘geschokte’, ‘vreemdklinkende taal’, die zij in hun werk
bezigen. Men stelt bij zijn tijdgenoten nuchterheid, argwaan jegens het ‘hogere’ en
‘diepere’ vast. Wegens hun achterdocht jegens het romantisch-tragische
levensgevoel willen zij optimistische realisten zijn. ‘Om te helpen verhinderen dat
mistroostigheid hun poëzie zou doordringen, wijden deze jongeren veel meer dan
hun voorgangers hun aandacht aan de ballade en het korte beschrijvende of
29
verhalende gedicht’. Wars van pathetiek en retoriek schuwen zij het engagement.
Door hun aandacht voor het nuchter zakelijke blijkt de esthetische perfectie weinig
in tel te zijn. ‘Hun poëzie wordt daardoor vaak anekdotische gelegenheidspoëzie,
30
iets als de scheurkalender van hun bestaan’.
Na de Cahiers van de Waterkluis (1934-1937), met Paul de Ryck als uitgever en
animator, richtte deze groep in september 1937 Klaverendrie, Tweemaandelijksch
schrift voor poëzie op. De redactie bestond uit Marcel Coole, Johan Daisne en Luc
van Brabant. In maart 1943 verving de toen in Brussel woonachtige Nederlander
Pierre H. Dubois Marcel Coole in de redactie, bij welke gelegenheid het tijdschrift
omgedoopt werd in Klaverdrie. Opgeheven in januari 1948 had Klaver(en)drie tien
jaargangen beleefd. Naast werk van de redacteuren vinden wij er o.a. poëzie van
Bertus Aafjes, Daah Boens, P.-G. Buckinx, Bert Decorte, Gabriëlle Demedts, Maurits
de Doncker, Fritz Francken, Karel Jonckheere, Paul de Ryck, Herman van Snick,
Jan Vercammen, Simon Vestdijk. De kritische bijdragen bleven beperkt tot enkele
boekbesprekingen door M. Coole, J. Daisne, P.H. Dubois en J. Schepens. Ook heeft
Johan Daisne er zijn eigen ars poetica in uiteengezet. Zoals de kunst in het algemeen
vormt ook de poëzie ‘een integrerend deel van het leven, maar is zélf niet met het
“gewone” leven te verwarren. Het leven is er uitgangspunt van, en weerkeringspunt
voor. De poëzie (...) is een geestelijke oefening, tussen het leven door, vertrekkende
uit het leven, passerende door de “hemel der paradeigmata” of eeuwige waarden
en bestemd om weer op aard neer te dalen en ons verdere aardse leven te louteren
31
en te leiden, maar, ook metterdaad, weer hoger-op’. Deze naar de inhoud en de
verbale ongebreideldheid te oordelen wel erg romantische voorstelling van de
werkelijkheid in het licht van Plato's ideeënleer, deze krampachtige poging om droom
en werkelijkheid te versmelten heeft Daisne eerst fantastisch realisme, daarna
magisch realisme genoemd.
Doordat Klaver(en)drie weigerachtig stond tegenover pathos en holle leuzen, de
kleine genoegens van de alledaagse werkelijkheid op prijs stelde en er de gepaste
lof voor over had, een bescheiden optimisme voorstond, zette dit tijdschrift dwars
door Wereldoorlog II heen een traditie voort die 't Fonteintje, dat andere Gentse
blad, vlak na Wereldoorlog I had ingezet.
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B. De hoofdfiguren
1. Rond 't Fonteintje (1921-1924) en Vandaag (1929)
Het is niet zonder betekenis dat bij het begin van een hoofdstuk over de zgn.
traditionele poëzie een oeuvre staat dat qua filosofische en sociale achtergrond en
nog meer qua literaire realisatie in de contramine is. Het is ook goed zo. Dit feit
relativeert op gezonde wijze de waarde van onze pogingen tot periodisering, tot
indeling in scholen, groepen en generaties.
Richard Minne (1891-1965) is ongetwijfeld de markantste hoewel zeker niet de
meest produktieve dichter uit de groep van 't Fonteintje. Hij was bevriend met de
drie andere redacteuren, die zijn werk uitgaven, in hun tijdschrift eerst, later in
boekvorm. Na zijn vijfendertigste jaar schreef hij alleen nog op hun aandringen.
Meer verwantschap met de verzen van Roelants, Van de Voorde, Leroux of
Herreman, dan met de gedichten van Van Nijlen en Nijhoff b.v. vertoont de poëzie
van Minne beslist niet.
Zijn debuut, even vóór 1910, ‘stond op ondubbelzinnige wijze in het teken van de
32
socialistische propagandaliteratuur’ en zou zich, tot 1917 ten minste, aan de
poëtische produktie van Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst voeden. Deze
jeugdverzen, alleen in tijdschriften gepubliceerd, werden systematisch geweerd uit
de boekuitgave van Minnes gedichten, In den zoeten inval, waarvan de eerste druk
in 1927 het licht zag. De oudste, in de boekuitgave wel opgenomen gedichten waren
in 1918 onder de titel Drie Liedjes van den Wandelaar in het tijdschrift Regenboog
verschenen. In de volgende vijf jaren zou Minne zijn poëtisch oeuvre uitbouwen,
want na 1922 zouden nog slechts sporadisch enkele verzen nadruppelen. Men kan
inderdaad zeggen dat met de publikatie van In den zoeten inval de dichter Minne
uitgepraat is. In deze korte spanne tijds is hij er evenwel in geslaagd zich een
blijvende, geheel eigen plaats te veroveren in de geschiedenis van de Nederlandse
poëzie.
In de beste gevallen bereikt zijn vers de simpele grootsheid, de tijdloze en
programloze schoonheid van de goede gedichten van zijn voorganger Gezelle of
van zijn iets jongere tijdgenoot Van Ostaijen. Opstandig, want gevoelig en kwetsbaar,
vitaal, want hij mint ondanks alles zijn dag, overwint hij, zolang hij dicht, de
levensmoeheid die hem met de groei der jaren steeds zwaarder teistert. Richard
33
Minne schrijft een poëzie die de lezer zoniet ‘verlost van de literatuur’, hem althans
doet vergeten dat hij met literatuur te maken heeft. Nochtans schuwt Minne de
klassieke spelregels niet, maar de ironie, die in zijn poëzie fundamenteel is, holt de
boodschap van binnen uit, breekt het elan van elke mogelijke vorm van retoriek.
Meesterlijk speelt Minne met de dialectische tegenstellingen tussen verheven en
alledaags, tussen gewoon en ongewoon taalgebruik, beeldspraak en prosodie,
waardoor hij een traditie voortzet die weliswaar in de romantiek wortelt, maar die
vanaf even voor 1920 een nieuwe bloei in onze letteren beleefde, zowel bij Adwaita
en Greshoff, als bij Van Nijlen en Nijhoff. De literaire baldadigheid waarvan hij in
een strofe als deze blijk geeft
God werd moe en lastig.
Uren lang had hij geschapen:
tijgers, boterbloemen,
34
rhumatiek en rapen
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wil om op goedkope wijze geestig te zijn, want zij is functioneel, de bestaansreden
zelf
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van dit dichterschap. Het spel met de taal, de ironie worden hier bedreven met de
bedoeling een ‘mise en abyme’ te bewerken, geijkte zekerheden de doodsteek toe
te brengen.
Men heeft het vrij algemeen geconstateerde statische en overwegend visuele
karakter van de beelden in Minnes poëzie en de archaïsche, vaak middeleeuwse
sfeer waaruit zij gehaald zijn verbonden met, en trachten te verklaren uit een
‘verkapte allegoriserende inslag’. Vanuit dit standpunt bekeken zou zelfs de gehele
35
poëzie van Minne te interpreteren zijn als fundamenteel allegorisch.
Weinig erkenning oogstend onder zijn tijdgenoten, een afgezonderd leven leidend
wegens gezondheidszorgen, geplaagd door materiële moeilijkheden ook, voelde
de dichter zich vanaf omstreeks 1923 geremd en zou hij nog slechts sporadisch
enkele schaarse gedichten publiceren in diverse tijdschriften of nog in Wolfijzers en
Schietgeweren (1942). In de jaren zestig zouden de nieuw-realistische dichters zich
op Minnes traditie beroepen.
Een poging op het gebied van het verhalend proza met Heineke Vos en zijn
biograaf (1933) opende geen nieuwe perspectieven voor dit schrijverschap. Richard
Minne zou zich voortaan in Vooruit - het socialistische Gentse dagblad - van zijn
losse invallen In 20 lijnen afmaken. Een tragisch dichterschap voorwaar waarvan
de ultieme consequentie het zwijgen is.
In zijn tijd werd Urbain van de Voorde (1893-1966) door een goed deel van de kritiek
over het paard getild, door Forum echter verguisd. De poëzie was voor hem een
verheven aangelegenheid, zo verheven dat hij ze nog het best gediend achtte door
geijkte, moeilijke versvormen als het sonnet, opgevuld met retorisch taalgebruik en
overspannen beeldspraak:
Alles doorleefd en niets geheel genoten;
alles doordacht en niets geheel verstaan.
'k Voel dag aan dag de leegte in 't hart vergrooten,
maar nog geen deemoed in me, en zelfs geen traan.
'k Wrok nog om smart en wegbrokklenden waan.
'k Woel nog, 't diepst wezen der natuur te ontblooten.
- Wen heeft me 't spel van 't vleesch genoeg verdroten
dat kalm en diep 'k mijn aardschen weg kan gaan?
Wat zult gij, God, mij dwerg onder de dwergen,
in wien uw glans ligt met veel nacht in strijd,
tot schreiens toe met werelds weelde tergen,
en wat aan trotsverzake', aan Liefde vergen,
vóór puur, heel na haar eerste majesteit,
36
mijn ziel weer strandt voor uw stille eeuwigheid?

Hij debuteerde in De Stem van Dirk Coster met wiens ethiek en humanisme hij zich
verwant voelde. Daar het humanitair engagement zich bij hem niet spontaan kon
uiten in vrije ritmen, kwam hij in het kamp aan de overzijde van het expressionisme
te staan en vond hij een toevlucht bij de groep die in de ogen van de humanitaire
expressionisten voor formalistisch doorging, nl. de dichters van 't Fonteintje, die
verzen van hem afdrukten. Als tegenstander van Van Ostaijens zuivere lyriek
verklaarde hij dat poëzie eeuwig menselijke waarden moet bezingen in een ‘klassiek
37
gebonden evenwicht van muziek, beeld, begrip en levensmysterie’. Poëzie is,
volgens hem, functie
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van het eeuwige in de mens, van zijn bezieling en vakmanschap. Poëzie kan niet
louter muzikaal zijn omdat het woord, of het beeld, steeds naar een begrip verwijst.
Het redelijkerwijze niet achterhaalbare is het betoverende mysterie, zuiver resultaat
van een door de bezielde dichter adequate handeling, d.i. een eenheid van ritme,
klank en beeldspraak.
Aanvankelijk sterk begaan met het Van-de-Woestijniaanse dualisme van ziel en
zinnen, bekommerd ook om zijn individualistisch levensgevoel op de wijze van het
laatsymbolisme te vertolken, is Van de Voorde onder zijn tijdgenoten ongetwijfeld
de traditionalist bij uitstek. In De Haard der Ziel (1921) drukt de dichter het bewustzijn
van zijn onheelbare romantische gespletenheid uit in gebeeldhouwde sonnetten waarin de banaliteit van de beeldspraak het opneemt tegen de stroefheid van
zinsbouw en versritme. Van zelfbelijdenis in de eerste bundel schakelt Van de
Voorde over naar een meer meditatieve sfeer in Diepere Krachten (1924). Ontstellend
is niettemin de vaststelling dat de beginproduktie van de dichter Urbain van de
Voorde eerder herinnert aan de vroege Tachtigers J. Perk en W. Kloos dan aan
Karel van de Woestijne of Geerten Gossaert. In zijn latere bundels - Het danker
vuur (1928), Per umbram vitae (1929), Eros thanatos (1943), De gelieven (1951),
Metamorfosen (1956) - heeft Van de Voorde rond de drie kernmotieven liefde, dood
en God, in geijkte, streng classicistische vormen, ongetwijfeld oprecht, hoewel
meestal onhandig en zonder een sprankje genie, de rechten van het individualisme
voorgestaan en een traditie in ere willen houden die nochtans de rasdichter Van de
Woestijne, het grote voorbeeld, zelf al had omgebogen.
Grote invloed oefende Van de Voorde uit op de literaire generatie die in de jaren
dertig in Vlaanderen aan het woord kwam door zijn bundels kritieken en essays, in
weerwil van het feit dat deze niet altijd uitblonken door originaliteit en persoonlijke
visie. Wij vermelden de twee bundels Critiek en beschouwing (I, 1930; II, 1931), de
opstellen verzameld onder de titel Modern, al te modern (1931) en Keerend getij
(1942), de essays Het pact van Faustus (1936), Vorm en geest (1939), De poëtische
inspiratie (1943), evenals de studies gewijd aan Guido Gezelle (1926), Gezelle's
eros (1930), Charles de Coster en de Vlaamsche idee (1930), Ruusbroec en de
geest der mystiek (1934) of nog zijn Essay over K. van de Woestijne (1934). Na de
dood van Van Ostaijen, en de hieropvolgende eclips van het experiment in de lyriek,
maakte de eerbied voor traditionele vormgeving weer een kans.
Omdat Maurice Roelants (1895-1966) belangrijk is als romanschrijver, heeft men
de neiging weinig aandacht te besteden aan zijn dichtkunst. Hijzelf heeft daar wel
enige schuld aan, want toen E. du Perron in 1930 een keuze uit Eros, ‘verzen van
een zestienjarige’, en De kom der loutering (1918), ‘gedichten, van een twintigjarige’,
met enkele latere gedichten samenvoegde en als Verzamelde gedichten onder de
betekenisvolle titel Het verzaken uitgaf, had Roelants al enkele jaren gezwegen als
dichter. ‘Ik was tevreden en gerust in de vergetelheid. Was ik eens dichter?’ luidt
de aanhef van zijn brief aan du Perron, die als inleiding dient tot de bloemlezing.
Voor Roelants is er ‘niets dat boven de directe zelfbelijdenis gaat, tenzij naderhand
het toesnoeren van de lippen, het zich resorbeeren van de schoonste gevoelens
39
en gepeinzen in een gouden stilte. Zich uitstorten eerst, zich daarna terugwinnen’.
Aan deze regel heeft de dichter Maurice Roelants zich gehouden. Tweemaal nog
slechts in zijn leven, en met lange tussenpozen, voelde hij ‘de schroom tot boven
zijn hart’ stijgen en verbrak hij het stilzwijgen. Buiten enkele met het pseudoniem
P. ondertekende gedichten in Forum zou Roelants pas opnieuw in 1949 De lof der
poëzie zingen in een verzenbundel die de
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vorm van een drieluik heeft. Het jaar voor zijn dood, in 1965, zou hij in Vuur en dauw
nogmaals zichzelf belijden.
De zachte weemoed en het romantische levensgevoel waarvan de formeel
beheerste jeugdverzen van Roelants blijk geven, herinneren eerder aan Van
Langendonck dan aan Van de Woestijne, van wie zij de tragische toon en de statige
allure missen. Sentimentele stemmingslyriek, gaaf hoewel weinig diepgaande is dit,
waarin sprake is van liefde, dood en God, nu eens in luchtige, dan weer in treurige
toonaarden, maar zonder ooit werkelijk zwierig of tragisch te kunnen worden
genoemd. Het laatste in Het verzaken opgenomen gedicht uit De kom der loutering
zet aldus in:
Gij, die dees verzen leest en naar hun rythme luistert
40
als naar den moeden gang van zeurig slaande pijn.

Ritme en woordkeus klinken inderdaad niet nieuw. Alleen de laatste gedichten uit
de afdeling Hier en daar hebben iets van de strakheid en de kruimigheid van Jan
van Nijlen.
Bijna twintig jaar later, in 1949, bood Roelants in de trilogie De lof der liefde ‘een
41
zwierige, barokke transfiguratie van de liefde tussen man en vrouw’. Herreman
was vol lof over deze bundel van zijn jeugdvriend: ‘In weelderig ornaat. Klassiek
van bouw, van ritme en rijm; volmondig van klank en gepassioneerd als een
42
zegevierende zomer’. In elk geval, de dichter Roelants had ons niet gewend aan
een concrete beeldspraak als deze:
ik ken aan uwe heup, uw oksels en uw borsten
43
de smaak van alle vruchten uit het paradijs.

Het drieluik van telkens XVII gedichten van drie strofen draagt de doorzichtige
ondertitels: Pygmalion, Aphrodite op aarde, Wat het orakel weet. In het eerste luik
zien wij de dichter het beeld van de geliefde scheppen, in het tweede is Aphrodite
een mens geworden: ‘Een perpetuum mobile van liefde was begonnen in een
schommelbeweging van vreugde en pijn’. De dichter betreurt ‘dat al mijn liefde, o
44
liefste, u niet voor smart kan hoeden / en elk van ons geslagen ligt’; in het slotpaneel
komen twijfel en angst opdagen, ‘dat liefde sterven zou’.
Enkele maanden voor zijn dood verraste de zeventigjarige Roelants met de bundel
Vuur en dauw, waarin hij naast recentere gedichten er enkele afdrukte die hij destijds,
om zo te zeggen anoniem, in Forum had laten verschijnen. Hij bezingt er het wonder
van de herleving bij liefdes genade. Niet anders dan voorheen, maar heviger dan
vroeger, beslister en minder schroomvallig belijdt Roelants het laaien van zijn
hartstocht. Maar ditmaal schept hij poëzie van zuiverder gehalte omdat hij zijn
vroeger taalconformisme doorbreekt en eindelijk zichzelf durft te zijn. Oog in oog
met de dood vindt hij nog - tegen beter weten in - een ‘smaak van hoop’:
45

maar altijd rijst een melkweg boven dood en lijden.

Karel Leroux (1895-1969) debuteerde in 1917 met een verzenbundel, Van het
beginsel des levens, waarin hij op schuchtere toon de weemoed om de broosheid
van het bestaan uitzegt en niet verheelt dat hij een fin-de-siècle-achtig genoegen
beleeft aan de wrange smaak van de schaduwzijde der dingen:
Ik minde droefheid van ons droef beminnen, kind,
gelijk een droge mond de zure appel smaakt.
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Na de nog steeds sentimentele, maar toch van klassiek evenwicht getuigende
gedichten in 't Fonteintje schreef hij in 1931 een novelle, De barmhartige Samaritaan.
Hiermee zette Leroux vrijwel een punt achter zijn loopbaan als scheppend schrijver
en hij ging in de journalistiek.
Het kernmotief in Leroux' poëzie mag dan een sentimentele oorsprong hebben,
de dichter plaatst een domper op zijn klacht, relativeert de pijn om zijn ontnuchtering
door een vleugje humor en zelfspot. Ook weet hij de aardse wellustigheid te
waarderen, al heeft hij er de kortstondigheid van moeten ervaren. Vergankelijkheid,
herinnering, liefde die omslaat in verdriet, het onherroepelijk verval en de dreigende
dood houden hem bezig. Het onmiskenbaar spontaan en oprecht natuurgevoel heeft
hij met Jan van Nijlen gemeen. Aan deze omstandigheid hebben wij enkele mooie
beelden te danken als: ‘Geen dahlia's van kleuren luid’, of: ‘Octobermorgen, die de
velden wijdt’. Op zijn best is Leroux wanneer hij zijn sentimentaliteit aan banden
legt en in eenvoudige bewoordingen zijn wijsheid voor alledaags gebruik ten beste
geeft:
Wees blij, de hemel staat zoo schoon gewasschen
als een gesteven hemd;
al zijn de kruinen kaal en vaal de grassen,
geen winter die mij temt.
Zooals ter schaduw van de zomerboomen
ons harte klopte op éénzelfden slag,
zal 'k onder een lantaren tor u komen
van avond, als ik mag.
En samen zullen wij den tijd vergeten
voor een half uur;
want de eeuwigheid aan deze wereld toegemeten
38
is kort van duur. .

Van de vier redacteuren van 't Fonteintje is Raymond Herreman (1896-1971) de
enige die vlijtig, zonder onderbreking, aan de opbouw van zijn poëtisch oeuvre
gewrocht heeft tot aan zijn dood. Herreman ziet een nauw verband tussen poëzie
en bestaan. ‘Leven en werk zijn bij hem niet te scheiden’, schreef de commentator
46
van zijn werk, F. Closset, vandaar dat Herreman leert te leven, en wij het getrouw
relaas van de hierbij opgedane ervaringen in zijn poëzie opvangen. Zo staat de
laatste afdeling in de bundel De roos van Jericho (1931) onder de titel: Leven, de
moeilijke deugd. Steeds scherper en consequenter zien wij Herreman in de
opeenvolgende verzenbundels naar de aarde toe neigen, de liefde tot een vrouw
en het steeds hernieuwde minnespel als enige waarden erkennen:
Want om een vrouw verlaat eenelk den God
der simple jeugd, den onbezorgden spot
47
om 't leven, 't ijdel spannen naar de wolken.

Zulk relativisme krijgt, vroeg of laat, af te rekenen met de dood als definitieve staat.
‘Wij weten, dat gij komt. / Uw stap is langs de wegen’, heet het in Knittelverzen voor
48
een blijde dood. Vandaar ‘dat men verzadigd moet sterven’ om zich met het nodige
stoïcisme ‘in 't ondoorgrondelijk lot, / dat nimmer hem een reden gaf tot klagen’ te
kunnen schikken.
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ven hem, ‘onverdiend’, aan liefde en vriendschap heeft geschonken. Hij is erin
geslaagd in de onthechting en de berusting de gedachte aan de dood te doorstaan
en op het leven een, zij het wankelbaar, evenwicht te veroveren. De rol van de rede,
de redelijkheid is in het proces van het bedwingen en leiden van instinctieve
bewegingen niet gering. Deze cerebraliteit nu drukte ook haar stempel op Herremans
verzen. Een streng klassieke prosodie, de cerebraal afgewogen en berekende
structuur in reeksen, de met zorg gekozen uitdrukking, de gewilde afronding of
afzwakking ervan, de soms geforceerde zinsbouw ontnemen aan deze poëzie iedere
vorm van spontaneïteit, maar bewerken een rustig geestelijk evenwicht dat de driften
in toom houdt. Evenzeer in de literaire uitdrukking als in het beleden bestaan toont
49
de dichter een ‘helder gelaat’. .
Hij debuteerde in 1914 met een verzenbundel, samen met Maurice Roelants
opgezet, onder de reeds voor hem typische titel Eros. Zijn eerste belangrijke bundel,
De roos van Jericho (1931), groepeert de produktie uit de tijd van 't Fonteintje en
formuleert duidelijk de tweeledige problematiek van de dichter Herreman die zich
tegelijk op de twee fronten van het dichterschap en het leven tracht te handhaven.
In Het helder gelaat (1937), waarin het stoïcisme als levensregel geprezen wordt,
is de twijfel omtrent de functionaliteit van de gekozen poëtische vorm nog niet
opgeheven. De dichter vraagt zich af hoe hij het hooglied zal zingen ‘met de woorden
50
van iederen dag’. Van deze fundamentele onverzoenlijkheid, of liever het alternatief
karakter, van dichtkunst en existentiële ervaring wordt herhaaldelijk getuigd, zoals
wanneer in De minnaars (1942) de dichter al dichtende, dus tegen beter weten in,
51
verzucht: ‘Laat ons dit uur om geen gedicht verraden’. Herreman blijft deze
opvattingen getrouw in Vergeet niet te leven (1943) en in de talrijke ongebundelde
gedichten die nadien o.m. in Nieuw Vlaams Tijdschrift verschenen zijn.
Het valt niet moeilijk invloeden aan te wijzen in de poëzie van Herreman. Herkent
men in menig beeld de trant van Minne, soms ook herinnert de parlandotechniek
aan Nijhoff, Greshoff en Du Perron. Vanaf De minnaars bespeurt men eveneens
verwantschap met de poëzie van Herwig Hensen. De redelijkheid, de gematigdheid,
de doorzichtigheid en helderheid en ook de klassieke tucht schreef F. Closset toe
52
aan Romaanse invloed. Schuchterheid is, volgens Closset, bij Herreman een
wezenstrek, die er ongetwijfeld toe bijdroeg alle explosies uit zijn verzen te weren,
53
en schuld heeft aan ‘de beperking, die hij aan zijn Muze oplegt’. Breedsprakigheid,
retoriek zijn hem vreemd. ‘Herremans’ stijl is eenvoudig en direct. Zijn syntaxis is
elementair. En hij gebruikt het gewone en nuchtere woord, hoe frappant zijn beelden
53
vaak ook zijn’.
Bijzonder tekenend voor Herremans opvatting: ‘poëzie is gespannen
zelf-expressie’, illustratief voor het constant pendelen tussen existentiële en literaire
bekommernissen is het gedicht Alles vloeit uit de bundel met de ondubbelzinnige
titel Wie zijn dag niet mint zal ten onder gaan (1940):
Wij zijn het, en wij zijn het niet,
wij zijn nog nauwelijks geboren,
of reeds verzinkt in 't grondloos niet
de nacht waaruit onze ogen boren.
Zo gaat ons dag en nacht verloren.
Ons roept het onbereikbaar land,
en iedre tocht voert ons naar 't strand
waar nieuwe tochten weer beginnen.
Waar zijt gij, vaste rust, te winnen?
Wordt onze hoop nooit overmand?
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O prinselijk gebaar der hand
die door de vingeren als zand
laat vlieten wat waard was te minnen.
Maar waar vind ik de overkant,
waar zijt gij, vaste rust, te winnen?

2. Rond De Pelgrim (1929-1931) en Volk (1935-1941)
De poëzie van Dirk Vansina (1894-1967) is opgeschroefd, in de stijl van C.
Verschaeve. Zoals uitgedrukt in Wat wij willen, het ‘Ten geleide’ bij het eerste
nummer van De Pelgrim, wil zij haar wortels slaan in ‘het vergoddelijkt leven der
54
ziel in het rumoer der aarde’. De jonge frontsoldaat Vansina had uit de
IJzerloopgraven een bundel poëzie meegebracht: Louteringsvuur (1920), zo mogelijk
nog traditioneler van structuur en tammer van uitdrukking dan de oorlogsverzen van
A. van Cauwelaert, D. Boens of F. de Pillecyn. Niet alleen waren deze dichters door
de vijandelijkheden afgesneden van de beweging van het Duitse expressionisme,
blijkbaar waren ook de vernieuwingen van Franse zijde, ingezet met Romains'
unanimisme, ongemerkt aan de frontstrijders voorbijgegaan. Vansina's eerste poëzie
wordt ontsierd door ‘retorisch gezwam’ en overspannen beeldspraak, door slecht
verteerde, in elk geval niet verwerkte, reminiscenties:
O laat mij lijden, God, met hen die smartlijk lijden.
Laat mij doorvoelen wat hun lijdend hart doorstond.
Laat mij met hen Uw dreigende einders tegenschrijden
55
Met twijfelmoede ziel en drooggeschroeide mond.

Of:
Mijn volk, daar uw nood mijn schoonheidsdroom kwam storen
56
Werd ik als één die uit de slaap ontwaakt.

Dit zette A. Demedts ertoe aan het volgende genadeloos oordeel te vellen: ‘In zijn
eerste verzen, over 't algemeen zoo mak en effen, komen aldus de eerste sporen
voor van de grootspraak en de ondoorleefde taal, die zijn later werk zoozeer zullen
57
ontsieren.’ Vansina laat ongevormde verzen, ongestolde gevoelsuitingen a.h.w.
over zijn lezers uitvloeien. Overigens, ‘voor dichters is geen plaats tenzij / - Moet ik
58
mijn lot verwensen? - / Tenzij in 't hart der mensen’. . Poëzie is enkel middel, geen
doel, geen autonome schepping.
Het voorbeeld van de expressionistische generatie deed hem een medium aan
de hand, bevrijd van metrische eisen en rijmdwang, dat hem beter geschikt voorkwam
om de mateloosheid van zijn gevoelsleven, dat hij kennelijk overschatte, te vertolken.
Het boek der liefde (1927) is daar de weerslag van. Het opgeschroefd gevoel
onderstreept het gebrek aan ware bezieling, de doorgaans overspannen beeldspraak
is onevenredig aan de zuivere intimiteit van de levenservaring die zij moet
57
herscheppen. ‘Door heimwee naar een grootsche monumentale kunst vervuld’
laat Vansina zich ertoe verleiden zijn scheppend vermogen te overschatten, door
middel van weids opgezette vergelijkingen - tevergeefs - iets van een homerische
lyrisch-epische vlucht te suggereren. De liefde die hij inmiddels bezingt, is dat
welhaast ascetisch gevoel dat aan de oorsprong ligt van en uitmondt in het
traditionele christelijke gezin:

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

414
Ik zal U maken tor een vrouw
en tot een moeder.
Ik maak Uw leven duizlig groot.
Ik wek wie slapen in Uw schoot,
onze ongekende kindren.
(...)
Wij worden héél klein om deze kleinen...
om met hen saâm naar God te gaan.

Een diepe religiositeit verbonden met de opvatting dat de kunst, dus ook de poëzie,
‘zich als tolk van de gemeenschappelijke ziel tot het volk’ moet richten, vindt haar
neerslag in Het liederboek van Elckerlyc (1938). Een eigenaardig mengsel van
cultuurromantiek en machtsdrang vindt uiting in een zin als: ‘Aan de scheppende
59
ziel van zijn dichters en den arm van zijn krijgers dankt een volk zijn bestaan’.
Stug en stroef rijmt Vansina in honderden verzen ‘gemeenplaatsen’ aan elkaar:
‘Gemeenplaats / Al wat ik zal schrijven. / De aarde is oud / En mensen altijd mensen
60
blijven’. Kreten en rijmen van het verdwaasde ik gaan er vooraf aan Liederen van
groot verlangen, op hun beurt gevolgd door Geprevelde en gestamelde strofen van
het bezonnen ik. Nogmaals mist Vansina hier de scheppingskracht om een overdaad
aan gedachteninhoud tot dichtkunst om te vormen. In latere bundels, Liederen van
dwaas begeren (1943), Liefdes getijden (1950), Ontraadselde beelden (1951), slaagt
Vansina er een enkele maal in, door meer soberheid en zelfbeperking, ook een
juister aanslaan van het reëel menselijk gevoel, een bijna gaaf gedicht te schrijven,
niet bedorven door grootspraak, opgestapelde eruditie, uitgestalde belezenheid en,
bovenal, verbale ongebreideldheid:
Een zuivre sneeuwvlok het gedicht
Dat op mijn adem zweeft
61
En van mijn leven leeft.

Ofwel:
Dit is, naakt als een open hand
Het rijk-dooraderd waterland
62
Van greppels en kanalen.

Al met al zijn Vansina's verzen de vrucht van een hardnekkig misverstand omtrent
het wezen van de poëzie. De miskenning van het elementair taalkundig vakmanschap
ten bate van een opvatting volgens welke poëzie uitstorting van hart en geest is,
zonder de eis te erkennen van een, zij het minimale, vormgeving, maakt van de
uitgebreide verzenproduktie van Dirk Vansina het schoolvoorbeeld van ontspoorde
poëzie.
Onder de dichters die zich rond het tijdschrift Volk schaarden, is Ferdinand Vercnocke
(1906) ongetwijfeld politiek het duidelijkst en het consequentst geëngageerd. In zijn
eerste bundel al, Zeeland (1934), toonde hij zich bewust van een groot Vlaams
verleden, stammend uit een met welbehagen opnieuw bezongen Germaanse
mythologie. Als strijdbare Vlaamse polemist zagen wij hem tekeergaan tegen de
verfransing van Brussel - in Aan Brussel, uit De gesel Gods (1936), ruim een
kwarteeuw later opnieuw in Hoofdstad, uit De stad in zee (1964) - of een IJzerpsalm
dichten (Heervaart, 1941), een Groot-Nederlandse droom gestalte geven in Noord
en Zuid, uit Hansa (1943), of in Leo Belgicus, uit De stad in zee (1964).
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veel weg van de bard, die de elementaire waarden bezingt die hij op zijn grond
essentieel acht, de zee, de wind, de duinen.
Hier zijn de kimmen koel en zonder logen,
en louter lucht en zee, het oog onttogen,
63
wijl open verte op dieper verte zint.

Soms bevolkt hij dit decor met mythische gestalten: het Witte Wijf, Koning Skjold
en zijn zusters; of bezweert hij de schimmen van een groots historisch verleden,
helden en koningen, Franken en Noormannen, dapper en moedig in dienst van hun
volk:
En schaduwen glijden over 't roerloos land:
karvelen, kraken, hoge zeekastelen,
pennoenen die aan ranke masten spelen,
64
gulden blazoenen die de zeewind spant.

Het doen herleven van collectief cultureel erfgoed, het ophemelen van een
natuurkader, eerder dan het systematisch vermijden van het uitzeggen van
individuele gewaarwordingen vergen een woordkeus die het midden moet houden
tussen het individueel tekenende en het algemeen verwoordende. Het is geen
geringe verdienste van de dichter F. Vercnocke dat hij meestal de juiste toon weet
aan te slaan, erin slaagt eenvoudig te zijn zonder banaal te worden en met een
persoonlijk stemgeluid collectieve waarden kan bezingen. Dit anti-individualisme
heeft Vercnocke van de Franse unanimisten geërfd en er de eis van een politiek
engagement aan verbonden. De rauwe toon, het hortende ritme kunnen niet
verhinderen dat de lezer achter deze soms wat luide kreten nog even de stem
verneemt van een teder en kwetsbaar mens, een dromer, oprecht in zijn gevoelens.
Bert Peleman (1915) ontpopt zich reeds in Variante voor harp (1937) als ‘een kloek
en gezond temperament’, ook als het zich voorlopig ‘meer decoratief uit dan in de
65
diepte’. Hij is de geestdriftige en robuuste zanger van het landleven, ook al laat hij
vaak zijn vers overwoekeren door een inspiratie geput uit schilderijen, van Bosch
en Breughel tot Permeke. ‘De plastische kunst staat hem nog in den weg al heeft
66
hij zelf blijkbaar den indruk dat zij hem helpt.’ Het fantastische en feërieke of
demonische trekken hem aan en geven hem verzen in die tot de beste van dit debuut
behoren:
Waar zij de lijken voert die ze verwurgt bij nacht
weten we niet. Maar dat het water in de gracht
rood is en ruikt naar bloed, dàt weten wij.
En dat er stroom is in dit water en bij hoog tij
er knoken drijven, afgeknotte beenen: dàt hebben wij gezien.
En dat wij klanken hoorden uit 'n valsgestemde mandolien
en dat wij handen zagen groener dan de waterwieren
en oogen zwarter dan de bessen onzer vlieren;
67

dat kunnen wij - óók voor de kerk - getuigen.

Peleman vermijdt zoveel mogelijk de directe gemoedsuiting, en waar zij hem
ontsnapt, is zij bescheiden en kies. Vandaar dat de liefdesgedichten uit Nacht der
verdwazing (1939) steeds in klassieke maten een poging vormen tot objectieve
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uit reeds twintig jaar lang en meer geput werd: ‘de hals der tortelduiven’ steekt er
‘de vlerkslag der patrijzen’ en ‘de tred van wilde pauwen’ naar de kroon. De dichter
springt er kwistig om met geijkte, dus nietszeggende, woordkoppelingen als ‘ambren
hoogmoed’, ‘felle pijlen’, ‘gouden waaiers’, ‘honingrijpe rozen’, ‘bronzen borsten’.
Land aan de Schelde (1940) evoceert zonder veel talent landelijke gestalten,
mensen en dieren. Alleen het slotgedicht Ballade van den meivisch steekt boven
de overige produktie uit omdat hier de volkse verschrikkingsstemming gedragen
wordt door een soberder en adequater beeldspraak, voortgestuwd door een
dwingender ritme. Een gelijkaardige techniek wordt toegepast in Bij de donk're
kathedralen (1944) waarin Peleman thans de stadsbevolking even mechanisch als
de plattelandsbevolking in Land aan de Schelde de revue laat passeren: de bisschop,
de organist, de beiaardier, het kerkbestuur, de schaliedekker, de bedelaar, de
schilder, de zeeman en, niet te vergeten, de schipperskroeg en de volksfrituur.
In Nachtverhaal van den torenwachter (1941) brouwt Peleman naar oud recept
een romantisch griezelverhaal in zeven gedichten met de volgende ingrediënten:
uilen, een kerktoren, een duivelsschuur, de dronken stalknecht die zijn lief verkracht,
een gehangene, een lijkenvisser, een brandende molen, allemaal spoken die pas
bij het eerste morgengloren bezworen worden. In de bundel Bij zandloper en zeis
(1948) en Ruiters voor de vrede (1953) valt er enige verstilling te bespeuren, hoewel
de dichter er ook hier niet in slaagt op ontroerende wijze zijn ervaring van de
gevangenis en van het bestaan in het aanschijn van de dood in zijn verzen waar te
maken. Op zijn best is hij nog wanneer hij zijn verbondenheid met de natuur bezingt:
Nog bloeien ganse bossen in mij open
en word ik weer het bangverbeide kind
dat, listig uit het vaderhuis gelopen,
zijn vreugden slechts in 't diepst der wouden vindt
waar 't zich een kroontje vlecht van anemonen,
verrukt om 't vonken van de goudfezant
en eeuwig, eeuwig in het woud wil wonen
68
als in een waar geworden sprookjesland.

In Dankgebeden van de man Job (1963) memoreert hij de wanhoop die hem teisterde
gedurende de jaren die hij om politieke redenen achter slot en grendel doorbracht,
en de troost die zijn geloof hem schonk. In De woonark (1972) blijkt dat voor Peleman
de kring gesloten is: de wereld is voor hem versmald tot een woonschuit tussen het
riet op de Schelde, waar stilte heerst:
Omringd door lis en riet,
van elk verdriet bevrijd,
glijdt in mijn geest
69
een anker neer.

Deze rust verleent, eindelijk, aan zijn verzen de dimensie die zij tot hiertoe veelal
moesten derven: die van de geest die zich op zijn ware dichterlijke taak bezint, te
weten het bedwingen van zijn dromen in het woord.
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3. Rond De Tijdstroom (1930-1934) en Vormen (1936-1940)
De dichter Pieter G. Buckinx (1903) heeft zich vanaf het begin van zijn literaire
produktie een beperking opgelegd, een morele en literaire tucht, die de distantie
tussen schepper en schepping vrijwaart. Door een standpunt in te nemen ‘voorbij
de grenzen’, heeft hij de ongetwijfeld romantische grond van zijn wezen aan banden
weten te leggen. Zodoende heeft hij inderdaad een nieuwe vorm van classicisme
bereikt, waarin de gevoelstempering weerspiegeld wordt in een verzorgde metriek
van traditionele allure, ook al doet hij een beroep op het nieuwe beeldenarsenaal
opgebouwd door A. Roland Holst, Marsman en Engelman in het Noorden, door de
expressionisten in het Zuiden. Hij maakt er zo'n systematisch gebruik van dat men
zonder overdrijving mag gewagen van een typisch Buckinxiaanse retoriek.
De wereld van Buckinx is bipolair: ijs en vuur, rood en wit, koude en warmte,
sierlijk licht en donkere koorts, leven en dood, liefde en vergankelijkheid zijn welhaast
immer tegelijk aanwezig in zijn gedichten. Maar eerder dan ze tegen elkaar uit te
spelen, de spanning op te drijven tot op het breekpunt, stuurt Buckinx aan op
versmelting, verzoening, stoïcijnse onthechting soms, hemelvertrouwen vaker, wat
aan zijn gedichten een goed deel van hun potentiële dramatische geladenheid
ontneemt. De methode is niet zonder gevaar; door als gevolg van een te grote
zelftucht koelheid voor te wenden slaagt de dichter er moeilijk in de lezer bij zijn
beleving te betrekken. De als bezwering bedoelde retorische koppelingen: het witte
mes, de koele sneeuw, de witte bliksem, de slanke hinden, de rode gloed; de
veelvuldige aanwezigheid van stereotiepen als: meeuwen, hinden, nachtegalen,
sneeuw, ijs en vuur, vergen een dichterlijke bezieling als die van een Marsman om
straffeloos aangewend te worden. Het pleit voor het poëtisch vermogen van Buckinx
dat hij er niet zelden in slaagt een echo van zijn diepere emotie bij de lezer te wekken.
Hij debuteerde in 1927 met de bundel De doortocht, waarin nog niet eigen
gemaakte invloeden overwegend zijn. De jonge dichter beproeft er zijn talent, nu
eens in de trant van W. Moens of M. Gijsen, dan weer in de toonaard van een Walt
Whitman. ‘Ik heb dat bundeltje later meer schuim dan wijn, meer rook dan vuur
70
genoemd,’ getuigde de dichter zelf meer dan veertig jaar later, ‘maar [ik wil] het
niet meer verloochenen, want het maakt deel uit van het jeugdige levensinzicht, dat
ik toen had verworven: mijn bewondering voor de natuur, mijn deernis voor de
verdrukten en de verschoppelingen en het bewustzijn dat de poëzie, evenals de
liefde, een religieuze wortelgrond heeft.’ Het zal hem toen, in 1927, wel niet zo helder
voor ogen gestaan hebben; belangrijk is dat zijn poëzie later steeds duidelijker
cirkelde rond de polen van een welhaast vergeestelijkte liefde en een organische
verbondenheid met Limburg, het geboorteland.
Spoedig leert Buckinx inzien dat een strenge versbouw, veel beter dan de vrije
ritmen van zijn debuut, geschikt is om het ietwat broze, in elk geval schuchtere
levensgevoel op voldoende ingehouden toom te vertolken. Aldus verwijdert de jonge
Buckinx zich reeds in Wachtvuren (1929) van de vrij los schrijvende epigonen van
het expressionisme, en zonder bepaalde verworvenheden van deze modernistische
strekking te verloochenen, als daar zijn: een verjongde beeldspraak en de
overwinning op een decadent ivoren-torenindividualisme, sluit hij aan bij traditionele,
beproefde waarden, nl. de klassieke prosodie, een personalistische opvatting van
levensinzicht, levenshouding en poëtische schepping die vorm moet geven aan wat
hijzelf zou noemen een ‘aristocratische dichtkunst’. Indien Buckinx zich keert tegen
het humanitaire expressionisme, waarvan de overspannen gevoelswereld en
beeldspraak, het gebrek aan for-
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mele tucht hem niet liggen, dan huldigt hij toch een esthetische opvatting die niet
ver afstaat van de ars poetica van Paul van Ostaijen. ‘Wij streven in de eerste plaats
naar koncentrasie, naar orde, wij zijn revolusionair. Wij streven niet de realiteit na,
wij streven een verhevigde realiteit na. Wij zoeken in de sonoriteit der woorden een
nieuw verband, de vlam die beelden brandt’, heet het in het artikel Het verraad der
71
kosters uit 1933.
Met zijn bundel De dans der kristallen (1936) illustreert Buckinx zijn diepe, hoewel
slechts gedeeltelijke verwantschap met de dichters van Het eerste boek van Schmoll
en van Klemmen voor zangvogels. ‘Toen ontstonden de gedichten waaruit alle
godsdienstige, maatschappelijke en politieke inslag geweerd was en die geen
zichtbaar verband meer toonden met de feiten van het dagelijks leven. De
levenservaringen werden in zijn poëzie ontdaan van alle anekdotiek en lokalisatie;
hij tracht alleen nog de reagerende huivering van de ziel in de melodie en het ritme
72
van de woorden op te vangen’. De polariteit koud en warm, levenloosheid en
hartstocht, bergland en vlakte, bovenzinnelijke werkelijkheid en wereld der zinnen
schraagt de gehele bundel, waarbij dient te worden aangestreept dat het kille en
gladde het hier wint van het warme levende. ‘Globaal genomen blijft dit wereldbeeld
73
een kille spiegel die hoogstens de gloed van het bloed weerkaatsen kan’. Zo trekt
de dichter Buckinx uit op speurtocht in ‘het maagdelijke, onontgonnen gebied dat
74
buiten het bereik van onze rationele investigatiemiddelen ligt’. Het
levensbeschouwelijk en poëtisch rigorisme waarvan De dans der kristallen blijk
geeft, wordt slechts zeer geleidelijk verzacht in het latere oeuvre. In Droomvuur
(1940) heeft de abstracte, onmenselijke wereld van de absolute polariteit plaats
gemaakt voor een concreter, zij het gedroomd kader, een aards paradijs waarin de
dichter het thema van de liefde sub specie aeternitatis plaatst door het te belichamen
in het eerste mensenpaar. De ‘roep van het bloed’, ‘de wilde geur der aarde’ worden
in evenwicht gehouden door de ‘morgenlijke hinde’ en ‘het argeloze spel van plant
en winden’, ‘het suizend schuim’, ‘de zoete waterval’, allemaal kenmerken van de
liefdesbeleving voor de zondeval. Het besef van de dood verstoort dit paradijselijk
geluk. Zijn ‘snelle schaduw’ zal zich voortaan achter welhaast elk gedicht van Buckinx
aftekenen, maar een oprechte religiositeit ontneemt aan de dood zijn schrikaanjagend
karakter. Uit het aardse paradijs verdrongen vindt de dichter de weg terug naar zijn
geboortedorp waarin de kosmos vertrouwder contouren aanneemt, hoewel beladen
met een glansrijk verleden, wat de mythisering ervan mogelijk maakt:
O klei waaruit ik werd gekneed,
O zout en zand, o vuur en vlammenwind
75
waarin ik, koninklijk, u wedervind.

Liefde en heimweevolle herinnering aan het voorgoed voorbije geluksmoment zijn
de twee motieven die de poëzie van Buckinx blijven voeden, aldus De vleugelen
van Icarus (1944), waarin een soort mystiek van de erotiek centraal staat, en De
verzoeking der armoede (1950), dat de erkenning inhoudt van de vergankelijkheid
van het aardse, tevens het verzaken aan het menselijke en het vertrouwen in God
verkondigt. De oevers van de stroom (1958) bevat de neerslag van een Kongoreis,
tegelijk een verruiming van het verbeeldingsvermogen, een bevestiging en verdieping
van wat Buckinx altijd al bezighield; De twaalf negerliederen die deze bundel bevat,
zijn geslaagde staaltjes van objectieve lyriek. De gedachte aan de vergankelijkheid
en het idee van de dood zijn meer dan ooit aanwezig in De zevende dag (1961).
Achter de schijn der dingen echter ontwaart de dichter ‘de tekenen van Gods
76
aanwezigheid’.
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dichter zich, ondanks alle voorgewende beslistheid, perplex over de functie van het
woord:
Woorden zijn overbodig
nu wij langzaam verstenen
77
in dit koninkrijk van de herfst.

Daartegenover staat dat de woorden de duisternis tot klaarte herscheppen ‘in het
allerlaatste gevecht’. Elders heet het ‘Koorden zijn de woorden / waarmee wij
gegeseld worden’, wat hem niet belet te blijven zoeken naar ‘het onvervangbare
woord / waarin de geest zal duren / voorgoed. / Het woord waarin de tijd / versteent
78
tot eeuwigheid’. Nog steeds geestdriftig het liefdesfeest vierend ziet hij met
vertrouwen de dood tegemoet, wat van deze verzen uiteindelijk een boodschap van
blijdschap maakt.
De voorlopig laatste bundel van P.G. Buckinx heet Bijna aan de grens (1975). De
dichter werpt er een dankbare blik op zijn jeugd in het geboortedorp, op de
liefdesbeleving waarvan hij zeker weet dat zij hiernamaals wordt voortgezet. Na
vijftig jaar dichterschap zegt Buckinx niets anders dan toen; hij zegt het alleen
directer, soberder, zonder retoriek:
Eeuwen verbonden liggen wij samen
in de goudglans van de nacht
ineengevloeid, als goden,
79
onkwetsbaar nu voor immer.

Thematisch en stilistisch heeft Buckinx meer te danken aan Marsman en Engelman
dan aan Van Ostaijen. Hij is erin geslaagd een eigen stem, zij het met een beperkt
register, te laten horen.
Eén thema staat centraal bij de dichter René Verbeeck (1904-1979): de liefde, of
zoals hijzelf schreef: ‘de zalige knoop van man en vrouw’. Omdat het een aardse
liefde betreft, is de functie van de aarde, het motief van de natuur, in Verbeecks
poëzie essentieel. De lofzang op de vrouw en de natuur bestaat enkel bij de genade
van het woord, is taal, wordt vertaald in het gedicht. Vandaar de betekenis van het
vormprincipe. Zoals de door hem bewonderde Marsman spreidt Verbeeck een
vitalisme tentoon dat anders dan bij de Nederlandse dichter, nauwelijks een
tegenwicht vindt in de metafysische angst die nochtans oorzaak en voorwaarde is
van de tragische gespletenheid die aan Marsmans poëzie grootsheid verleent.
Zeker, ook in Verbeecks verzen werpt de dreiging van de dood haar schaduw op
het triomfantelijk liefdeleven, zijn eros en thanatos polen van een zelfde begrip,
maar men moet wel toegeven dat de dood bij Verbeeck zelden schrikbarend is.
Onthullend is in dit opzicht de titel die hij koos voor een bloemlezing uit zijn werk:
Van eros tot requiem. De dood betekent de eeuwige rust, tegelijk het verlies van de
geliefde, maar ook de terugkeer tot de eeuwigheid van de aarde waaruit alle kiemen
ontstaan onder het welwillend en beschermend oog van de Schepper. Verbeeck
voelt zich door geen chaos bedreigd. Het bestaan is, volgens hem, onderworpen
aan een ordelijk, zij het onverbiddelijk, bestel. Zijn blik kan zich des te exclusiever
op de aarde concentreren daar er geen fundamentele onzekerheid is omtrent het
hiernamaals.
De gedichten uit zijn beginbundel Oriëntering - een privé-druk uit 1926 - in de lijn
van het toenmaals vigerende humanitair expressionisme, vonden later geen genade
meer in de ogen van de dichter, omdat hij ze ‘een al te onrijpe en weinig persoon-
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lijke verwoording’ achtte van een poëzieopvatting waar hij ‘zeer vlug was van
80
teruggekomen’. In De donkere bloei (1930) zien wij de dichter Verbeeck zijn vleugels
uitslaan vóór het opstijgen. De dichterlijke functie, het wonder van het woord, de
sereniteit en de harmonie van Gods landschap, zelfs de eerste ervaringen van de
liefde worden er nog vrij conventioneel en onpersoonlijk vertolkt. In De minnaars
(1935) heeft Verbeeck zijn Eurydice gevonden en bezingt hij met gezag, overtuiging
en volle overgave de vereniging van lijf en ziel met de geliefde vrouw. Een dynamisch
ritme, gestuwd door een voortkantelende woordenstroom, waarin de beelden evenwel
ingebed zijn in een grammaticale, zij het voortsnellende zinsbouw, verlenen aan
deze verzen een enigszins barokke allure. Van deze kunstmode mist Verbeecks
poëzie evenwel het duistere en tragische, omdat van de dood, als hij ter sprake
komt, als van een vanzelfsprekendheid gewaagd wordt:
Gij zijt het eeuwig water
door licht en schaduw diep bezocht
van mijne liefde en laat er
de vrede schemeren waar ik naar zocht
voorbij uw lieve leden
ver achter uwen diepen schoot
ben ik in u vergleden
81
in 't eeuwig water van de dood.

De levensdrift klinkt nog luider op uit de bundel De dwaze bruid (1937), orgelpunt
82
van ‘het kosmisch avontuur van het communicerend bloed’. Tegelijk wordt de taal
virtuozer, waarbij de dichter neologismen gebruikt als ‘lispellippenmond’ of
‘moederstromenschoot’ en ‘stortbeekbenen’, een experimentalisme dat thans uiterst
bescheiden lijkt, maar destijds voor velen aan waaghalzerij grensde. In Een huis
voor Simone (1940) verwerft het liefdeslied weer nieuwe diepte. Het is alsof de
dichter verse adem heeft geput uit de dagelijkse intimiteit met zijn jonge vrouw en
hun kinderen. Door het bewust verweven van woord- en liefdespel binnen het gedicht
bereikt het vers een dimensie meer.
De mobilisatie en de oorlogsdreiging geven Verbeeck het bewustzijn zich Tussen
twee werelden (1940) te bevinden. Paul de Vree heeft erop gewezen dat Verbeeck
zijn tijd vooruit was door de leuze ‘Make love, not war’ a.h.w. in gedicht na gedicht
te illustreren. De oorlog en zijn nasleep doen enige melancholie doorklinken in de
verzen ‘uit de tussentijd’, maar in Op het spalier der maanden (1948) maakt de
dichter de balans op van de voorbije ervaringen en weegt hij de toekomstkansen
af, rustig en vol vertrouwen, zij het minder vitaal, meer cerebraal dan voorheen.
Achttien jaar later steekt de dichter Verbeeck opnieuw van wal met de bundel De
zomer staat hoog en rijp (1965), gevolgd door Het uur van de wesp (1967), De zalige
knoop van man en vrouw (1971) en Liefdeliedjes voor Saraï en andere gedichten
(1973). Zijn symboliek is soberder geworden en scherper gesteld. Het zich toespitsen
op het elementaire: zon en water, stem en zwijgen, tijd en duur, schenkt kracht en
geloofwaardigheid aan dit ouderdom en aftakeling trotserende hooglied:
Ver reeds is de tijd toen het nestelen begon
tegen een bergflank van de Ardennen.
Maar zie hoe wild en fier zij is
83
nog kregen de jaren haar niet klein.
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In Liefdeliedjes voor Saraï legt de nu zeventigjarige dichter de verweduwde farao
de volgende verzen in de mond, typisch voor de verstilling waarvan deze gedichten
getuigen:
Mij helpt geen werk, geen spel
mijn vrienden spreken vreemde talen
het koningschap is mooie schijn
voor wie als ik zo eenzaam is
geen beker kan nog heulsap bieden
te zwaar werd mijn gewicht
voor de vleugels van de wijn
mij houdt alleen wat overeind
84
de spierkracht van 't gedicht.

Het heeft vrij lang geduurd eer Jan Vercammen (1906-1984) zich enigszins wist te
bevrijden van de tijdsmode. Zijn eerste bundels, banaal en kleurloos, verraden geen
eigen stemgeluid en huldigen in opgeschroefde bewoordingen typisch romantische
expressionistische waarden. Zo geeft Vercammen in Eksode (1929) op slordige
wijze uiting aan een schaduwloos optimisme, verankerd in een christelijke en
Vlaams-nationale overtuiging:
Buiten klaroent het wachtende werk, m'n ziel,
het grote werk dat Vlaanderen heet,
85
in de dag van de lichtende Kristus.

Zich stilaan bewust wordend hoe ontoereikend zijn taalinstrument wel is, legt
Vercammen zich in Reven (1931) een grotere tucht op. Hij streeft naar een
regelmatige strofenbouw en zorgt voor eindrijmen. Deze poging tot formele
concentratie gaat gepaard met een individuele inhoud en ontneemt het vers zijn
bezwerend karakter, maar bereikt nog geen persoonlijke toon. Credo (1934) bevat
25 prozagedichten, vaag verwant met Tagore en niet overtuigender dan de
dialoogvorm uit Eksode.
In Het tweede land (1936) schijnt Vercammen de toon te hebben gevonden die
hem geschikt lijkt voor de vertolking van de vage romantisch-elegische stemmingen
die hem bezielen. Het is de toon van de dichters van Tachtig die ook weet gehad
zouden hebben van de retoriek en de vrije ritmen van de expressionistische
generatie. Het schort de dichter Vercammen ongetwijfeld aan taalbeheersing en
virtuositeit. De onbeholpenheid in het enjamberen, het onvermogen een adequate
beeldspraak te hanteren zijn daarvan wel de meest storende kenmerken. Het is
eigenlijk ontstellend onder de pen van een dertigjarige dichter uit de
postexpressionistische generatie zo'n onbeduidende, ouderwetse strofe als deze
te ontdekken:
De scherpe hoeken van de jonge maan
gleden omneer, toen zij over uw moe gelaat:
de schaduw van uw haren trok,
en haar gezeefde licht de kamer
86
haar vaak-verkende grenzen wedergaf.
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overhaaste publikatie niet kon stollen in een definitieve vorm. Vandaar de talrijke
varianten die men kan noteren in een volgende versie, nl. Drie suites (1941).
De bundel Volubile (1939) gaat onder een motto van Rilke dat de lof spreekt van
de eenzaamheid, die ‘liefde en dood nader tot elkaar’ brengt. Hij leunt, paradoxaal
genoeg, bij Romains’ unanimisme aan. Want het is namelijk zo dat de eenzaamheid
het individu in staat stelt de diepere banden te ontwaren die alle levensfenomenen
met elkaar verbinden. Meer soberheid, grotere vormvastheid kenmerken deze
gedichten die, in de lijn van het expressionisme, gestalten oproepen, zoals Het
teringmeisje, dat hoewel een tikkeltje glad, een vleugje precieus, niettemin charme
heeft:
Zij balsemde met geur van vlier en violieren
haar longen, haar gebaar bij deze therapie
had van een ritus iets, een roerende magie
87
en tevens van de vlucht der schuwe diepwouddieren.

Verder mijmert Vercammen halfluid over vergankelijkheid en melancholiek dromen,
echter zonder veel overredingskracht. De gedichten uit Suite voor Cello (1939),
Repetities (1943) en Getijden te Brugge (1946) zijn geenszins te onderscheiden
van die uit Volubile: gevoel en vertolking geven blijk van hetzelfde conformisme; de
gladde prosodie, het bloedloos taalgebruik, de vage droomsfeer blijven markante
euvelen van deze verzenfabricage.
In De (parelvisscher (1946) gooit Vercammen het over een andere boeg; hij
ironiseert nu elegische stemming en verdroomd prevelen, de ‘fluisteringen’ en het
‘pianissimo zingen’ ‘uit de romantische school’:
Er moeten zinnen zijn, die gij zult zoenen
en woorden, die wild zijn als de wind
88
van Bamis, waarbij men sagen verzint.

Toch lijdt ook deze bundel nog aan Vercammens verbale ongebreideldheid die de
harde kantigheid van sommige strofen weer doet afbrokkelen. Een autobiografie in
de vorm van een uitgebreid episch gedicht levert Verbroken zegel (1952); men
neemt er duidelijker een wending naar het ‘aards-heidense’ in waar. Maar ook op
zoek naar de ‘dingen in hun eerste staat’ toont Vercammen zich breedvoerig, onecht
en kunstmatig, en helaas, niet kunstvaardig. Metrisch erg willekeurig, kortademig
en ritmisch hortend zijn de gedichten uit Tussen twee woestijnen (1958), al betekent
de speelsheid van toon hier een verpozing in deze deels elegisch-dromerige, deels
bombastisch-hoogdravende verzenproduktie.
Iets meer gespannen, soberder en kernachtiger wordt in de bundel Magnetisch
veld (1967) het liefdesbedrijf binnen de bancirkel van de dood verwoord. Een meer
gesloten schriftuur vertonen eveneens de honderd gedichten, gebundeld onder de
titel Het huis ten einde (1971). Zij spreken van de honderd dingen die het bestaan
uitmaken en zich aftekenen tegen de achtergrond van liefde en dood:
Roep op wat niet geschreven is
nu de dorst naar aanwezigheid
wordt gelaafd met
landverhuizende ritmen
van stilte.
Gij slaapt achter twee deuren:
ik heb een alibi.
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de donkere wereld die
ons licht geeft en
89
onze wellust is.

André Demedts (1906), romanschrijver, criticus en bloemlezer, is ook dichter, al
moet opgemerkt worden dat zijn poëtische produktie voor een goed deel ontstond
vóór 1940, ten tijde van De Tijdstroom en Vormen, waarvan hij redacteur was,
hoewel zijn belijdenispoëzie zeker niet typisch mag heten voor wat Buckinx, De
Vree en Verbeeck toen beoogden. De verzen van Demedts getuigen van een diepe
weemoed, een knagend verdriet, een ongeneeslijke wonde toegebracht door het
besef van de aardse ontoereikendheid. Een oprechte geloofsovertuiging heeft de
dichter geleerd zich hierbij neer te leggen, maar zij heeft hem niet genezen van zijn
eenzaamheid. In zijn gedichten uit Demedts een klacht die niet genegeerd kan
worden, hoewel zij gedempt is door een accent van persoonlijke waardigheid. Men
heeft van hem kunnen zeggen: ‘André Demedts is geen dichter die boeit door zijn
oorspronkelijke manier van zeggen, door taalexploratie of verbale durf; wel door
90
eerlijkheid en authenticiteit’. De polen van deze belijdenislyriek heten
‘zelfvertedering en verweer, ontroer-baarheid en plotselinge stugheid, heldere jubel
90
en oeroud verdriet’. Men kan het ook zo stellen: geluksverlangen en onmacht tot
geluk.
Van het romantische expressionisme neemt Demedts in Jasmijnen(1929) ‘de
91
psalmodiërende en breedstromende versificatie’ over, de aanspreekvorm, het
moderniserende woordgebruik en de nieuwsoortige beeldspraak. Tekenend voor
het wereldbeeld, de welhaast prozaïsch-losse versvorm en het weinig persoonlijk
taalgebruik is de volgende strofe:
Heel mijn jeugd heb ik gehoopt te staan op de drempel
van een nieuw leven, schoon als een sprookjesslot
en deze hoop heeft me recht gehouden, het overige
deden de mensen en God,
maar deze avend is mijn droom als de zon doodgegaan
en ik weet hoe ijdel mijn verwachten was
er zal niets veranderen en alles blijft eender, mijn
92
zekerheid welkt als afgemaaid gras.

Geploegde aarde (1931) brengt geen vernieuwing, alleen de bevestiging dat, zoals
in de laatste afdeling van Jasmijnen was aangekondigd, de liefde tot een vrouw
enigszins voor de eenzaamheid kan behoeden. Grotere vastheid en meer regelmaat
in de vormgeving gaan gepaard met een groeiend vertrouwen in het bestaan, met
als essentialia: God, het werk, de liefde, de ‘geploegde aarde’. Een zelfde kordaatheid
vinden wij terug in Vaarwel (1940), waarvan Demedts in 1959 een herziene druk
liet verschijnen. Een geserreerder metriek en concreter formuleringen leggen
rekenschap af van een gerijpt levensinzicht naast meer vormvermogen:
Berouw verschroeit hem als een zuur
en zelfkennis is als een zeis,
zij maait de dromen af
die hij gekoesterd heeft
over zichzelf:
hij was een god, een heer!
Nu is hij nog een ding dat leeft,
93
zelfs niet een worm, bijna geen iemand meer.
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Van de schaarse gedichten die na 1940 ontstonden, heeft Demedts er vijftien
gebundeld onder de titel Daarna (1968). De dichter geeft er, als steeds, eerlijk uiting
aan wat hem bezighoudt.
Als Vormen-dichter debuteerde Paul de Vree (1909-1982) met enkele bundels die
men kortweg als impressionistisch kan kenmerken. Verzen en kwatrijnen (1935) en
Het blanke waaien (1937) bevatten liefdespoëzie, een tikkeltje ijl en wazig, maar
die opvalt door de lichtvoetige lenigheid in het hanteren van het taalinstrument,
waardoor De Vree eerder gunstig afsteekt tegen zijn generatiegenoten. In Elegische
hymnen (1937) komt naast de liefde de doodsgedachte aanzetten, of zoals P. de
Vree zelf zegt: ‘eros en erosie’ verhouden zich thematisch tot elkaar als de positieve
en negatieve polen waartussen de dichter laveert. Typisch voor deze beginproduktie
is het geheel in de trant van Hugo von Hofmannsthal gehouden gedicht Azuur, uit
Atmosfeer (1939), de bundel die deze periode afsluit:
O eens de volheid andrer leven
aanwezigheid hebben gekend:
verwondering die door het lichaam rent
als 't voorjaar door de dreven,
als twijgen aan de lente-lenden
veelvuldige gevoeligheid
de vingren zijn: aan 't vrouwlijk onbekende
wordt al't bekende wijdazuur: het onbegrensd bezit.
O weet van onder de gewaden,
een teer gewricht als zwaluwwit,
als lichtende naïade,
het blauwe bergmeer en zijn zuidersche ballade. 94

hoe dikwijls, vóór de dood ons op de hielen zit? .

De Vree zelf beschouwt als tot een tweede periode behorend bundels als De loutering
(1940), Evenwicht (1941), Nieuwe verzen en kwatrijnen (1942), Kruisweg (1947),
Tussen twijfel en traan (1950), een periode van depressie en wrangheid die
afgesloten wordt met Appassionato (1953) waarin de vormverandering de wending
van De Vree van traditie naar experiment markeert. In vergelijking met de vroegere
gedichten betekenen De loutering, Evenwicht en Nieuwe verzen poëtisch een
inzinking. Wat daar werd waargemaakt door middel van spontane levensdrang, zij
het ingebed in geijkte, niet-oorspronkelijke vorm, wordt hier platvloers herhaald. Na
een omweg in Kruisweg, waarin een sterk religieuze inslag te bespeuren valt,
onderneemt de dichter bewust een poging om met ‘nieuwe middelen aan te sluiten
95
op vroeger werk’. Dit levert enkele geslaagde probeersels op als Dichterschap,
interessant vooral door de formele belangstelling waarvan het getuigt:
't gedicht is immer breken
't vorig bereikt verband
om 't onverkende land
van toon en toverend teken
in altoos ander lied
verlichtend uit te spreken:
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zichzelf op 't tergend niet
96
scheppend te wreken. .

Leestekens en hoofdletters werden weggelaten uit Appassionato, maar rijm en
metrum eerbiedigend offert De Vree nog aan de traditie in deze ‘laatste opflakkering
97
van lyrisch-erotische vurigheid’.
Met Egelrond (1957), waarin De Vree ook metrum en rijm heeft afgezworen, zet
de dichter zijn derde periode in, een periode van ‘neo-dadïstisch experimenteren’
dat hem voorbij de grenzen van de dichtkunst stricto sensu zal voeren. De Vree
noemt Egelrond het ‘narrengezicht van zijn vroegere poëzie, d.w.z. een relativeren
98
van zijn vroeger idealisme’. Zo heeft een speelse eros de plaats ingenomen van
de vroegere cerebrale eros. In deze bundel en de volgende - Grondbeeldig (1960)
en Pl.acid.amore (1963) - drijft De Vree een ‘taalreduktie’ door die het autonome
woord, de samentrekking van woorden en verder de woordklank als drijvende spillen
van zijn improvisaties benut. Pl.acid.amore is ook een overgangswerk naar de latere
zgn. ‘visuele poëzie’ en ‘konkrete gedichten’ als in Explosieven (1966), Zimprovisaties
(1968) en poë-ZIEN (1971).
Wat deze soort neodadaïstische zuiveringskuur - allicht minder onontbeerlijk dan
een halve eeuw vroeger - aan vrijbhjvends heeft, moge blijken uit dit fragment,
ontleend aan het dogma van neapolloon, uit Egelrond:
waar de logica geen duimhuisje is
een duiktoetertje wel
in melkpap bierpap haverpap
waarom paps zijn mijn nagelmaantjes zoek
99
van sprieuwen die spreeuwen op de spruwen.

Op zulke guitigheden hadden Van Ostaijen en Burssens ons ook wel eens onthaald
in een tijd toen het publiek dat ook guitig kon vinden; onder de pen van De Vree
worden het een soort literairhistorische grapjes. Dat dit niet steeds zo hoeft te zijn,
bewijst dit Kurt Schwitters indachtig:
wellicht uit het verworpene
vervuilde
vernederde
raap ik mijn meccano samen
voor een noria op een toeval
want het kriepen van speelgoed
in de falsettokeel
100
van mijn rassenloos solo.

In het vaarwater van De Tijdstroom en Vormen en ‘schatplichtig aan wat men het
101
Vlaams poëtisch vitalisme is gaan noemen’, komt men ook de iets jongere Jozef
L. de Belder (1912-1983) tegen. Aanvankelijk sterk onder de invloed van Rilke tot
in het zinsritme toe, laat De Belder pas een enigszins eigen geluid horen in
Epimenides' ontwaken (1943). Voor de beeldspraak en metrische structuur van de
latere verzen daarentegen zou Hölderlin wel model kunnen hebben gestaan, zoals
in het gedicht Avignon, uit Recitatief (1951), waarvan de aanhef herinnert aan een
gedicht als Andenken uit 1803:
Niet omdat de pauw schreeuwt in het park van Avignon
maar omdat ik aan u denk die, ver achter de Rhône,
denkt aan mijn zwerven en omdat ik nergens kan wonen
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word ik weemoedig en zit ik te dromen
op de rots in het park boven de stad en de Rhóne
102
die vloeit langs de wallen van Avignon. .

Verwantschap vertoont zijn dromerig vers vaak met de ragfijne, broze intimiteit van
Gilliams' verzen, soms ook meent men de stem te horen van het ‘oude kind’ Jan
van Nijlen, ingetogen en toch zelfbewust. Ook steekt het taalgebruik van De Belder
door zijn eenvoud en voornaamheid gunstig af tegen het goedkope pathos en door
zijn kruimigheid tegen het hinderlijk provincialistische gestamel van heel wat
verzenmakers onder zijn tijdgenoten.
Naast zijn werk als essayist en vertaler, stichter en leider van de
Colibrant-uitgaven, heeft de dichter J.L. de Belder, in alle stilte, aan een niet
onaanzienlijk poëtisch oeuvre voortgebouwd, zoals blijkt uit de bundel Verzamelde
gedichten (1938-1974), waarin de verschillende afdelingen de titels dragen van de
eerder afzonderlijk verschenen bundels.
Hij debuteerde in 1938 met een bundeltje ‘wereldvreemde’ maar
101
‘natuurverbonden’ intimistische verzen, terecht Stilte genoemd, die opnieuw werden
opgenomen in De gesloten kamer (1939). In Epimenides' ontwaken (1943) waarin
ook Einde augustus (1941) te vinden is, vernemen wij nog steeds een ‘teer,
103
neoromantisch geluid dat op zuiverheid aanstuurt’. Iets minder week zijn de
gedichten Uit een herfst (1943) en Recitatief (1951). In Ballade der onzekerheden
(1949) krigen wij in een notedop een complete zelfbelijdenis, een morele
gevoelsautobiografie. Prosodie en beeldspraak zijn hierin, zo mogelijk, nog
traditioneler dan in de eerste bundels. Maar De Belder is zich van zijn grenzen
welbewust:
Maar ik weet ook: nooit zal IK schrijven
het enig en volmaakt gedicht
dat door de tijden heen zal blijven
rood-zwaaiend als het noorderlicht.
Al wat met dichtkunst is verbonden
is moeilijk, zwaar, ondankbaar werk.
Veel liever bouwde ik, voor mijn zonden,
104
alléén, een hoog-gotieke kerk.

Op Van zuilen, sneeuw en rozen (1964) waarin de elegische noot het luidst klinkt,
liet De Belder in 1974 nog Avondverzen volgen, waarin tegelijk met het verschralende
gevoel ook de vorm verschrompelt tot een welhaast ondraaglijke monotonie. De
dichter maakt een Bestek op:
De schoonste rollen zijn gespeeld.
Hij heeft zich bij zijn lief verveeld.
Een diepe wond raakt niet geheeld.
105
Zijn haar werd grijzer.

Geen groot dichter, wel een verfijnd talent om een intiem verbond aan te gaan met
de stembuigingen van andere dichters die hij goed weet te kiezen: Rilke, Hölderlin,
Gilliams, Van Nijlen, zonder er ooit in te slagen ook maar in een enkel gedicht, zijn
modellen te evenaren.
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4. Rond Cahiers van de Waterkluis (1934-1937) en Klaver(en)drie
(1937-1948)
Leek het er aanvankelijk op dat uit Luc van Brabant (1909-1977) een sociaal dichter
zou groeien - Op de hielen van mijn leven (1934) heeft de opstandige toon, de
kantige strofe, de brutale woordkeuze van de volkszanger - al spoedig concentreerde
hij zich, in Brieven zonder zegel (1936), op het motief van de liefde. In zijn
opeenvolgende bundels - Zeven ellen liefde (1940), Het boek Analene (1941), Het
hart van buskruit (1951) - ontpopte hij zich tot de soms ironische, vaak fantaisistische,
steeds uitdagende zanger van de zinnelijke liefde in al haar diversiteit.
Van Brabants interpretatie van de formule: ‘poëzie uit en voor het leven’, komt
hierop neer dat de verzen het leven kunnen vervangen. Naar eigen bekentenis
schrijft hij het vers dat hij niet durft te leven, m.a.w de poëzie dient als substituut,
als surrogaat voor het leven. Van Brabant zelf zou de term ersatz vermoedelijk niet
schuwen:
O! Heer, gij weet het wel
ik schrijf het vers dat ik niet durf te leven.
Het is een eenzaam spel
met woorden, punten, schreven...
Wat droom m zilveren papier
verpakt, en in een vagen vorm gedreven,
wat Don Quichotsen zwier,
wat hunkren, zwijgen, zweven...
106
En 't blijfteen schuchter spel

Toch is er een mannelijke ondertoon in Luc van Brabants verzen die schuilgaat
achter een waas van speelsheid, maar waaraan men goed doet niet achteloos
voorbij te gaan. Hij geeft aan deze bescheiden gedichten het ijkmerk van de eigen
stem. De galgehumor is een zeker teken van volwassenheid, zoniet van poëtische
voldragenheid. Het register van deze dichter is weliswaar beperkt, maar in zijn
soberheid schuilt een toon van echtheid, die niet bedriegt. Een niet onaardig staaltje
van deze anekdotische bittertafelpoëzie, in 1930 weer in de mode gebracht door
Jan Greshoff, is dit saluutschot aan het adres van Piet Paaltjens:

Een hart en de maan
Als alles op de kop gaat staan,
en ieder er plezier in schept
dat gij zelfs niet één hemd meer hebt,
dan is daar altijd nog de maan.
Veilt men uw boeltjen op de markt,
vergast uw vrouw zich aan uw vrind,
maak dan dat gij geen kwaad verzint
want gij hebt altijd nog uw hart.
En die een hart heeft en de maan,
die is zoo poverkes nog niet;
met hart en maan maakt men een lied...
107
Fluit voor... 't Geluk komt achteraan.

Onder de dichters geschaard rondom de Cahiers van de Waterkluis en Klaver(en)drie
is Johan Daisne (pseudoniem van H. Thiery, 1912-1978) veruit de produktiefste.
Hij knoopt weer aan bij een ‘sedert Verwey en Van de Woestijne op de achtergrond
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geraakte traditie van de lyrische levensgeschiedenis’.
hem

De poëzie doet dienst voor

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

428
als een zakagenda; geen dag gaat voorbij of hij noteert een vers. Dat dit niet altijd
straffeloos gebeurt, merkt men aan de indrukwekkende stapel verzenbundels en
plaquettes waaronder Daisne ons in veertig jaar tijd bedolven heeft, te beginnen
met Verzen (1935) en Breuken herleiden (1936). Ook al omdat de dichter zelf
weigerde onder zijn overdadige verzenproduktie te schiften, zit er veel meer kaf in
dan koren. Verder valt er geen ontwikkeling te bespeuren in dit al te gemakkelijk
praatvers dat meestal een van zijn essentiële bestaansvoorwaarden verwaarloost:
de polaire spanning.
Theoretisch poneert Daisne - dit is voldoende bekend - het polariteitsprincipe van
alle kunst: eenheid in diversiteit, eenheid van literatuur en leven, van droom of
verbeelding en werkelijkheid, van kind en man. Praktisch brengt hij daar weinig van
terecht in zijn verzen, omdat hij zich er mee tevreden stelt het ruwe erts te leveren
en het aan de lezer overlaat naar goud en diamant te delven. Dit bouwen op de
creativiteit van de lezer lijkt wel erg naïef waar het de taak van de dichter is, via een
taalschepping, die deze naam verdient, de creativiteit van de lezer te stimuleren.
Indien het prozawerk van Daisne veelal geschraagd wordt door de spanning
tussen magie en werkelijkheid en, in de ogen van velen, enkele opmerkelijke boeken
telt, dan is dit niet het geval met zijn ‘poëzie uit en voor het leven’, omdat iedere
vorm van spanning er ver zoek is. Er is geen vergelijking mogelijk tussen de verzen
van Daisne en de poëzie van b.v. Martinus Nijhoff of Jan van Nijlen, Richard Minne
of zelfs de speelse Greshoff in zijn meest ontluisterende praatverzen. De vormtucht,
de eerbied voor het taalinstrument, de concentratie op het essentiële ontbreken.
Een enkele maal slaagt Daisne erin een leuk versje in elkaar te krijgen, maar je
moet er wel naar zoeken in de niet aflatende stroom gedichten gegroepeerd in een
aantal verzamelbundels met tekenende titels als Zevenreizenboek (1947), Het
kruid-aan-de-balk (1953), De nacht komt gauw genoeg (1961), De droom is een
herinnering aan dat wat nimmer is gebeurd (1965), De engelse groetenis (1967) of
de bloemlezing Ik heb u alles gegeven (1962).
Onthullend wat doel en methode van Daisnes dichtkunst betreft is:

Het schrijvende verdriet
Ik voel behoefte om te schrijven.
Voor mijn pleizier? Nee, om verdriet,
het onbepaalde, te verdrijven.
Wàt ik moet schrijven, weet ik niet.
Want mijn verdriet heeft aan den lijve
niets van wat stof tot schrijven biedt.
Waar dan met zulk verdriet te blijven,
dan in dit redeloze lied?
Zo speel ik onder de bedrijven
voor blinde die naar witte schijven
zijn laatste loze kogels schiet.
Steeds hopend dat het doel mij ziet,
en mij in mijn verdroten lied,
109
tot als het alles licht wordt, stijve.

Het oordeel dat M. Rutten in 1948 over Daisnes Zevenreizenboek velde, geldt
eigenlijk voor de gehele latere verzenproduktie van Daisne: ‘Het lijkt een norm van
Daisnes
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ars poetica te zijn (Moeder), dat poëzie zou dienen te wezen ongebonden eenvoudig,
en toch lied”. (...) Van dit “ongebonden eenvoudige” tot eenvoudige ongebonden-heid,
oppervlakkige loslippigheid, naïeve onbeholpenheid, gemakkelijke virtuositeit, een
niet zelden onsamenhangend erop los dichten zodat de versconstructie in van je
reinste verzenmakerij ontaardt, is de afstand kort. (...) Als nu dit alles dan nog in de
hand wordt gewerkt door valse beeldspraak en onzuiver woordgebruik (...), eveneens
door een gewrongen syntaxis om het vers op te vullen, een deun die van ritme
slechts de naam bezit, dan heeft men in tal van voorbeelden met een levenskunst
te doen die, los van de dracht, zeker geen levensverbonden, allicht knap volgehouden
correspondentie-op-rijm is (...), doch veelal niet méér dan de betekenis van
110
charmante beuzelpraat heeft’.
Na een weinig opvallend debuut in Zoeklichten (1933) en Hartstocht (1934),
romantische belijdenispoëzie, waarin een jongmens een vage ongedurigheid en
prille zinnelijkheid uitte, kunstmatig opgeschroefd door middel van ontleende vormen,
sloeg Marcel Coole (1913) de weg in van het verhalende gedicht, waarin hij zijn
levenservaring objectiveert. In Licht en schaduw (1936) beeldt de dichter zijn
vereenzaming in het huwelijk uit. Van minnares wordt zijn vrouw tot moeder en
draagt zij al haar zorg en aandacht en tederheid over op het kind. De ontgoocheling
van de man is zo sterk dat hij zijn kind met opluchting ziet sterven want hij hoopt
aldus de liefde van de vrouw voor zich te kunnen opeisen. Hij moet evenwel
vaststellen dat zij in hem de vader van haar dode kind liefheeft. Aangrijpend is dit
episch gedicht inmiddels niet, daartoe is het gegeven te weinig subtiel verwerkt en
is het taalvermogen te gering. De zonneblinde ruiters (1937) heeft een mythische
inslag. Een troep ruiters vat de hopeloze strijd aan met de zon, die hun hoofdman
verblind heeft; zo wonen wij de lange, moeizame zoektocht bij van de ruiters door
stad en woud, door berg en dal tot zij de zee intrekken om de zinkende schijf te
bereiken en in de golven verzinken. Ook hier schieten beeldende kracht en
versificatie te kort om waarlijk te ontroeren. Zuiverder, dichter bij de toon van de
populaire ballade is Cooles versie van De minnaars van Teruel (1938).
Een remake van de drie vermelde epische bundels onderneemt Coole in Ballade
van den eeuwigen vrede (1943). Drift en liefde, leven en dood, de ruitermythe, het
hopeloze zoeken, de onvermijdelijke eenzaamheid zijn er de ingrediënten van, maar
bij gebrek aan vormtucht en taalvondst komt de ballade niet van de grond. Niet veel
merk-waardiger is in dit genre het ‘romantisch gedicht’ Eurudike (1945).
In Moederschap (1939) en Loutering (1941) opteert Marcel Coole weer voor de
direct lyrische uiting. Een strenger beheersing en een beter begrip van het eigen
gevoelsleven gaan gepaard met een soberder en doelmatiger woordkeuze. Ook
worden wij hier en daar verrast door een oorspronkelijk beeld in een, voor het
overige, volslagen traditionele versstructuur. De inmiddels verworven bezinning,
ook de controle die het verstand thans op de gevoeligheid uitoefent drukken hun
stempel op de gedichten gebundeld in Het gevecht met het hart (1943), onder een
motto van Thierry Maulnier: ‘La poésie n'est pas musique, mais langage’. Helaas,
Coole maakt alleen het eerste lid van deze overigens zinvolle uitspraak waar. Zijn
ars poetica in versvorm is kunstmatig, onvoldragen, niet organisch. Vergeleken bij
b.v. De Najaarsopruiming van Jan Greshoff, voorwaar niet het beste wat deze dichter
op dit gebied presteerde, verzinken deze bundel en de volgende, Dichterschap
(1945), in het niet. Een van de minst kwade strofen uit Het gevecht met het hart is
wellicht deze:
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Ik ben fluitspeler, springer, danser nog,
en huivrend wip ik over regenplassen;
maar mij lokt reeds de stem der diepe bassen,
111
en'k bak mijn brood in den eigen trog.

Na deze overdadige jeugdproduktie druppelen nog wat schaarse verzen na,
gebundeld in In de klem der tederheid (1951), terwijl een Kongoreis hem in 1957
inspireerde tot de bundel, Kaluwa. Tien jaar later publiceerde de vijftiger Marcel
Coole een nieuwe bundel. Escalade (1967), die meteen het uitgangspunt is van
een rijpere dichtkunst, evenwichtiger van bouw, beheerster van gevoel, vaster van
taal dan de vroegere gedichten. Reeds in zijn jeugdvormen verraadde Coole een
groot vermogen om diverse invloeden te verwerken, thans vindt hij in de mode van
het nieuw realisme een uitingsvorm die hem ligt en waaraan zijn talloze
vingeroefeningen van weleer ten goede komen. Men vergelijke deze Ars poetica
met de hierboven afgedrukte strofe uit 1943:
Een gedicht schrijven
is bedwelmend jagen
op glinsterende vissen
met speer en harpoen;
het is bliksemende prooien
rakelings missen,
en het altijd,
112
altijd opnieuw overdoen. .

Hierop volgden nog Centrifugaal (1969) en Schuilen onder de regenboom (1973),
waarin de dichter zich, de mode getrouw, begaan toont met de problemen van de
dag. Tegelijk en meer acuut verraadt hij zijn bekommernis omtrent de mysterieuze
taak en de diverse modaliteiten van het dichten, zo b.v. in Weerstandsnest,
113
Parallellogram en The Saints Are Marching Home uit de laatste bundel.
Paul de Ryck (1913-1956), wiens rol als uitgever van de Cahiers van de Waterkluis,
als animator van de groep rond het tijdschrift, ook als bloemlezer belangrijk was
voor zijn generatie, heeft ook enkele verzenbundels gepubliceerd, aanvankelijk
onder het pseudoniem Bart Vrijbos. Boutade (1934), Schaakmat (1935), Carrefour
(1936), Met vrouw en kind (1939), Tot milden zegen (1941) bevatten weinig
opmerkelijke, ‘alledaagse’, ‘realistische’ rijmen over liefde en dood. ‘Zijn poëzie blijft
vertrouwelijk en stil als zijn onderwerpen, op het kantje van het eentonige af. Zij
bezingt de liefde in haar meest gelouterde vorm, waar zij driftloze vriendschap en
vaderlijke genegenheid wordt; zij geeft uiting aan het heimwee van de soldaat en
krijgsgevangene, die ver van huis naar de zijnen verlangt of vertolkt de innige vreugde
114
van de terugkeer na de scheiding en van de moedig opgenomen dagelijkse taak’,
aldus André Demedts.
Uit het dunne bundeltje Vader en moeder (1942) klinkt de stem op van iemand
die naar de school van de bittertafelpoézie ging. Hij kent de wetten van het genre
en weet er niet onhandig mee om te springen: de verzorgde prosodie, het
plechtstatige ritme worden op gezette tijden gelogenstraft door een triviale
taalwending. Veel minder daarentegen ligt hem het elegische genre, zoals blijkt uit
Kleine suite in mineur voor Geertje (1945).
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C. Alleenstaande figuren
Nog heel wat andere verzenmakers graviteerden rond de Cahiers van de Waterkluis
en Klaver(en)drie; belangrijker zijn evenwel een viertal alleenstaande figuren, iets
ouder in leeftijd, die terzijde van groepen, scholen en tijdschriften een soms
bescheiden, soms zeer belangrijk oeuvre opbouwden. Zij heten August Vanhoutte,
Maurice Gilliams, Julia Tulkens, Karel Jonckheere.

August Vanhoutte (1889-1936)
De stoïcijnse individualist August Vanhoutte zette een symbolistische traditie voort
in het drietal bundels: Hart en geest (1933), Nagelaten gedichten (1937), De verwarde
kalender (1938), dat een kort bestaan hem in staat stelde te componeren. De dichter
bezint er zich op de vergankelijkheid en de doelloosheid van het leven d.m.v.
accenten die sterk aan Karel van de Woestijne herinneren. Men luistere even naar
deze strofe:
Bedroevend is het dat de roos verflenst
En dat geen kind zijn onschuld mag bewaren
En dat de dagen maanden worden, jaren,
115
Dat niets beklijft van wat men blijvend wenst.

Een zekere fin-de-siècle-achtige schamperheid is hem niet vreemd in een reeks
kwatrijnen, zoals Rekenplichtigheid:
Wij stellen, voor den nacht, ons leed te boek
Met, bovenaan, den datum in een hoek,
Schrijven de vreugde op kleine losse bladen
115
En die geraken veelal spoedig zoek.

In een lang gedicht, De leerling en de meester, beeldt Vanhoutte zijn ervaring van
het dualisme van stof en geest uit. Waar de geest overheerst, blijft het lichaam
onvoldaan en is onlust het gevolg; waar het materiële primeert, lijdt de ziel ontbering.
Dit inzicht zondert hem, naar zijn gevoel, van de anderen af en versterkt zijn
eenzelvigheid. Verachting voor de aardse vreugden en een fundamenteel scepticisme
tegenover een ander bestaan dan het aardse maken het de dichter alleen nog
mogelijk zich te pantseren in stoïcijnse onthechting. Iets van deze berooiing klinkt
door in de groeiende soberheid van zijn stijl. ‘De laatste gedichten van Vanhoutte
zijn naakt als een hand. Zij behoren niet tot de grote kunst, maar een zuivere eerlijke
116
schoonheid straalt ervan uit’, schrijft A. Demedts.
Van klassieke eenvoud getuigt dit kwatrijn:
Ik ben uit elk verband gerukt
En weet waar in noch uit.
Ik heb noch huis noch vaderland,
117
Noch God, noch vriend, noch bruid.

Maurice Gilliams (1900-1982)
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De meest authentieke dichter onder al degenen die in dit hoofdstuk ter sprake
komen, is ongetwijfeld Maurice Gilliams. Terzijde van scholen, groeperingen en
tijdschriften,
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heeft Gilliams in stilte, maar met grote standvastigheid, een literair oeuvre opgebouwd
waarvan hij slechts af en toe fragmenten voor publikatie losliet. De uiterst beperkte
oplagen van de oorspronkelijke drukken maken dat wij aangewezen zijn op de
verzamelbundels. In de tweede druk van Vita brevis, Verzameld werk, I (1975),
evenals in Gedichten (1965), heeft Gilliams welgeteld zevenenzestig gedichten
gebundeld, ontstaan tussen 1919 en 1958. ‘Een dergelijke zelfkritiek getuigt van
een geestelijke discipline en een ascese, die zijn schrijver- en dichterschap volkomen
118
typeren’, merkte P.H. Dubois hierbij aan.
Het motto, ontleend aan Pierre Drieu la Rochelle, waaronder Gilliams het ‘werk
der leerjaren’ geplaatst heeft, doet ons een sleutel aan de hand om zijn
aristocratische gereserveerdheid te helpen begrijpen; het illustreert de ‘hoge dunk’
die Gilliams van de dichterlijke taak heeft, waarbij het vakwerk in de rustige stilte
van het atelier moet gebeuren, beschermd tegen de onbescheiden blikken van de
buitenwereld aan wie, ten slotte, slechts volkomen gave en afgeronde teksten mogen
worden prijsgegeven. Bij de brutaal gebekte W.F. Hermans heet het dat de lezer
de ladder niet hoeft te zien waarop de werkman gestaan heeft om aan zijn huis te
bouwen. Het is al mooi dat er een huis gebouwd is. Bij Drieu luidt dat: ‘Un livre est
un objet qui devrait être goûté ou jugé dans un isolement de monade, comme un
témoignage perdu, une bouteille á la mer, un fragment d'humanité sans nom; en
dehors du temps, du lieu, de la personne’. Tegelijk met de autonomie van het
kunstwerk, worden hier de algemeenmenselijkheid, de universaliteit en
onvergankelijkheid ervan geponeerd. Deze ars poetica beantwoordt wel degelijk
aan Gilliams' opvattingen.
Treffend karakteriseerde P.H. Dubois de betekenis van M. Gilliams' schrijverschap
als ‘de bewuste en voortdurend tot scherpere, ongetwijfeld pijnigende bewustmaking
gedreven poging om zijn onherhaalbaarheid tot in de kern te beleven en te
ontdekken’. Hij kent ‘geen ander schrijver in de hedendaagse Nederlandse literatuur
die zo uitsluitend met het vereenzamende raadsel der poëzie bezig geweest is als
tegelijk verklarend én in zich besloten (en daarom onverklaarbaar) teken van het
119
eigen raadsel’.
Zijn eerste doorvoelde gedicht schreef Gilliams, naar eigen getuigenis, op
zeventienjarige leeftijd. Het was een In Memoriam voor een jonge zestienjarige
dode, de Amsterdamse drukkersdochter Margaretha-Elisabeth Hols, bij wier ouders
de Antwerpse drukkerszoon Gilliams toen inwoonde. Het oudste in de afdeling Het
werk der leerjaren opgenomen gedicht is een sonnet uit 1919, waarin het jeugdige
romantische levensgevoel, de wezenlijke gespletenheid reeds onderworpen worden
aan de toets van een ironische zelfkritiek en aan de tucht van het taalkunstwerk.
‘Reeds van de vroege gedichten af kenmerkt zijn poëzie zich door een
woordsoberheid, die het beeld dat de dichter voor ogen zweeft poogt te treffen in
een zuivere directheid en geen beroep doet op bedwelming van klank en metrum,
120
maar op plastiek en ritme’. Even ver verwijderd van de impressionistische plastiek
als van de doorzichtigheid van de nieuwe zakelijkheid ontleent het beeld bij Gilliams
een magische werking aan een uiterste karigheid in zijn aanwending van de
middelen. Deze ‘reductie’, die het evocatievermogen van deze verzen op een
onverwachte manier verhoogt, kan typerend geacht worden voor de poëzie van
Gilliams en karakteristiek voor diens plaats in de moderne Nederlandse poëzie:
Gij woont alleen. Het huis staat afgelegen
in de wind die over de vlakte waait;
als ik bij u kom kan het niemand weten.
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Twee stenen leeuwen waken bij de trap,
plechtig en zwaar, als voor een egyptisch graf.
Een staalhard kruid heeft de dorpel verschoven
121
en 't eeuwenoud arduin ligt doorgebroken.

Wisselen in Het werk der leerjaren (1919-1921) en Eenzame vroegte (1920-1927)
de motieven van het natuurleven, de landelijkheid, de prille liefde, doorschoten met
de befaamde romantische gespletenheid, elkaar af, wat een opflakkering van vreugde
geenszins uitsluit:
Daarom laat God ons somtijds teder spelen
122
met alle de madelieven van ons leven

vanaf De fles in zee (1927-1929) concentreert de poëzie van Gilliams zich duidelijker
en exclusiever op pijn en angst; daardoor wordt de toon elegischer. De klacht klinkt
nochtans ingehouden en valt slechts indirect af te lezen uit het met steeds vastere
hand getekende decor:
Op de besneeuwde hei:
de hoeve en de houtmijt zwart
en de donkre spar, sterk en geëtst
123
onder een ster, bewaaid en strak.

In de vrij uitgebreide religieuze cyclus Het Maria-leven (1930-1931) legt Gilliams de
nadruk op de menselijke beleving van een noodlot dat de Moedermaagd gelaten
doch machteloos ondergaat, zoals elke moeder in liefde, overgave en smart het
leven schenkt aan een kind dat zijn eigen weg gaat en zijn moeder eenzamer en
124
hulpelozer dan ooit achterlaat. ‘Vanaf ongeveer 1936,’ noteert Dubois, ‘althans
vanaf de uit die jaren gedateerde verzen, krijgt de poëzie van Gilliams de
doordringende en beklemmende elegische toon welke men met een term van hemzelf
‘het pathos der intelligentie’ zou mogen noemen. Jeugd, illusie, beschutting, geloof,
zijn de dichter ontvallen en de droom verandert.’ Men luistere naar de straffe, kantige
strofe van Herfst, waarmee de afdeling Verzen (1936) inzet:
Het is een land van grijsaards na de zomer,
hier geeuwt de heide in haar gal van zonde;
het bruin der eiken heeft de geur der honden,
125
het dorp gloeit in zijn klokken van october.

Het gevoel van eenzaamheid dat menig jeugdvers van Gilliams schraagde, is thans
uitgegroeid tot het bewustzijn van een fundamenteel alleen zijn:
't geboortehuis dompelt in nevel onder
125
en jeugd en lief en 't ál zijn niet te naderen.

Hier helpen noch droom, noch godsidee; steeds somberder en beklemmender
resoneren voortaan Gilliams' verzen, zowel in Tien gedichten (1939-1954) als in
Bronnen der slapeloosheid (1954-1958). Met grote waardigheid verwoordt de dichter
in een monumentale plastiek zijn wanhoop om de wrede onverschilligheid van de
niet te stuiten mechanische kringloop waarin wij gevangen zitten. In een meesterlijk
raccourci beeldt de laatste terzine van December-elegie de verstrengeling van dood
en bestaan uit:
En met haar mond naar de appels aan de bomen
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Voor dit symbolisch getuigenis van een mensenbestaan, dat exemplarisch is voor
het lot van welk denkend en voelend individu dan ook heeft Maurice Gilliams een
beroep gedaan op door de traditie geijkte dichtvormen. Maar zijn stemgeluid is
dermate persoonlijk, zijn eis van de adequate taalvorm zo streng, dat de louter
formele aspecten zo innig verstrengeld zijn met de magische oproeping en bezwering
van 's mensen realiteit dat zij a.h.w. daarmee samenvallen, zoals in het slotgedicht
van Bronnen der slapeloosheid, waarmee wij, zoals het betaamt, om te besluiten
het woord verlenen aan de dichter:
Hoe zal het zijn wanneer de zwaardvis nadert
in 't wassend water der barbaarse dromen?
Zijn schaduw jaagt naar de onbegrensde woorden
over de parelbedding van de tranen.
De harpen liggen voor altijd gebroken
op 't strand waar ongeboren kindren baden.
En in 't verdriet der dagen van de jaren
hunkert ons hart naar dierbre namelozen.
Gods vaste Burg ligt in het zand verzonken.
De zwaardvis komt. Reeds wit van slaap, verdreven
van elkaar, verlangen wij naar 't avonddonker.
En in de ziel gereed om te verdwijnen,
krijgt ieder op zijn klip zijn angsten toegemeten,
127
tot m de borst verkleumd van zwijgzaamheid,

Julia Tulkens (1902)
Los van elke groepering, aanvankelijk duidelijk in het neoromantische spoor van
Alice Nahon, maar volkomen traditiegetrouw, geheel conform aan het
wereldbeschouwelijke en formele patroon van de Vlaamse traditie, pleegde Julia
128
Tulkens een bundel Heidebloempjes (1932), ‘simpele liedekens van lief en leed’,
gevolgd door een bundel kinderrijmpjes De liedjes van Hilda. Hierop volgden de
zwaarmoediger Liederen bij schemeruur (1933), waarin nog ‘geen merkbare
128
verwijdering van Alice Nahon waar te nemen’ viel.
Een eigen faam vestigde zij voorgoed met de bundels Ontvangenis (1936) en De
aardse bruid (1945). In telkens andere bewoordingen, openhartig maar kies, bezingt
Julia Tulkens nadrukkelijk in gedicht na gedicht haar echtelijke liefde, een geestelijke
en fysieke symbiose, een wonder dat met de diepe roerselen van het leven te maken
heeft en rechtstreeks ingeschakeld is in de keten van de generaties; vandaar dat
zij ook aandacht heeft voor haar vader, moeder, kinderen (Vader, 1938). Vanuit
haar roomskatholieke opvoeding en overtuiging worstelt zij met de druk van de
erfzonde, de idee van Eva's schuld, de doem die rust op de zinnelijke liefde:
Hoe juichend kronkelt rondom ons
de slang en haar venijn
en zuigen w'uit haar zondig gift
129
de wellust en de pijn.
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Soms worden aarde en hemel verzoend, verleden en toekomst verbonden, omdat
man en vrouw volgens de ‘roep der aarde’ leven verwekken en aldus de dood, de
onafscheidelijke genoot bij het minnespel, overwonnen hebben. Dan lokt weer het
129
leven met ‘duizend monden / en kleeft zich aan (haar) dronken roep’. Na de
romantischhymnische klanken van de liefdesgedichten bespeuren wij een verstilling,
een verinniging, in Het huis van de stilte (1959), een alledaagser, meer op de
concrete, reële dingen afgestemde aandacht. De dreiging van het onafwendbare
afscheid en, in weerwil van dit bewustzijn, een onuitroeibaar verlangen naar de
nabijheid van de levensgezel, het verlies dan van de geliefde verlenen aan de
gedichten uit Gemarmerd in tijd (1975) een enkele keer aangrijpende accenten:
Hebben wij elkaar gevonden
in dit land van klei en mist...
waar uilen en eksters paren,
130
waar alles wordt uitgewist.

Karel Jonckheere (1906)
Karel Jonckheere behoort tot de meest produktieve en representatieve dichters van
zijn generatie. Het zou wel eens kunnen blijken dat hij onder de ‘realisten’, de
‘parlan-do-dichters’, de aanhangers van de poëzie ‘uit en voor het leven’ de meest
talentvolle is. Hij debuteerde in de Tidstorom-periode, maar behoorde niet tot de
groep rondom dit tijdschrift. Ook sloot hij niet formeel aan bij de Waterkluis- en
Klaver(en)drie-groepen, waarvan hij nochtans, wellicht het zuiverst van al zijn
tijdgenoten, het poëtisch ideaal verwezenlijkt.
Vanaf Proefvlucht (1933) tot In de wandeling lichaam geheten (1969), gedichten
die in 1972 verzameld werden onder de titel Poëtische inventaris in een lijvige bundel
van meer dan 500 bladzijden, bedrijft Jonckheere individuele belijdenislyriek,
verwoordt hij, eerst in streng klassieke maten, later, vanaf Van zee tot schelp (1955),
in door de experimentele mode bevrijde vormen, het bestaan van elke dag,
afgesneden van ieder metafysisch perspectief, wat niet belet dat heimwee en
hunkering ernaar op gezette tijden doorklinken. Een gepaste dosis ironie, een steeds
vaster en vaardiger taalgebruik - onder de Vlamingen van zijn generatie is hij op dit
gebied ongetwijfeld de knapste - verlenen aan zijn in wezen elegisch vers lenigheid
en veerkracht, houden de klacht in toom, getuigen door de kracht van het
woordenspel van weerbaarheid. ‘In zijn talrijke verzenbundels is hij altijd volwassen
en mannelijk en al bekijkt hij zichzelf soms met een haast verliefde aandacht, toch
slaat die nooit om in zelfvertedering en gekwijl. Zijn ontroering is altijd van een
mannelijk gehalte, in een gestadige slingerbeweging tussen edele bezinning en een
bronst die uitgaat boven het lichamelijk bezit en naar het mystieke reikt. (...) Zijn
scherpe manier van schrijven en dichten geeft aan zijn poëzie iets koels en
ingehoudens, men merkt al te goed dat zijn ontroering heftiger is dan zijn vers’,
131
aldus Marnix Gijsen. Deze spanning van het vers maakt dat Jonckheere beter
dan de meesten onder zijn tijdgenoten bestand blijkt tegen verjaring en
modeverschillen. Dit is heus niet alleen, en niet eens in de eerste plaats, te danken
aan de experimentele modernisering van de uitdrukking die Jonckheeres vers
kenmerkt vanaf 1955, want hoe welkom ook, deze ‘experimentele inspuiting’ raakt
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De ‘poëtische inventaris’ van K. Jonckheere is in de volle zin van het woord een
autobiografie. Elk gedicht heeft een anekdotische aanleiding; het concrete bestaan
is telkens uitgangspunt en bedding van het gedicht. De thema's van de enkele
honderden gebundelde gedichten laten zich reduceren tot enkele kernen: de ouders
en voorzaten, de vrouw, het (verlangde) kind, de lijfelijke aftakeling door de tijd, de
zee, de dood, God, de pijn en het verdriet, af en toe afgewisseld met schaarse en
uiterst broze vreugdeflitsen.
De eerste bundel, Proefvlucht (1933), lijdt nog aan expressionistische naweeën
die evenwel spoedig de plaats ruimen voor een strenge vormtucht, aldus in Het
witte zeil (1935) en Gewijde grond (1937). Het zijn vermoedelijk zijn geloofstwijfels
en een soort natuurlijke ongodsdienstigheid, die een afstand schiepen tussen de
katholieke Tijdstroomers en de dichter van deze verzen:
Sedert de duizenden jaren
dat in het dier het hart tot geest ontstond
hebben wij altoos in ons meegedragen
de bleke hoop dat er een god bestond.
Thans staan wij hier de wachtensmoeden
op wie de klare straal nier viel
en die zo menigmaal in wanhoop vroegen te bevroeden
132
blindweg 't bestaan der menselijke ziel.

Het kroondomein van de dichter beperkt zich derhalve tot de aarde, maar hij doorreist
ze van oost naar west, van noord naar zuid. En toch is de reis bij Jonckheere niet
eens een vlucht, daarvoor is het bewustzijn bij hem van de onvermijdelijkheid der
dingen te sterk. Hij geeft uitvoerig en herhaaldelijk, niettemin met grote
nauwkeurigheid, rekenschap van zijn talrijke en veelzijdige ervaringen, die meestal
in het gedicht hun anekdotisch karakter verliezen om uit te groeien tot een geestelijke
ervaring, een enkele keer het niveau bereiken van de echte poëtische schepping,
te weten het onzegbare uit te drukken. Daarnaar moet wel even gezocht worden,
want met de produktie en publikatie van gedichten is Jonckheere al te overdadig.
De weemoed van zijn debuut wordt gaandeweg overstemd door bitterheid die
zich verhult in ironie. Conchita (1939), Wat niet geneest (1943), Spiegel der zee
(1946), De hondewacht (1951) geven uiting aan gevoelens van ontnuchtering en
nutteloosheid die een ontgoochelend bestaan wekt. Onvoorzien programma (1945)
bevat enkele doorvoelde, nochtans van sereniteit blijk gevende oorlogsgedichten.
Tegelijk met de wending naar een moderner vormgeving in Van zee tot schelp
(1955) - grotere autonomie van het woord, verspringende beeldspraak - stelt men
vast dat de dichter zijn ontgoocheling enigszins overwonnen heeft. Objectivering
van beeld en stijl lopen evenwijdig in Ogentroost (1961), Roemeense suite (1965)
en In de wandeling lichaam geheten (1969). Typisch voor de rustige onmiddellijkheid
van zijn romantisch spleen, voor de superieure zelfspot, is de beginstrofe van Antiek:
Al jaren zit ik op een nimf te wachten
Steeds op dezelfde stoel onder een den.
Ik zie er tien in 't riet van mijn gedachten
133
maar geen van hen komt kijken wie ik ben.

Karel Jonckheere mag dan terecht voor een veelschrijver doorgaan, maar het
doorsnee gehalte van zijn verzen handhaaft zich uitstekend naast de gemiddelde
verzenproduktie van zijn Vlaamse tijdgenoten en onderscheidt zich er zelfs vaak
gunstig van.
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D. Evaluatie
De in dit hoofdstuk behandelde dichters zijn exponenten van een overgangsperiode.
Verbijsterd door de expressionistische explosie omstreeks 1920, maar wantrouwig
tegenover nieuwlichterij en bang voor een al te radicale breuk met het vertrouwde
houvast van de zowel geestelijke als formele traditie, huldigen zij een opvatting van
de poëzie die over het symbolisme en impressionisme heen in de romantiek wortelt.
Hun lyriek is ofwel individuele belijdenis - hoewel met meer terughouding geuit dan
hun onmiddellijke voorgangers het pleegden te doen - ofwel balladeachtige imitatie
van zogenaamde volkspoëzie, waarvan de oorsprong en onmiddellijke aanleiding
in de historische context van het Vlaamse nationalisme tussen de twee
wereldoorlogen gezocht moet worden.
De boodschap van Van Ostaijen en van de wereldliteratuur - Russisch formalisme,
futurisme, expressionisme, kubisme en surrealisme - werd in Vlaanderen pas
vernomen door de literaire lichting van 1950. Zeker, een versoepeling van het
prosodisch kader, een verjongde beeldspraak, die op haar beurt al spoedig ontaardt
in een nieuwe retoriek van ‘hinden en kristallen’, veranderen het uiterlijk aspect van
de dichterlijke produktie van hen die na 1920 aan het woord komen; deze wijziging
is te danken aan de expressionistische golf, maar ook wel aan een natuurlijke en
geleidelijke evolutie van de genres. De opvatting echter van de poëzie als
scheppende taalfunctie, als een ‘sprong van Münchhausen’ was te gewaagd voor
deze generatie, hoewel een paar dichters rondom het tijdschrift Vormen - met name
Buckinx en De Vree - dit standpunt theoretisch aanvaardden en verkondigden, maar
uiteindelijk niet in staat bleken te zijn het in de praktijk van hun vers om te zetten.
De generatie die tussen de twee wereldoorlogen aan het woord kwam, vormt dan
ook een verdienstelijke dichterschare, ietwat grijs, ietwat anoniem, vlug door de
mode en de literatuurhistorie ingehaald, al zullen vermoedelijk wel enige verzen van
Herreman, Buckinx of Jonckheere de tijd trotseren. Hierbovenuit steekt kortstondig
de ruige kop van Richard Minne, die zijn eigen experimenten volvoert, en, even
later, de eenzame gestalte van Maunce Gilliams op wiens oeuvre de ontoereikende
termen experiment en traditie niet meer van toepassing zijn, omdat hij slechts poëzie
schept volgens de strengste wetten die de kunstwereld regeren, te weten: schroom
tegenover de materie, liefde voor het werktuig, eerbied voor het handwerk en de
ingetogenheid waarin zulks hoort te gebeuren, ten slotte: de eis van de volmaakte
afwerking.
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IV. De vernieuwing van de romankunst
1913-1941
door prof. dr. M. Dupuis
In de periode tussen de twee wereldoorlogen doen zich in de Vlaamse
romanproduktie twee tegenstrijdige tendensen gelden.
Vooreerst blijkt met Timmermans, Claes en anderen de boerenroman een vaste
waarde te worden, die aan de smaak van het grote lezerspubliek tegemoet komt
en nadien des te moeilijker van haar voetstuk zal kunnen worden gestoten. Op het
eerste gezicht, d.i. naar onderwerp, sfeer en milieu te oordelen, lijken die schrijvers
in het voetspoor van Buysse en Streuvels te moeten worden gesitueerd. Maar van
hun modellen missen zij het scherpe inzicht in het menselijk tekort, de sociale
bewogenheid en de interesse voor algemeen menselijke problemen. Hun voorliefde
voor de ‘couleur locale’, de folklore en het strikt regionale sluit hun kunst in een soort
van klein-realisme op. Hieraan verlenen lyrisme - bij Timmermans - of epische
levendigheid - bij Claes - wel eens een bijzonder cachet, maar zelden komen de
intellectuele bekommernissen of de culturele bagage van de moderne mens in deze
literatuur tot hun recht.
Hierop zou pas later een nieuwe generatie die omstreeks 1930 aan het woord
kwam en het literaire podium mede bezette, de volle klemtoon leggen. Bewust
verzetten deze jongeren, die zich het eerst met Roelants en Walschap manifesteren,
zich tegen de traditionele streekroman. Doch dat verschijnsel mag niet worden
gedefinieerd als een plotselinge omwenteling. In feite gaat de nieuwe tendens om
psychologische, morele en sociale problemen op de voorgrond te doen treden, op
vroegere initiatieven terug. Reeds had Van Nu en Straks, in zijn poging om de
Vlaamse literatuur bij de Europese geestes- en kunststromingen in te schakelen,
de nadruk gelegd op de rol van het intellect en van de cultuur in de kunst, alsook
op het belang van de psychologische en maatschappelijke realiteit. Hierbij had
tevens het stadsleven als verkenningsterrein zijn intrede gedaan in onze
romanliteratuur (De Bom, H. Teirlinck; vgl. iets later ook Elsschot). Omstreeks 1910
werd deze stroming, die door de toenemende verspreiding van de streekroman
dreigde vast te lopen, opnieuw vooruitgeholpen door de Boomgaard-schrijvers.
Maar een beslissende invloed op de romanvernieuwing in 1927 had ook en vooral
het expressionisme uitgeoefend.
Het expressionisme is op dat moment weliswaar reeds voorbij, en de nieuwe
romanciers vertonen én opmerkelijke verschillen t.o.v. de avant-garde, én een
onderlinge diversiteit die het niet mogelijk maakt ze onder één noemer te brengen.
Toch is bij het verinnerlijkings- en verruimingsproces dat de Vlaamse roman dan
ondergaat, de fundamentele bijdrage van het expressionisme niet weg te denken.
Wel dient erop gewezen te worden dat er in dit geval geen sprake kan zijn van een
‘expressionistische romankunst’. Hoogstens gaan de jongeren, onder impuls van
het expressionisme, bepaalde richtingen uit die anders maar weinig toegankelijk
zouden zijn geweest. Zelf
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had het expressionisme slechts weinig romans opgeleverd: het was in de eerste
plaats een verschijnsel dat, wegens zijn gerichtheid op het zichtbaar maken van het
ik, vooral de poëzie en in zekere zin ook het toneel aanging. Doch in het verlengde
daarvan liggen niet alleen de experimentele tendensen die zich in de jaren dertig
bij Gilliams en later bij Van Baelen, Daisne en Claus zouden manifesteren, maar
ook een aantal hoofdkenmerken van de roman vanaf Roelants en Walschap.
Een van die kenmerken, dat men zowel door de invloed van het expressionisme
als door de afkeer van de boerenroman kan verklaren, geldt de grotere zorg besteed
aan de functionaliteit van de verhaalcomponenten t.o.v. een idee, een thematische
opzet die aan het hele verhaal ten grondslag ligt. Een psychologisch, filosofisch of
sociaal hoofdthema werkt het evenwicht van het geheel in de hand, het legt zijn
orde aan de romanarchitectuur op. Waar b.v. de schrijver van streekromans zich
vermeide in ellenlange, met nutteloze details doorspekte milieubeschrijvingen, wordt
voortaan het decor verbannen - of althans handhaaft men er slechts de aspecten
van, die aan de hoofdopzet dienstbaar kunnen worden gemaakt. Ook de
impressionistische woordkunst wordt als overbodige ballast overboord gegooid,
inzoverre die niet tot uitdrukking van de menselijke inhoud bijdraagt. In navolging
van Elsschot, die in vele opzichten een baanbreker is geweest, zetten zowel
Walschap als Roelants zich schrap tegen de weergave van de zielloze buitenwereld
en houden zich aan een functioneel bericht over nu eens de daden dan weer de
karaktertrekken van hun personages. Dat doen zij bovendien met behulp van een
soberder, soms direct mededelende taal. Wanneer de buitenwereld door schrijvers
als Gilliams of De Pillecyn gerehabiliteerd wordt, dan krijgt deze slechts waarde
inzoverre zij als toetssteen fungeert voor een Ik dat als thema centraal staat. En
wanneer Walschap de introspectie geheel en al door de handeling vervangt, dan
ontspruit dit eerherstel van het zintuiglijk waarneembare slechts aan het verlangen,
de psyche via haar uitingsvormen aanschouwelijk te maken.
Het hoofdonderwerp van de nieuwe roman is thans inderdaad de ‘Mens’ geworden.
Ook op thematisch gebied was de bijdrage van het expressionisme niet beperkt tot
afzonderlijke verschijnselen - zoals b.v. het vitalisme dat bij Walschap en Teirlinck
ingang vond. De humanitaire idealen die het verspreidde, droegen hun steentje bij
tot een steeds grotere en meer exclusieve belangstelling voor de Mens en zijn
situatie in de moderne wereld. Dat wordt inderdaad een gemeenschappelijk doel
bij romanschrijvers van even diverse pluimage als Roelants, Walschap of Brulez.
De nieuwe roman doet innerlijk sterk levende individuen optreden, van wie de situatie
midden in een netwerk van betrekkingen onder de loep wordt genomen. Bij sommigen
krijgt het maatschappelijk verband meer reliëf doordat het als het voornaamste
element naar voren treedt waardoor het individu wordt beïnvloed (Elsschot, Zielens,
Matthijs). Bij anderen valt de klemtoon eerder op de individuele psychologie, de
‘persoonlijkheid’: de mens zoekt dan zijn toestand te bepalen t.o.v. zichzelf, zijn
eigen verleden en meestal ook zijn ethische waarden (Roelants, Demedts, Berghen,
Lebeau, Van Hoogenbemt). Hoe dan ook: steeds krijgt het denkende en handelende
subject de volle aandacht, of het nu als produkt van de maatschappij, als
verantwoordelijke deelnemer aan een moreel-godsdienstige proef, als intellectuele
vrijheidsstrever (Brulez) of als vorser van zijn eigen onbewuste leven (Gilliams)
onderzocht wordt. Overigens gaan al die tendensen, ondanks individuele verschillen
en accentverschuivingen, vaak samen bij dezelfde schrijver: zij vormen immers het
gemeenschappelijk produkt van een ontwikkeling, en wortelen in een zelfde culturele
achtergrond.
Dat deze geestelijke context voor punten van overeenkomst zorgt, bewijzen verder
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enkele kenmerken van deze romanliteratuur die met een zuiver literaire vernieuwing
weinig te maken hebben, doch eerder een sociale oorsprong hebben. Een daarvan
is de voorliefde voor non-conformistische houdingen - een non-conformisme dat
overigens beperkt blijft doordat het zich nu eens als gematigd voordoet, dan weer
tot verzaken of compromissen leidt. De romanhelden van Elsschot en Roelants
komen zwakjes in opstand tegen de verstikkende sleur van de kleine burger - maar
zij verzoenen zich met hun beperktheid. De Pillecyn, Demedts en Lebeau verzetten
zich tegen de clerus - maar weinig schrijvers verdienen zo duidelijk als de laatste
twee de benaming ‘katholieke romanciers’. Walschap verwerpt de cultuur, waarmee
hij echter hoe langer hoe meer een compromis aangaat. Brulez' sceptische figuren
nemen afstand van alle waarden, doch blijven verbitterd achter Dit schema van het
gesmoorde, verzachte of nutteloze verzet tegen het ‘establishment’ lijkt wel typisch
te zijn voor de Vlaamse romanschrijvers uit deze generatie. Zoals Weisgerber
1
aantoonde , heeft dat verschijnsel o.m. wortels in de maatschappelijke status van
de Vlaamse bourgeois (en schrijver). Bij deze zijn inderdaad alsnog tegenstrijdige
gevoelens werkzaam aangaande zijn maatschappelijke identiteit en zelfstandigheid.
Ook al heeft hij, uit een cultureel en sociaal oogpunt bekeken, alle achterstand bij
de Franstalige bourgeoisie ruimschoots ingehaald, toch blijft hij een malcontent
wiens idealisme niet op bevredigende wijze door de feiten wordt waargemaakt.
Bovendien zit hem niet alleen opstandigheid in het merg, maar achteraf ook het
verzaken, het afzien van de begeerde vrijheid: van psychologische ontvoogding is
dus nog niet helemaal sprake, de mentaliteit van de malcontent blijft enige tijd nog
nawerken - daar komen wij bij gelegenheid op terug. In elk geval hebben wij hier te
doen met een verschijnsel waarbij een sociale en culturele situatie zich op collectieve
manier voelbaar maakt op het gebied van de romanstof. Dat is ongetwijfeld niet het
enige, dat een onderzoek waard zou zijn. Laten wij hier echter volstaan met nog
een algemene opmerking wat de romanpsychologie betreft. Hoewel de vernieuwing
zich vooral op dat gebied manifesteerde, vallen juist in de psychologische visie
remmende factoren en grenzen te bespeuren. Behalve bij Walschap, Gilliams en
Berghen blijkt nl. de psychoanalyse bij al die schrijvers geen ingang te vinden. Bij
Roelants b.v. zal de psychologische ontleding daar ophouden waar de christelijke
moraal hem het zwijgen oplegt. Het is verder geen toeval dat de psychologische
roman vaak tevens een ideënroman blijkt te zijn: zo b.v. bij Demedts, Van
Hoogenbemt, Berghen of Lebeau. Deze dubbele functie van het psychologische
genre zou wel eens het onvermogen of de onwil kunnen maskeren om psychische
verschijnselen los te zien van een als onaantastbaar beschouwd waardenstelsel.
Op enkele uitzonderingen na wordt - althans vóór 1940 - van iedere verkenning van
het onbewuste afgezien, zoals ook de seksualiteit nauwelijks door iemand anders
dan Walschap wordt aangedurfd. Terughoudendheid en gematigdheid zijn dus zowel
op psychologisch als op sociaal gebied karakteristieken van de nieuwe Vlaamse
roman. De nieuwe belangstelling voor de individuele psychologie en het vermengen
daarvan met traditionele morele waarden; het verlangen om maatschappelijke
vraagstukken tegen een authentieke achtergrond te behandelen; ten slotte de
aarzeling om, ondanks het non-conformisme, met de gevestigde waarden schoon
schip te maken: al deze wezenstrekken verklaren ook in zekere zin waarom het
realisme de gemene deler is van al die schrijvers. Realisme immers impliceert
aanvaarding van een gangbaar wereldbeeld zoals dat met de zintuigen wordt
waargenomen, en dat in grote trekken overeenstemt met de gegevens van de ratio;
2
verder stelt het een voor iedereen gelijkwaardige zienswijze voorop. Doch dat
beperkte vormbeginsel, dat op een in wezen conservatieve visie steunt, begint met
sommige schrijvers zoals Walschap, Brulez en Gilliams
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al aardig te slijten. Walschaps Houtekiet b.v. doet een expressionistische gestalte,
een mensgeworden idee optreden midden in een utopische gemeenschap. De
realiteit fungeert daarbij slechts als referentiekader, als model waar het niet
realistische verhaal slechts op indirecte wijze naar verwijst. En in Gilliams' romans
is de waarneembare werkelijkheid, zoals reeds aangestipt, evenmin het voorwerp
van de aandacht: centraal staat hier het subject waardoor die ervaren wordt.
Bovendien is in Elias de orde waar de romanbouw zich naar schikt, niet enkel en
alleen die van de chronologie; het is er ook een die aan een andere kunstvorm, met
name de muziek, wordt ontleend.
Duidelijk genoeg hebben wij, met de laatstgenoemde figuren, te maken met
voorlopers van de modernistische roman, zoals die pas omstreeks 1940 de Vlaamse
literatuur zal binnenstappen met Van Baelen, Schepens, Daisne en later Claus.

1913-1927
Hoewel hij ook gedichten (Door de dagen, 1907; Adagio, 1947), toneelstukken
(Mijnheer Pirroen, 1922; Leontientje, 1926; De hemelse Salome, 1930; Het filmspel
van Sint Franciscus, 1938; De zachte keel, 1943) en bewerkingen van middeleeuwse
teksten (Karel en Elegast, 1921) publiceerde, is Felix Timmermans (1886-1947) in
de eerste plaats de auteur van romans, geromanceerde biografieën en verhalen.
Hij debuteerde op dit gebied met de novellenbundels Schemeringen van de dood
(1910) en Begijnhofsproken (1912), waarvan de tweede in samenwerking met Anton
Thiry ontstond. De titel van de eerste bundel laat al iets vermoeden van de
pessimistische sfeer waarvan deze verhalen doordrongen zijn. Deze grondtoon is
vooral opmerkelijk daar hij in schrille tegenstelling staat met hetgeen de schrijver
ons in het vervolg te bieden zou hebben - in het bijzonder met Pallieter (1916), een
lofzang op de levensvreugde. Ook al is het hier de plaats niet om op de mens
Timmermans in te gaan, een korte beschouwing dringt zich op indien wij het oeuvre
in een geschikt perspectief willen situeren. De doodsobsessie en het
ontredderingsgevoel die de schrijver in zijn eerste verhalen tot uiting bracht, dienen
wij inderdaad als symptomen van een typische ontwortelingsstemming te zien: met
name die van de ongecompliceerde mens wiens veilige denkwereld door bepaalde
omstandigheden in de war is gebracht. Geloofstwijfels en later ziekte bezorgden
Timmermans de angst die de voedingsbodem van haast zijn hele werk zou worden.
Gaf hij zich in Schemeringen van de dood aan vertwijfeling over, dan zou zijn verdere
werk blijk geven van zijn verlangen die te bezweren - het koste wat het wil. Hij zou
b.v. een romanfiguur scheppen die kommerloos en boordevol levensvreugde is.
Elders zou hij belangstelling tonen voor historische figuren die - althans in zijn ogen
- hun ‘zwakheid’ als mens in de kunst of in de heiligheid weten goed te maken. Hij
zou de psychologie en het intellect mijden en zich hierbij aan Vermeylens ‘more
brains’ weinig gelegen laten liggen. Hij zou met onvermoeibare ijver blijven hameren,
op gevaar af er zijn romans mee te overladen, op een onvoorwaardelijk
Godsvertrouwen, de alomtegenwoordigheid van Gods wil en de blinde berusting in
de Voorzienigheid. Insgelijks zouden de heimatliefde, de gehechtheid aan de grond
en de traditie steeds weer luidkeels worden bezongen. Al deze elementen, waarmee
reeds enkele van zijn hoofdthema's zijn aangegeven, verkrijgen reeds samenhang
in de boven geschetste toestand - al zijn hierbij het belang van de traditie en dat
van de sociologische context niet uit het oog te verliezen. Hoe dan ook, een verklaring
voor een aantal kenmerken van Timmermans' romanwereld dient men te zoe-
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ken in de individuele motivering waarop het oeuvre berust, veel minder in het bewuste
verlangen ideeën te verspreiden, of zich formeel of inhoudelijk aan te sluiten bij een
of andere kunststroming.
Wie dat niet beseft, zou wel eens geneigd kunnen zijn Pallieter (1916) als een
vroege uiting van het expressionisme in de roman te beschouwen. Bij Pallieter zijn
er geen psychologische vraagstukken en geen innerlijke verscheurdheid, hij is uit
één stuk gemaakt. Men zou hierbij kunnen denken aan de latere, duidelijker onder
de invloed van het expressionisme ontstane Houtekiet-figuur bij Walschap, te meer
daar ook Pallieter een vitalistische verschijning is die in een soort van
voorgeschiedenis gesitueerd is. Pallieter kent bij voorbeeld geen zondebesef, hij
geniet van het eenvoudige natuurleven, hij ‘melkt de dag’. Maar hij mag dan geen
weergave van de werkelijkheid, maar de belichaming van een idee zijn, toch mist
3
hij de forse consistentie van de moderne vitalist in de trant van Houtekiet. Bovendien
ontbreekt hier volkomen het bestaansdynamisme waardoor de mensgeworden idee,
zodra die in het bestaan geworpen is, aan een of andere conflictsituatie onderworpen
zou worden. Juist hierdoor kan een expressionistische gestalte verwijzingswaarde
krijgen t.o.v. een hedendaagse problematiek: zij wordt in haar aanvankelijke gaafheid
aan de werkelijkheid getoetst, ondergaat aanvechtingen van de buitenwereld en
bewijst, of zij overwint of niet, haar leefbaarheid als utopie. Pas met Boerenpsalm
(1935) zou Timmermans een moderne roman schrijven, waarin een Ik tegenover
de buitenwereld als bron van problemen wordt geplaatst. Hoe het ook zij, de
eendimensionale held Pallieter is al te schraal om conflicten met de realiteit uit te
lokken. Ook deze is trouwens even onproblematisch en eendimensionaal als hij, zij
biedt geen weerstand. De wereld ligt aan Pallieters voeten, doch slechts als
verblijfplaats en als object van beschouwing, niet als dynamisch krachtveld te midden
waarvan hij zich als idee waar te maken zou hebben. Zelfs als natuurbeschouwer,
ten slotte, hoedt de dagenmelker er zich wel voor, welke moderne problematiek ook
aan te snijden: hij doet niets anders dan beamen, projecteert eenzijdig in zijn
natuurbeleving een zelfde, sluitende geloofsovertuiging. Pallieter is, inderdaad, geen
zuiver heidens genieter. Zijn vreugde om het bestaan midden in de natuur puurt hij
slechts gedeeltelijk uit de bevrediging van zijn aardse verlangens. Grotendeels is
zijn genot terug te brengen tot dat van de simpele ziel die nergens tegenspraak of
tegenstand ontmoet, en die juist daardoor aan zijn beamen van het leven een
onvermengde vreugde beleeft. Door de ondubbelzinnigheid van zijn levensvisie en
de kantigheid van zijn gedachtenwereld roept Pallieter eerder een geïdealiseerde
boerenfiguur op dan een expressionistische gestalte die uit een modern
werkelijkheidsbesef voortgesproten zou zijn. Duidelijk blijkt dus reeds dat de inhoud
van deze boerenroman niet, zoals dat bij Streuvels wel het geval is, tot een algemeen
menselijk, haast mythisch gebeuren uitgroeit. De mens wordt hier niet bij het
natuurgebeuren ingelijfd; hij participeert er bijna als buitenstaander aan. Timmermans
heeft bovendien ook geen noemenswaardige visie op de maatschappij. Het
boerenleven neemt hij noch als zelfstandig verschijnsel onder de loep, noch in zijn
verhouding tot andere gemeenschapsvormen, noch ten slotte uit het oogpunt van
de maatschappelijke ontwikkeling. Hij beperkt zich tot het opnemen, door een
idealiserende lens heen, van taferelen uit het leven in de heimat - Lier, het Neteland.
Heimatliteratuur, Biedermeierrealisme, folklorisme resumeren de sfeer van dit werk.
De volle nadruk wordt er gelegd op o.m. boerse vroomheid en processies,
plattelandse types zoals de dorpspastoor en de bigotte dienstmeid, braspartijen
onder boeren, openluchtmaaltijden enz. Timmermans doet zich hierbij voor als
4
klein-realist , als miniaturist - een beperktheid die toch weer goedgemaakt wordt
door een originele, fantasierijke beeldspraak.
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Veel van deze kenmerken zouden in het overige werk van Timmermans blijven
overheersen. Van zijn voorliefde voor anekdoten is hij b.v. lang niet af geraakt
wanneer hij met Het Kindeken Jezus in Vlaanderen (1917) het Christusverhaal naar
een anachronistisch Vlaanderen verplaatst. Een lichte intellectualisering van de
anekdote zal zich echter in het vervolg manifesteren, zij het maar doordat het
godsdienstige gevoel uit Pallieter in verscheidene vormen toegepast wordt op wat
levendiger handelingen, die de waarde van een allegorie of een fabel krijgen. Zulks
is b.v. het geval met het kerstverhaal Driekoningentriptiek (1923), waarin drie boeren
met Kerstmis het door hen ingezamelde drinkgeld afstaan aan een oude man, een
jonge vrouw en een pasgeborene, die zij in een kermiswagen ontmoeten - ieder op
zijn manier zullen zij daarna door de genade worden getroffen. De Zeer Schone
Uren van Juffrouw Symforosa, Begijntjen (1918), Anne-Marie (1921), De Pastoor
uit den Bloeyenden Wijngaerdt (1924) zijn, evenals het latere Ik zag Cecilia komen
(1938), romantische liefdesverhalen, waarvan het stramien meestal niet vreemd is
aan de - al dan niet bewuste - stilering van een stichtelijke zedenles. Zo geven o.m.
zelfverloochening, deemoed, verzaken, vergeestelijking van de liefde hierbij de toon
aan.
De subjectieve en anachronistische behandeling van een historisch gegeven vat
Timmermans na Het Kindeken Jezus in Vlaanderen weer op in twee geromanceerde
biografieën, namelijk in Pieter Breughel, zoo heb ik U uit uwe werken geroken (1928)
en De Harp van Sint-Franciscus (1932). Ondanks het feit dat hij in verband met
deze figuren een omvangrijke documentatie bij elkaar bracht, hebben deze werken
weinig gemeen met een verhelderend getuigenis. Niet alleen vervalt de schrijver
zeer vaak in anekdotiek, maar zijn visie op de hoofdpersonen is sterk intuïtief en
vervormend. Dit is geen wonder: evenals Pallieter worden hier Breughel en de
Heilige van Assisi opgevat als projecties van mogelijke oplossingen voor
5
Timmermans' primaire levensangst. Franciscus vindt een steun en een
bestaansreden in het volledig opgaan in de heiligheid, Breughel sublimeert als ‘zwak’
mens zijn levensangst in de kunst. Op dit laatste schema is eveneens de postuum
uitgegeven roman Adriaan Brouwer (1948) gebouwd: ook de lichtmis, de
levensgenieter ontleent juist aan zijn ‘zwakheid’ zijn scheppende kracht.
Op een literair veel hoger peil dan al het voorgaande en b.v. ook dan de
familieroman De Familie Hernat (1941), staat Baerenpsalm (1935), een boerenroman
die terecht als Timmermans' meesterwerk wordt beschouwd. In tegenstelling met
wat in Pallieter het geval was, wordt de aandacht hier gevestigd minder op de folkore,
de natuur of de buitenwereld dan wel op het innerlijk van de mens. Aanschouwelijk
gemaakt wordt de manier waarop Wortel, een meer genuanceerde erfgenaam van
Pallieter, met zijn geweten in het reine komt. Wortel is een vrome boer en de beste
vriend van de pastoor, maar kent ook vlagen van lichtzinnigheid en van bijgeloof.
Een eenvoudig blok zoals Pallieter is hij niet, maar hem wordt ook geen onvermengd
gelukkig lot beschoren. Hij ondervindt zowel zware beproevingen als diepe vreugden,
worstelt met zijn geweten en zijn geloof. Zijn verknochtheid aan de eigen grond en
zijn onwankelbaar berusten in de Voorzienigheid helpen hem ten slotte zijn lot
aanvaarden. Hoofdzaak is in elk geval dat Timmermans er ditmaal in slaagt, een
authentiek mensentype te scheppen en psychologisch geloofwaardig te maken.
Niet het minst wordt dit in de hand gewerkt door het gebruik van de ik-vorm en de
methode van de biecht a posteriori. Deze werkwijze verhoogt a.h.w. de leesbaarheid
van het geheel, doordat Timmermans hier niet probeert een of andere levenswijsheid
via een stichtelijk feitenpatroon aan de lezer op te dringen; veeleer schrijft hij die
als een geheel van overtuigingen toe aan de persoonlijkheid van Wortel, waardoor
zij samenhang verkrijgt. Cen-
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traal staat nu inderdaad een Ik, een problematisch individu zoals het zich tot zijn
eigen daden, tot de buitenwereld en tot de transcendentie verhoudt. Samen met de
versobering van de stijl en de adequate aanpassing ervan aan de eisen van het
belijdenisgenre maakt de psychologische samenhang dit werk tot het gaafste dat
Timmermans ooit geschreven heeft. Blijkbaar had hij toen de invloed van de
vernieuwing na 1927 ondergaan.
Timmermans was zeker geen alleenstaande figuur. Heimatliteratuur, met als
voornaamste kenmerk de voorliefde voor miniatuur en anekdote, vormde werkelijk
een stroming, hoewel van geringe literaire kracht. Min of meer in dezelfde trant als
Timmermans schreven b.v. ook E. Claes, J. Arras en A. Thiry.
Jozef Arras (1890-1919) schrijft volksliteratuur, o.m. sprookjes Anders dan
Timmermans is hij minder eenzijdig gericht op de veraanschouwelijking van het
‘goede’, en van humor is hij in zijn Gekke sprookjes (1909) en Gekke vertelsels
(1924) niet verstoken. Hij publiceerde ook Begijnhofsprookjes (1924), zoals
Timmermans in 1912 had gedaan in samenwerking met Anton Thiry (1888-1954).
De laatste echter onderscheidt zich door zijn belangstelling voor de kleine stad;
hiervan is zijn proza een soort van kroniek. Hij publiceerde o.m. Het schone jaar
van Carolus (1920), Onder Sint Gomarus' wake (1924), De Izengrim (1929) en
Kiroeme, Kiroeme (1930).
Evenals Timmermans onderging Ernest Claes (1885-1968) bij zijn debuut de invloed
van Streuvels. Ook bij hem vormt de geboortestreek - in dit geval de Kempen en
het Hageland - de achtergrond van veel verhalen en romans. En evenmin als
Timmermans toont hij zich bij het uitbeelden van deze agrarische gemeenschap
Streuveliaans. Claes en Timmermans zijn klein-realisten die zich anders dan
Streuvels niet toeleggen op het inschakelen van de mens in een ruim, organisch
opgevat natuurleven, of op de sociologische studie van een dynamisch
gemeenschapsleven. Claes in het bijzonder bekijkt het leven aan de buitenkant en
is - althans op het niveau van de verhaalstof - uitsluitend in het anekdotische
geïnteresseerd: handeling en dialogen verwijzen slechts naar zichzelf en staan niet
direct in dienst van een diepere probleemstelling. In dit opzicht laat Claes zich in
mindere mate dan Timmermans door lyrisme en verinnerlijking van de werkelijkheidsen natuurbeleving meeslepen. Zijn heimatliteratuur mondt niet uit in een uitbundige
lofzang op de Voorzienigheid en de liefde voor de eigen grond - ook al was hij
minstens even overtuigd katholiek en Vlaamsgezind als zijn Lierse collega. Bij
Timmermans lag het samengaan van geloof en heimatliefde er dik op; Claes
daarentegen is hierin meer gereserveerd, zoals hij ook minder graag toegeeft aan
het folklorisme.
Veeleer dan als folklorist en lyricus treedt hij op als verteller van kleine, levendige
tonelen. De anekdotiek wordt hier op de spits gedreven. Claes voelt zich inderdaad
het beste thuis in korte ‘tranches de vie’, waarbij zijn belangstelling vooral uitgaat
naar de keuze van het kenschetsende detail, de humoristische voorstelling en de
levendigheid van verteltrant en dialogen. Hierin ligt zijn talent en steekt hij boven
Timmermans uit. Klein-realisme en regionalisme gaan samen in zijn bekendste
werk, De Witte (1920), dat gekenmerkt wordt door de aaneenschakeling van korte
schetsen over de guitenstreken van een plattelandskind. Dat geldt ook voor een
aantal andere verhalen of romans zoals De Fanfare van de Sint-Jansvrienden (1924),
Sichemse novellen (1921), Wannes Raps (1926), Onze Smid (1928), Kobeke (1933)
of Pastoor Campens zaliger (1935). Zijn inspiratie zocht hij in dit verband ook wel
in legenden uit zijn geboortestreek, waaruit b.v. De heiligen van Sichem (1931) en
De wondere Tocht (1933) ontstonden.
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Claes was doctor in de letteren van de Leuvense universiteit maar, zoals reeds uit
het voorgaande blijkt, was deze intellectueel er evenmin als Timmermans op uit,
langs welke weg ook het intellect de literatuur binnen te laten. Structureel
verantwoorde romans en goed doordachte handelingen bouwt hij niet; problematische
romanhelden laat hij in problematische toestanden niet optreden. Terecht schrijft
A. Demedts het gebrek aan intellectualisme bij Claes' personages aan hun geloof
toe: ‘De zekerheid van een geloof waaraan nooit getwijfeld wordt, vrijwaart hen voor
6
een piekerend nadenken over problemen van geestelijke aard’. Zeer bewust schrijft
Claes voor een bepaald publiek waarvan hij de geest niet wenst te vormen, doch
het gemoed te ontroeren - tegenover het ‘meer hersenen’ stelt hij het ‘meer hart’.
Het weglaten van problemen, het goedlachse anekdotisme, de aandacht voor het
onbeduidende: deze kenmerken moeten ons als zoveel pogingen voorkomen, om
iedere bron van tragiek te weren en om een beveiligende eenvoud van visie niet
door bewustwording in het gedrang te brengen.
Kortzichtigheid en klein-realisme mogen dan met praktische zin aangewend
worden tegen tragiek en luciditeit, maar in wezen is Claes een idealist en een
romanticus. Zijn blik is veelal naar het verleden gericht, en wel in menig opzicht.
Daarvan getuigen niet alleen het bezingen van de heimat en het conservatisme dat
aan zijn kunst- en levensopvattingen inherent is, maar ook het feit dat zijn werk
grotendeels herinneringsliteratuur is. Voor de romanticus ligt het betere, het ideaal
vaak in het verleden, waarbij het bestaan gelijk komt te staan met het
ontaardingsproces van een verloren zuiverheid en onschuld. Heimwee naar de
kinderjaren komt bij Claes dan ook duidelijk tot uiting, met name in De Witte en Kiki
(1925), vgl. ook het autobiografische Jeugd (1940). De harde werkelijkheid van het
heden daarentegen, zoals b.v. die van de oorlog, ondervindt de idealist als het
verrassend ingrijpen van onrechtvaardige, absurde omstandigheden. Oorlogsverhalen
zijn Oorlogsnovellen (1919), Namen 1914 (1919) en Bei uns in Deutschland (1919),
alsook het latere De moeder en de drie soldaten (1942). Klachten over aardse
ongerechtigheid en een gebed om meer liefde bevatten ook een aantal werken die
na Wereldoorlog II ontstonden, nadat Claes drie maanden straftijd had moeten
uitzitten: Kerstnacht in de gevangenis (1946), De oude Moeder (1946), Gerechtelijke
Dwaling (1947, gepubliceerd onder de schuilnaam G. van Hasselt), en Cel 269
(1952). Uit deze periode dagtekent ook het oorlogsverhaal Daar is een mens
verdronken (1950), waarin de auteur dezelfde stof behandelt maar deze naar
Wereldoorlog I verplaatst. In deze werken dan is de voorliefde voor het amusante
verhaaltje geweken voor het naar voren brengen van ideeën en van een innerlijk
conflict, dat geen gewetensconflict is, doch eerder datgene wat zich afspeelt bij de
idealist, waarbij een oplossing wordt gezocht om de ervaring met het ideaal te
verzoenen. Modern zijn deze verhalen dus nog niet in die zin dat een individu, bij
wie idealisme en werkelijkheid met elkaar in botsing komen, op zoek naar zichzelf
zou gaan om zijn innerlijke verdeeldheid te verkennen en zo mogelijk op te heffen.
Centraal staat hier veeleer een onwankelbaar idealisme dat zichzelf onderzoekt en
uitdijt om met steeds nieuwe ondervindingen in het reine te kunnen komen. Gepoogd
wordt deze binnen het eigen denkpatroon op bevredigende wijze te verklaren.
Reeds vóór deze periode echter had Claes andere problemen aangeroerd, en
andersoortige personages doen optreden dan de Witte en de hem sympathieke
volkshelden uit Zichem en Averbode. In botsing met zijn idealisme liet hij de
hoofdpersoon uit De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop (1923) komen, een
oorlogswoekeraar die zich onder de dekmantel van de vaderlandsliefde weet te
verbergen. In Clementine (1940) leek hij even de richting van Walschap te zullen
uitgaan en zich voor psychopa-
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thologische gevallen t e interesseren, maar dit genre gaf hij onmiddellijk daarna
weer op. Beter lag hem de vroegere anekdotiek, die hij op succesvolle manier
toepaste in een dierenverhaal, Floere, het Fluwijn (1951). Claes' verdiensten als
verteller komen hier volledig tot hun recht, terwijl met het tragische einde van het
diertje een allegorische dimensie aan het verhaal wordt verleend, die het vroegere
miniaturisme aanzienlijk verruimt.
De streekroman zal decenniën lang blijven voortleven. Hij zal sporen nalaten bij
F. de Pillecyn, A. Demedts, G. Dunbreux e.a., en als zodanig worden beoefend door
tal van schrijvers waaronder Lode Verhees (1857-1935), Herwin Eeckel (1873-1934)
en de jongere Emiel van Hemeldonck (1897-1961). Deze is evenals Claes vooral
de schrijver van eenvoudige heimatliteratuur: ongecompliceerde romans zoals Dorp
in de hei (1938), Maria, mijn kind (1944) of Land van belofte (1948). Hij evoceert de
Kempen. Heimatliefde komt ook tot uiting in zijn historische romans - een genre dat
hij samen met De Pillecyn, Hendrik Prijs, Julien Kuypers en Daan Inghelram weer
heeft helpen opleven. Het kader daarvoor is aanvankelijk nog Kempens (De Cleyne
Keyser, 1943), maar later roept hij liever historische momenten van de stad
Antwerpen op: o.m. in Soet Antwerpen, adieu (1953), Schelde, snelle vlief (1956)
of De giftmenger van Antwerpen (1962). Hoe langer hoe meer onderging hij de
invloed van de nieuwe stromingen, wat zich vooral door het toenemende belang
van de psychologie manifesteert.
Van een volstrekt andere geestelijke en literaire houding getuigt het werk van Willem
Elsschot (pseudoniem van Alfons de Ridder, 1882-1960). Zijn debuut Villa des
Roses (1913) en de daarop volgende werken Een ontgoocheling (1921), De
verlossing (1921) en Lijmen (1924) baarden aanvankelijk weinig opzien - blijkbaar
staken zij al te scherp bij de toenmalige romanproduktie af. Mede om dit gebrek aan
belangstelling bij het publiek zweeg Elsschot daarna tien jaar lang, totdat Jan
Greshoff en Menno ter Braak - de Nederlanders uit de Forum-groep - hem als
voorloper erkenden en hem weer tot schrijven aanzetten. Tussen 1933 en 1946
ontstonden dan achtereenvolgens Kaas (1933), Tsjip (1934), Pensioen (1937), Het
been (1938), De leeuwentemmer (1940), Het tankschip (1942) en Het dwaallicht
(1946). Alles bij elkaar vormen deze elf romans - waarvan sommige eerder als
uitgebreide novellen te beschouwen zijn - samen met een bundeltje verzen (Verzen
van vroeger, 1934) een oeuvre van nogal beperkte omvang. Maar Elsschot
beoefende de literatuur veeleer als een liefhebberij dan als een taak van vitaal
belang. Steeds heeft hij zich bovendien als een alleenstaande figuur voorgedaan
en zijn oorspronkelijkheid is wellicht grotendeels te danken aan zijn zelfstandigheid
tegenover zowel modellen als letterkundige groeperingen. Evenmin liet hij zich tot
het bouwen van theorieën verleiden - hoogstens zette hij tweemaal kort en bondig
7
zijn opvattingen over de roman uiteen.
Van de Vlaamse traditie van Buysse, Streuvels, Timmermans en Claes
onderscheiden Elsschots romans zich reeds doordat zij de grote stad tot decor
hebben. Villa des Roses speelt in Parijs, andere verhalen zoals Het dwaallicht in
Antwerpen. Maar tevergeefs zou men hier zoeken naar een uitvoerige evocatie van
de ruimte of naar de omstandige beschrijving van een stadsbuurt, zoals die welke
bij sommige Hollandse Tachtigers of bij de Franse realisten wel voorkomen. Een
decorbeschrijving is hier een zeldzaamheid of wordt in elk geval tot een minimum
herleid - en in die zin anticipeert Elsschot op Walschap: het decor is louter functioneel
en komt slechts aan bod voor zover het naar de romanhelden verwijst.
Het verwerpen van alle uitvoerigheid kenmerkt verder ook de milieubeschrijving
en
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de karaktertekening. Omgeving en psychologie blijven weliswaar hoofdbestanddelen
van de roman, maar zij worden slechts met kleine toetsen getekend en komen
voornamelijk tot uiting via handeling en dialogen. Elsschot ziet ervan af het decor
te detailleren en zijn personage ten voeten uit af te schilderen of ook maar een stap
te doen in de richting van de psychologische ontrafeling. De mensen treden
handelend op en worden hierbij door de vervormende bril van de verteller - meestal
een ik-verteller - waargenomen; deze verteller verraadt hierbij eerder zijn eigen
geestesgesteldheid dan dat hij het innerlijk van de andere figuren peilt. Hetzelfde
geldt voor het milieu - een milieu van zakenlieden, kantoorbedienden, kleine burgers
die in hun verhouding tot familieleden, buren, vrienden en zakenrelaties gezien
worden. In tegenstelling met wat in een naturalistische roman zou gebeuren, wordt
dat alles bij Elsschot niet gekritiseerd. Het wordt hoogstens als mentaliteit
aanschouwelijk gemaakt: nu eens door middel van daden, dan weer door het filter
van een relativerende, wel eens ironische verteltrant. Zowel omgeving als
romanhelden worden dus slechts lichtjes aan de oppervlakte aangeraakt: de
problematiek die zij belichamen, wordt noch expliciet uitgediept, noch grondig
gestileerd,
Welke problematiek dan toch tot uiting komt, ondanks de karige middelen die
daarbij gebruikt worden, en hoe zulks gebeurt, is dan ook de vraag. Het zij al
vooropgesteld dat Elsschot ook niet de intrige beklemtoont doordat hij het
ontledingsvermogen van zijn verteller in ruime mate beperkt. Het gegeven van het
verhaal is bij Elsschot steeds opmerkelijk schraal, onopvallend, banaal. Enkele
voorbeelden mogen volstaan. Villa des Roses is een ‘tranche de vie’ over enkele
onbeduidende mensen in een Parijs pension. In Kaas - een veelzeggende titel wordt het bittere avontuur verhaald van een eenvoudige kantoorklerk die op aanraden
van een relatie zaken wil gaan doen in de kaashandel, doch wiens kortzichtig elan
in een erbarmelijk fiasco strandt. Laarmans - zo heet de hoofdpersoon uit dit werk
en uit praktisch alle verhalen van Elsschot - heeft geen verstand van zaken en wordt
het slachtoffer van zijn kleinburgerlijke illusies. Een ontgoocheling is het verhaal
van zijn teleurstellingen n.a.v. ambities die hij voor zijn zoontje had gekoesterd. Tsjip
bevat het relaas van een familiedrama rond het huwelijk en de scheiding van
Laarmans' dochter. In Het dwaallicht zien wij Vader Laarmans op stap gaan met
drie ‘zwartjes’, op zoek naar een meisje, en onverrichter zake naar huis gaan. Slechts
in Lijmen treedt naast de kleine ziel Laarmans een figuur op die boven de grauwheid
van een futloos wereldje uitstijgt: Boorman, de geniale woekeraar die lang niet de
verdeeldheid, de schroom en de weifelachtigheid van Laarmans vertoont. Ook in
Het tankschip zou deze voor niets terugschrikkende zakenman opduiken, alsook in
Het been - een laat vervolg op Lijmen. In Het been is hij dan uiteindelijk aan wroeging
en boetvaardigheid ten onder gegaan. Met deze Boorman-figuur krijgen wij in twee
opeenvolgende, sterk tegengestelde fasen een zwart-wit-uitbeelding van een
tweevoudigheid, een tweespalt die in feite doorgaans kenmerkend is voor de
hoofdfiguur en verteller uit de andere romans en novellen.
Juist daar, met name enerzijds in de gespletenheid van de hoofdfiguur-verteller
en anderzijds in de betekenis van eendimensionale figuren als Boorman, valt de
portee van Elsschots oeuvre het best te vatten. Want indien Elsschot kleurloze
verhalen over kleurloze maatschappelijke types schrijft, dan spreekt het vanzelf dat
8
in die ‘romans sur rien’ de belangstellingssfeer elders te zoeken is dan in de
handeling of karaktertekening. Evenals bij Flaubert wordt het verhaal hier
gerugsteund minder door de inhoud ervan dan wel door de compositie, waaronder
behalve zuiverheid van stijl en structuur, ook en vooral belichting, toon, houding
t.o.v. de verhaalde stof verstaan
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dient te worden. Achter een schijn van objectiviteit die vooral in de hand wordt
gewerkt door de koele mededelingsstijl schuilt onmiskenbaar de stem, de mentaliteit
van de verteller. De meeste verhalen van Elsschot zijn, zoals gezegd, ik-verhalen,
waarin Laarmans niet alleen heer en meester is over de gang van de handeling en
het beeld dat de lezer ervan krijgt, maar waarin hij zichzelf ook objectiveert en
gaandeweg beoordeelt. Deze controle, uitgeoefend op de belichtingsmethode en
het verhaalritme, neemt kennelijk toe met de betrokkenheid van de auteur bij zijn
vertelter-personage, en dat is hier in sterke mate het geval: Laarmans, de kleine
man die zichzelf in zijn verhaal gadeslaat, is een alter ego van Willem Elsschot. De
compositie is dan ook tamelijk complex: Elsschot projecteert zich in een ik-verteller
die dus slechts zijn eigen ik blootstelt; maar door schijnbaar een ander aan het
woord te laten en slechts diens visie weer te geven, gaat Elsschot allesbehalve zijn
eigen subjectiviteit uit de weg. Integendeel: door vertelpremisses heen die voor de
auteur principieel afstand waarborgen, onderwerpt de schrijver zich in feite aan een
meedogenloze zelfontleding - alleen verzandt deze nooit in ongeremde introspectie
en belijdenis.
Hoe dan ook: in de meeste gevallen zwaait de vertellerfiguur Laarmans de scepter.
Zijn problematische mentaliteit komt, zoals gezegd, niet alleen door de handeling,
maar ook door zijn vertelactiviteit tot uiting. Kenmerkend is hierbij het afwisselen
van twee tegenovergestelde krachten die elkaar als in een kettingreactie oproepen.
Dit zijn de twee onscheidbare polen van zijn persoonlijkheid. De ene pool bestaat
uit enkele idealistische en romantische kenmerken: Laarmans is een gevoelsmens
die met idealen van broeder- en rechtvaardigheidsliefde dweept en die wel eens in
praktijk brengt. Deze sentimentele zijde van Laarmans zou in Tsjip en vooral in De
leeuwentemmer de bovenhand krijgen op haar tegenpool, die haar in alle verhalen
als een correctief vergezelt, met name het cynische aspect van Laarmans, de
nuchtere ‘binnenprater’ die hem werkelijkheidszin, koele zakenmentaliteit en drang
tot zelfbehoud ingeeft. Ook deze pool laat zich nooit geheel onderdrukken en belaagt
voortdurend zijn romantisch-idealistische tegenstander. Maar zoals deze door het
oeuvre heen een bepaalde ontwikkelingscurve beschrijft en in De leeuwentemmer
hoogtij viert, zo ook krijgt de cynicusfiguur in Lijmen ongewone dimensies. Dit gebeurt
niet zozeer bij Laarmans zelf, maar bij Boorman bij wie de aspirant-zakenman in de
leer is. Als hoofdpersoon naast de tweederangsfiguur Laarmans incarneert Boorman
op zijn sterkst één aspect van diens dualisme. Dat is verder ook het geval wanneer
Boorman in Het been als cynische schurk ten onder gaat en bewijzen van medelijden,
berouw en mensenliefde tracht te geven: hier zegeviert dan, weliswaar indirect, de
andere zijde van Laarmans' dubbelzinnige houding. Niet toevallig verscheen Het
been (1938) tussen Tsjip en De leeuwentemmer (1934-1940).
Door dat niet op te heffen dualisme verkrijgt het Laarmanstype algemeengeldigheid
uit een psychosociologisch oogpunt. Enerzijds doet deze (anti)held zijn voordeel
met hetgeen de burgerlijke maatschappij hem aan de hand doet - geld, comfort en past hij de wet van de slimste toe; hierdoor vervalt hij weliswaar tot werktuig,
ding of nummer, maar hij doet tevens een flinke dosis ervaring op. Doch anderzijds
knaagt aan zijn geweten het verlangen, idealen waar te maken en zich over de
ander te ontfermen. Met deze dualiteit interfereert ook nog, in verschillende
combinaties, een ander dilemma, met name het weifelen tussen immobiliteit of
berusting, en drang naar avontuur. Elsschots antiheld blijkt er dus een te zijn die
zonder moeite uit zijn tent te lokken is. Maar opmerkelijk is dat hij al even
onveranderlijk faalt of verzaakt. Men denke aan de kaas- en lijmavonturen (Kaas,
Lijmen), aan het belang van het ontgoochelingsthema, of aan de onvoltooide jacht
op Maria in Het dwaallicht. Het stre-
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ven naar differentiatie t.o.v. het kleine, het alledaagse en het gevestigde drijft
Laarmans niet door; liever verzaakt hij en schikt hij zich weer in de norm. Ook jaagt
hij het ideaal zodanig na dat hij hiermee zijn participeren aan de bestaande orde
bekrachtigt. Dit spel van verzet en verzaken schijnt, zoals boven reeds vermeld, in
de toenmalige Vlaamse roman een typisch patroon te zijn. J. Weisgerber heeft het
verschijnsel in verband gebracht met de maatschappelijke toestand van de Vlaamse
9
schrijver en burger. Het vrijheidselan dat uit de pas verworven economische welvaart
en sociale positie zou kunnen voortvloeien, wordt op zijn beurt in de kiem gesmoord
door een alsnog onvoltooide psychologische ontvoogding. Nog steeds blijft in
Elsschots tijd - en blijkbaar ook nog een hele tijd nadien - de Vlaamse burger in het
nog grotendeels verfranste Vlaanderen een parvenu die met de werkelijkheid
ontevreden is. Zulks drukt zich dan ook uit in de romanliteratuur door het veelvuldig
voorkomen van schema's zoals: het zoeken en het niet vinden, het verzaken na het
verzet, het weifelen tussen extreme houdingen. Hierbij mag ten slotte niet vergeten
worden dat bij de westerse burger een soortgelijke sociale context verstrengeld kan
zijn met religieuze problemen. Zelfs bij niet-christelijke schrijvers zoals Elsschot kan
dat een rol spelen. Op de bodem van de psyche sluimeren overgeleverde waarden
zoals mensenliefde, rechtvaardigheid, altruïsme enz. - precies die welke bij Laarmans
met zijn realiteitszin in conflict komen. Graag zou hij die verwezenlijkt zien. Maar
steeds schiet de maatschappelijke realiteit tekort. Het lot van de kleine burger
Laarmans-Elsschot bestaat in een onoverbrugbare kloof tussen de ‘zuiverheid’ van
waarden die zijn moreel-emotionele aanpak van de wereld bepalen, en de erg
onvolmaakte staat waarin hij die in het concrete leven aantreft. Mede door het
maatschappelijk verband waaruit Elsschots oeuvre is ontstaan, bereikt deze aloude
splitsing tussen idealisme en realisme een zodanig middelpuntvliedende kracht dat
werkelijkheidszin in cynisme en moreel gevoel in onvruchtbaar idealisme ontaarden.
10

Ondanks de geringe omvang van zijn oeuvre - zijn Verzameld Proza beslaat amper
150 bladzijden - verdient Joris Vriamont (1896-1961) een meer eervolle vermelding
dan hem vooralsnog door kritiek en literatuurgeschiedenis is vergund.
In een tijd dat het proza door folklore en regionalisme wordt overwoekerd, vormt
Vriamonts werk hiervan in menig opzicht de tegenpool. In tegenstelling tot
Timmermans en Claes kent hij aan het intellect een fundamentele rol toe.
Kenmerkend zijn bij hem in dit verband: de toepassing van ironie en satire, en het
luchtige spel met of de zinspeling op de cultuur - zowel hedendaagse toestanden
als christelijke en klassieke mythologieën worden bij zijn verhalen ingelijfd. Vriamont
maakt hierbij met idealisme en metafysica schoon schip en hij pleit op een even
geestige als hartstochtelijke manier voor een meer aards gerichte
levensbeschouwing. Evenals de Pallieter van Timmermans zijn Tabarijn uit De
exploten van Tabarijn (1927), de faun Fideel uit December (1928) en Sebbedee,
de molenaar uit Sebbedee (1923), ‘dagmelkers’, levensgenieters, Maar van de
pantheïstisch getinte mystiek en het blinde geloof in de Voorzienigheid waarbij
Pallieters levensdrang aanleunde, zijn zij volkomen gespeend. Zij zijn door en door
heidense hedonisten: Dionysische figuren, die slechts met feiten en sensaties af te
rekenen hebben. Sebbedee b.v. is zozeer een mens onder de mensen, en hij heeft
zich zo weinig tegenover goed en kwaad te rechtvaardigen, dat hij bij het Laatste
Oordeel gewoonweg wordt vergeten - onder het roken van zijn laatste pijpen kwijnt
hij aan zijn eenzaamheid op aarde weg. Bovendien onderscheidt Vriamont zich van
de folkloristen hierdoor dat hij Vermeylens kosmopolitische boodschap in daden
omzet waar zij die hadden versmaad en de liefde tot de heimat
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hadden aangekweekt. Niet alleen wijst Tabarijn (De exploten van Tabarijn) het
absolute van de hand, maar dat is bij hem hoofdzakelijk toe te schrijven aan zijn
bereisdheid en ontvankelijkheid voor het nieuwe, waardoor hij zich levenswijsheid,
betrekkelijkheidszin en eclecticisme toegeëigend heeft. In die zin herinnert hij aan
Voltaires Candide en prefigureert hij tevens de Joachim van Babylon van Marnix
Gijsen, al blijven bij hem het maatgevoel en de stoïcijnse lotsaanvaarding in gebreke.
In principe verwerpt Vriamont het modernisme: hierover laat hij b.v. zijn verteller
in Sebbedee ironiseren en de faun uit December geringschattend spreken. Met zijn
kritiek op het modernisme heeft hij het vooral gemunt op sommige aspecten van
het expressionisme. Tegen de borst stuiten hem blijkbaar het humanitarisme, de
11
O-Mensch-Dichtung, de kosmische betrokkenheid van het lyrische ik en de
cerebraliteit die de mens de begane grond doet verlaten. Hij is immers een
voorstander van aardse zinnelijkheid, zintuiglijkheid en realiteitszin. Doch alleen al
door zijn afwijzende houding tegenover het ‘gepieker’ en het systematische,
tegenover metafysica en idealisme, sluit hij zich bij andere, allicht belangrijker
aspecten van het modernisme aan. Zo kant hij zich tegen de traditionele opvatting
volgens welke een gereveleerde of zelfs ook ‘logisch’ beraamde levensvisie de
bovenhand zou moeten krijgen op de authenticiteit en het instinct.
Zulk een minachting jegens het traditionele en het al te kunstmatig nieuwe
weerspiegelt zich ten slotte ook in de vormgeving. Niet alleen vermengt Vriamont
speels realiteit en fantasie, het heden en het (al dan niet mythische) verleden; doch
ook het taalgebruik en de vertelwijze houden in zeker opzicht met bepaalde
modernistische tendensen gelijke tred. Hij doet b.v. de overgeleverde verhaallogica
geweld aan door zijn bijzonder losbandig omspringen met geijkte vertelvormen: de
continuïteit van de tekst verbreekt hij wel eens door het inlassen van een voetnoot
12
of een melodie ; hij heeft er geen bezwaar tegen een ik-verteller in een hij-verhaal
te doen optreden; en steeds in dit verband beproeft hij bij gelegenheid een eerherstel
van de oude epische verteller of doet hij een beroep op het procédé van de fictieve
13
auteur, van wie hij slechts de bemiddelaar zou zijn. Vriamonts taal, ten slotte, mag
dan van de bastaardwoorden, archaïsmen en neologismen krioelen: juist het
eigenaardig samengaan van al deze elementen maakt de originaliteit van zijn stijl
uit - globaal bekeken dan, en in zijn verhouding tot de bedoelingen van de schrijver
(satire, ironie enz.). Het taalgebruik is niet afgekeken van een of ander dialect zoals
in Vriamonts tijd nog wel eens het geval was (Elsschot was in dat opzicht een
uitzondering). Het doet zich veeleer voor als een eigenhandig gesmeed idioom dat
een welbepaalde functie dient te vervullen. Geheel anders dan bij het taalrealisme
en bij de louter ‘sinndienende’ functie van de taal in het traditionele proza heeft dat
in zekere zin met taalcreativiteit te maken. Hieronder ressorteren ook de sporadische
woordspelingen waarmee Vriamont, vreemd genoeg, op verrassende wijze anticipeert
op de latere taalmanipulaties van Queneau, Vian of Hermans. Laten wij intussen
niet vergeten dat dit spel met de taal - al heeft het met de surrealistische
experimenten weinig uit te staan - eigenaardig genoeg ook evenwijdig loopt met het
ongedwongen omspringen met het mimesisprincipe, de fictie-illusie en ten slotte
ook met de wil om een nieuwe, zakelijke levensvisie te verspreiden.
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1927-1941
Ofschoon zijn eerste werken kort na Roelants' Komen en gaan en Walschaps
Adelaïde verschenen, onderschrijft Raymond Brulez (1895-1973) geen van beide
nieuwe romanformules. Evenals Elsschot en Vriamont is hij als een apart geval te
beschouwen. Met die twee schrijvers heeft hij overigens heel wat gemeen, o.m. de
betrekkelijk kleine omvang van zijn oeuvre, zijn afzijdige houding tegenover literaire
scholen en vooral tegenover het modernisme, en ten slotte ook zijn niet-christelijke
levensbeschouwing. Evenals Elsschot past hij verder tamelijk indirecte
uitdrukkingsmiddelen toe, waarbij de schrijvershouding als masker voor de mens
daarachter fungeert; ironie, cynisme en voorgewende gelijkmoedigheid zijn daar
enkele kenmerken van. Daar Brulez de traditie van de streekroman evenmin
voortzette, daar hij bovendien weinig gebruikelijke romanvormen toepaste en vooral
de intellectuelen aansprak, sloeg hij over het algemeen niet bij het grote lezerspubliek
in. Zowel zijn kritieken en toneelstukken (De schoone Slaapster, 1936, De Beste
der Werelden, 1953) als zijn meeste romans en verhalen bleken in de eerste plaats
‘voer voor ingewijden’ te zijn.
Zijn debuut, André Terval of Inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid (1930)
is een ‘Bildungsroman’ met autobiografische inslag - althans wat de daarin
beschreven geestelijke evolutie betreft. André Terval krijgt aanvankelijk een
traditionele opvoeding. Verteld wordt dan hoe hij, via een aantal voor hem
schokkende ervaringen, milieuveranderingen en een intellectuele ontwikkeling, tot
een ‘gelijkmoedige’ levenshouding komt. In dit opzicht vertoont hij overeenkomst
met L'indifférent van Watteau. Terval neemt afstand niet alleen van het katholicisme
uit zijn jeugd, maar ook van alle idealismen en waardensystemen. Hij wordt een
agnosticus en een scepticus. Dit scepticisme, dat Brulez zelf eigen was, zal steeds
als grondtoon in zijn werk doorklinken. Maar in het latere werk zal het niet langer
als resultaat van een psychologische ontwikkeling worden behandeld. De formule
van André Terval - het relaas van een psychisch proces op realistische grondslag
- scheen Brulez immers weinig te liggen: Tervals evolutie naar het dilettantisme
wordt uit een psychologisch oogpunt niet voldoende verantwoord, er blijven
problematische gapingen tussen de verschillende stadia die de hoofdpersoon
doormaakt - een gebrek aan continuïteit dat zich weerspiegelt in de bouw van het
feitenrelaas, nl. een reeks van afzonderlijke episoden. Brulez doet een romanheld
optreden minder om het belang van zijn psychologische toestand dan wel om de
beschouwingen waartoe hij en zijn milieu aanleiding kunnen geven. Dit blijkt reeds
uit het feit dat André Terval van allerlei terloopse zinspelingen op de cultuur (muziek,
literatuur, geschiedenis enz.) wemelt, alsook van citaten en algemene uiteenzettingen
die aan meningen over de werkelijkheid uiting geven. Die verdringen dan de concrete
situaties en de karaktertekening, waardoor het psychologische thema tot zijn recht
had kunnen komen.
Brulez is dus geen psycholoog als Roelants en geen episch verteller als Walschap.
Hij is in de eerste plaats een cultuurdrager, een moralist die zeden en
beschavingsverschijnselen beoordeelt. Dat wenst hij bovendien te kunnen doen
zonder zich aan de eisen van een samenhangend realistisch verhaal te moeten
onderwerpen. Liever slaat hij de speelse toon van de dilettant aan. Daarbij streeft
hij een formele vrijheid na, die hem in staat stelt, zijn voordeel te doen met het
dooreenmengen van fantasie en werkelijkheid, van heden en verleden en van
verschillende beschavingsvormen. Daarom zijn voor hem de geschiktste vormen:
de ‘conte moral’ in de trant van Voltaire en Diderot - van het 18e-eeuwse classicisme
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De laatste verzoeking van Antonius en De verschijning te Kallista thuis.
Met Sheherazade (1932) verwezenlijkt Brulez het best de dichterlijke vrijheid
waarvan zojuist sprake. Het boek bestaat uit een hoofdverhaal, waarin de titelheldin
optreedt, en verder uit een aantal door haar geschreven verhaaltjes. Sheherazade
is namelijk typiste op een of ander ministerie van de sultan van Arabië. Zij doet een
mislukte poging om de - naar zij meent - moordzuchtige vorst van kant te helpen;
deze schenkt haar genade op voorwaarde dat zij een blocnote met verhaaltjes vol
zou schrijven. Hierdoor wordt dan het grootste deel van de roman in beslag genomen.
Reeds in het hoofdverhaal viert Brulez zijn verlangen bot om ongelijksoortige
cultuursferen door elkaar te haspelen. Maar vooral in Sheherazades vertellingen
laat hij hieraan de vrije teugel. Van elementen die aan legenden of aan de mythologie
worden ontleend, en van diverse procédés van het sprookje maakt hij gebruik om
de zeden en denkwijzen van de Mens, in het bijzonder de hedendaagse mens, aan
de kaak te stellen. Zo is een verhaal van Sheherazade gewijd aan de achtste reis
van de legendarische zeeman Sinbad, die daarbij om het leven komt, doch herboren
wordt in een gemeenschap van ‘tritonen en meerminnen’: een communistische
gemeenschap die in de waan leeft dat de hele wereld naar de maatstaven van haar
eigen microkosmos gebouwd is, en die Sinbad als ketter laat vierendelen. Een ander
verhaal vertelt hoe de faun Tirsyas verliefd wordt op een ‘modern’ burgermeisje uit
onze streken, doch hoe hij voor de schijnheiligheid en het onbegrip der mensen de
wijk moet nemen. Het communisme en de burgerlijke maatschappij moeten het dus
ontgelden, maar verder ook het modernisme, zoals uit het Pygmalionverhaal Het
beeld van de eeuwige godin of Men moet meegaan met zijn tijd blijkt: nu eens naar
de eisen van het laatste modernistische snufje, dan weer naar die van de gangbare
moraal moet de beeldhouwer zijn beeld wijzigen zodat het ten slotte nog slechts
dienst kan doen als grafzerk voor een ‘eeuwigdurende vergunning’. Telkens worden,
op geamuseerde toon, en zonder dat tot sarcasme wordt overgegaan,
bekrompenheid en fanatisme gehekeld. Brulez steekt de draak met een aantal
levensvormen en waardenstelstels; daartegenover stelt hij: betrekkelijkheidszin,
scepticisme, gelijkmoedigheid. Maar in tegenstelling met Joachim uit Marnix Gijsens
latere - naar vorm en inhoud verwante - Joachim van Babylon (1948) distilleren
Brulez noch zijn romanhelden een les uit zulke ondervindingen. Deze schrijver
schuwde het opbouwen van welke theorie dan ook - zij het ook maar het eclecticisme
of de stoïcijnse lotsaanvaarding. Kenmerkend is in dit verband het slot van
Sheherazades laatste verhaal. Nadat hij zowel op het pad der Deugd als op dat der
Ondeugd hetzelfde bedrog heeft ontdekt, ‘verwijderde zich Herakles van het gesloten
carrousel der traditioneele levens en, zonder gids - zooals het den patroon der
avonturiers betaamt - trok hij naar de gewesten die door den geograaf Nietzsche
omstandig genoemd worden als zijnde: “de landen liggende aan gene zijde van het
14
Goede en het Kwade”’ .
In zekere zin is het om deze weg te bewandelen dat Antonius uit De laatste
verzoeking van Antonius (1932) kluizenaar is geworden en er zich toe beperkt naar
de raad van Voltaire zijn tuin te verzorgen - hoewel hij zich ter rechtvaardiging wel
eens op God beroept. Dat wordt duidelijk in de loop van een viertal gesprekken die
de heilige voert met een aspirant-literator, de burgemeester van het dorp, een
psychiater van de nieuwe garde en ten slotte een schone die hem ten huwelijk
vraagt. Hierbij geeft Antonius achtereenvolgens uiting aan zijn verachting voor: de
literaire wereld, de Staat en de moderne gemeenschap, alsook de wetenschap die zich hier voordoet in de vorm van de psychoanalyse, waarmee Brulez door zijn
hele werk heen steeds de spot heeft gedreven. Ook de liefde gaat Antonius uit de
weg. Aan een ‘laatste verzoeking’ ten slot-
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te, met name de dood, weet hij nog weerstand te bieden. Hiermee zinspeelt de
schrijver blijkbaar op de gevaren van ‘desengagement’ en scepticisme, en wordt
de tragische ondertoon aangekondigd waarvan De verschijning te Kallista
doordrongen zal zijn. Hoe dan ook, de verbittering om de menselijke komedie doet
zich in deze novelle sterker gelden dan in de voorgaande roman. De toon is hier
b.v. sarcastischer dan in Sheherazade, te meer daar de aanklacht op meer
rechtstreekse wijze wordt geformuleerd; de allusie ruimt hier de plaats voor de
dialoogvorm, waarbij Antonius' replieken naar de filosofische uiteenzetting overhellen.
Daarom staat deze novelle ook het dichtst bij de reeds vermelde ‘conte moral’ uit
de Verlichting.
Heeft de inkleding in De laatste verzoeking van Antonius haast geen belang meer,
in de ‘historische roman’ De verschijning te Kallista (1953) gaat die weer een grotere
plaats innemen. De handeling is in de werkelijkheid gesitueerd (ten tijde van
Alexander de Grote, 4e eeuw vóór Christus; en, dichter bij ons, in Beauraing, de
bekende Maria-bedevaartplaats). De auteur doet geen beroep op fantastische
elementen - zelfs het mirakel te Kallista wordt door de bril van de scepticus Krimon
gezien, en wordt in het licht van de psychologie verklaard. Dat alles betekent nog
niet dat Brulez aan reconstructie van historische feiten doet, of dat hij de psychologie
tot onderwerp kiest. Op de voorgrond treden, zoals elders, houdingen en ideeën,
die tegen elkaar uitgespeeld worden. Brulez laat hier een aantal mensentypes en
situaties de revue passeren - waarvan hij, als aanhanger van het classicisme, het
algemeen geldige karakter onderstreept door middel van zinspelingen op het heden,
anachronismen enz. De tiran Alexander; een platonisch denkende dichter; de
mislukte kunstenaar en epilepticus Idmaeus die zijn gebreken in een revolutionair
optreden sublimeert; diens zuster Dione die haar verdrongen liefde voor haar eigen
broer insgelijks sublimeert door godsdienstige visioenen; notabelen en rechters die
de ‘raison d'état’ boven waarheid en rechtvaardigheid stellen: dat zijn allemaal
figuren die niet alleen voor hun tijd typisch zijn. Zij worden, zoals gezegd, door
Krimon - de lijfarts van Alexander - opgenomen en lichtjes gecommentarieerd. Deze
Krimon is opnieuw de - aan de schrijver verwante - scepticus die in niets vertrouwen
stelt; in zijn loochenen van alle waarden gaat hij zelfs zo ver dat hij, tegen zijn
overtuiging in, het orakel van Kallista helpt institutionaliseren. Ieder politiek, sociaal,
godsdienstig of wijsgerig stelsel beschouwt hij als verwaand, bedrieglijk of ten minste
twijfelachtig. Alleen de hulp die hij aan de voor hem ongenaakbare Dione en haar
broer verleent, zou aan belangeloze liefde en altruïsme kunnen doen denken. Maar
ook die is niet van egoïsme ontbloot: indien Dione hem afwijst, dan toch zal zij geen
andere man toebehoren, voor zoverre zij haar kuisheidsbelofte aan Athena houdt.
Bovendien blijkt Krimon met zijn liefdesbetuigingen eerder Diones ondergang dan
haar redding te bevorderen. Deze roman loopt dan ook uit op een haast volstrekt
15
nihilisme en is ‘vervuld van een droefgeestigheid zonder illusies’. Niet alleen
ontsnapt geen enkel idealisme of edel gevoel aan de scherp kritische blik van de
rationalist Krimon, maar zelfs achter zijn agnosticisme wordt een vraagteken
geplaatst: Athena's voorspelling gaat in vervulling. Ironisch laat Brulez daarmee
zelfs het twijfelen onbetrouwbaar worden en wijst hij op de menselijke onwetendheid.
Deze tragische wending toont aan hoe bij Brulez terughoudendheid, dilettantisme
en gelijkmoedigheid voortgesproten zijn uit een gekrenkt idealisme, eerder dan dat
zij met een aangeboren houding overeenstemmen. Speelsheid, gebrek aan ernst
maskeren wellicht een dieper liggende zwaarmoedigheid: vandaar misschien dat
Krimon, die de menselijke gedragingen om zich heen toch zo goed doorheeft, niet
al te graag aan introspectie doet.

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

Dit soort introspectie verwacht men dan te vinden in Brulez' geromanceerde
memoi-

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

457
res, met name in de tetralogie Mijn woningen (1950-1954): Het huis te Borgen, Het
pakt der Triumvieren, De Haven, Het mirakel der rozen. Maar met b.v. Gilliams'
proza vallen deze boeken in geen enkel opzicht te vergelijken. Brulez' blik is slechts
zelden naar binnen gericht. Meestal gaat zijn belangstelling uit naar mensen en
situaties om hem heen: familieleden, vrienden, kennissen wier karakter en levensloop
tegen een historische achtergrond geschetst worden. Ook hier is de nu eens
geamuseerde, dan weer bitterder wordende visie van de twijfelaar terug te vinden.
Door een grillige afwisseling van heden en verleden leidt Brulez de lezer door een
galerij van portretten en een doolhof van anekdoten heen, die naar zijn eigen
getuigenis zowel op fantasie als op herinnering aan de biografische waarheid
berusten. Tot een verregaande ontleding of tot het bouwen van een doorlopende
handeling komt het nooit. Hoofdzaak blijft, naast het ophalen van herinneringen, de
ironische doch steeds hoffelijke ontmaskering van zeden, gedragspatronen,
instellingen, denksystemen enz. Hierbij wordt gaandeweg de rijke culturele bagage
verwerkt waarmee Brulez zijn kritiek en proza, van welk type dan ook, steeds
doorspekt.
Waar Claes en Timmermans voor het grote publiek schreven, richtte Brulez zich
haast uitsluitend tot de cultuurmens en dat heeft voor een groot deel zijn literaire
fortuin bepaald. Formeel mocht hij dan een andere weg dan de toonaangevende
Roelants en Walschap opgaan, toch is hij in zijn visie op de mens verder gegaan
dan zij. Hij vermocht nl. ondubbelzinnig boven het kleinburgerlijke uit te stijgen, en
hing het beeld op van een mens die hartstocht, dogmatisme en ideologische
bekrompenheid van de hand wijst - al geldt dit meer voor hemzelf als verteller dan
voor zijn meeste personages. Onbaatzuchtige kennis, verstandelijkheid, tolerantie
en geestelijke voornaamheid stelde hij daarvoor in de plaats.
In de geschiedenis van de Zuidnederlandse roman neemt het werk van Maurice
Roelants (1895-1966) een ereplaats in.
Terecht wordt Roelants beschouwd als de grondlegger van de psychologische
roman in Vlaanderen. Baanbrekend waren op dat gebied inderdaad Komen en gaan
16
(1927) en een novelle. De Jazzspeler (1928). Met zijn latere verhalen, m.n. Het
leven dat wij droomden (1931), Alles komt terecht (1937), Altijd opnieuw (1943) en
Gebed om een goed einde (1944), deed hij het genre voorgoed ingang vinden.
Zowel naar de vorm als naar de behandelde stof zou hij zichzelf gelijk blijven. Zijn
oeuvre kan daarom best als een homogeen geheel van kenmerken worden benaderd.
Het is in dit verband niet zonder belang dat Roelants niet alleen romans en
novellen heeft geschreven. Van zijn hand verschenen ook essays, die door hun
levensbeschouwelijke en moralistische inslag worden gekenmerkt (Bakkeleien met
Jan Greshoff, 1938; Schrijvers, wat is ervan den mensch?, 1943, vermeerderde
redactié in twee dln. in 1956-1957), alsook gedichtenbundels (Eros, pseudoniem
M. Minne, samen met R. Herreman, pseudoniem Ray Vere, 1914; De kom der
loutering, 1918; Het verzaken, 1930; Pygmalion, 1947; De lof der liefde, 1949) waarin
een traditionele en licht moraliserende dichter aan het woord komt. Het samengaan
van deze verschillende genres is op zichzelf niet verwonderlijk. Maar in dit geval
verkrijgt het een bijzondere betekenis in zoverre zowel de lyricus als de essayist
sterk hun stempel drukken op de romancier: ten nadele van het epische element
en van de waarneming treden in de romans vooral lyrisme en bespiegeling op de
voorgrond.
In tegenstelling met Timmermans die toch ook al lyrisch aangelegd was, ziet
Roelants haast van iedere decorbeschrijving af - hierin was Elsschot hem
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terecht zijn louter functioneel: zij helpen gemoedstoestanden aanschouwelijk maken.
Evenmin is Roelants overigens in milieuschildering geïnteresseerd; wanneer die al
een bescheiden rol speelt - wij denken aan de uitweidingen over de wereld van
zaken, financiën en politiek in de laatstgenoemde roman - dan krijgt zij nooit de
omvang of de thematische belangrijkheid die b.v. de naturalisten daaraan toekenden.
Decor en milieu worden echter niet afgewezen opdat de nadruk beter op de
handeling zou komen te vallen. Dit zou eerder bij Walschap het geval zijn. Bij
Roelants daarentegen vallen geen opzienbarende gebeurtenissen of een
ingewikkelde intrige te bespeuren. Het gegeven wordt tot een minimum gereduceerd,
het ‘gebeuren’ - in zoverre daar al sprake van kan zijn - ontwikkelt zich in een
buitengewoon traag tempo. Zo wordt in Komen en gaan en De Jazzspeler een korte
crisis in het huwelijksleven van de hoofdpersonen uitgebeeld - en dan nog doet
deze crisis zich eerder voor als toestand, als latente mogelijkheid dan wel als seen
opeenvolging van feiten: door de ontrouwe echtgenoten wordt niet tot de daad
overgegaan. Insgelijks vertelt Altijd opnieuw hoe een vrouw en haar zoon na het
overlijden van de vader in zichzelf een nieuw evenwicht zoeken - en vinden. Roelants'
personages evolueren bij wijze van spreken slechts ‘verticaal’, d.i. naar een betere
bewustwording van het zelf, niet echter in die zin dat ingrijpende veranderingen
daar bij de protagonisten mee gepaard gaan. Zelfs in Alles komt terecht raakt het
‘gebeuren’, ondanks een beter gestoffeerd verhaal, op de achtergrond: het relaas
van een financiële ondergang, een verleidingsscène en een moord zijn nauwelijks
in staat levendigheid te brengen in een boek dat geheel en al door psychologische
ontleding, introspectie en bespiegelingen over het leven beheerst wordt. Zulk een
gewild gebrek aan dynamisme weerspiegelt zich ook in het feit dat Roelants een
beperkt aantal personages doet optreden. ‘Optreden’ doen zij overigens haast niet
handelend, zelfs hun uiterlijk voorkomen wordt nergens ook maar even geschetst:
zij bestaan slechts ter wille van hun zielsconflict.
Wij willen thans nagaan hoe de bijzondere aard van dit zieleleven de kern uitmaakt
waaromheen de hele roman samenbalt, d.i. het principe waardoor alle kenmerken
van het werk - ook de formele - samenhang verkrijgen. Het is al duidelijk dat de
verwerping van waarneming en handeling in Roelants' idealistische levensopvatting
wortelt. Roelants wantrouwt de uiterlijkheid, de wereld van de dingen en feiten zoals
die zich aan onze zintuigen openbaart. Die is in zijn ogen maar schijn, het opnemen
daarvan is bedrieglijk en zegt ons niets over de mens zoals hij ‘in werkelijkheid’ is.
Volgens de beste idealistische traditie blijft bij Roelants de waarheid omtrent Mens
en wereldorde verborgen, ondoorgrondelijk: daar kunnen zijn romanhelden slechts
met moeite een glimpje van opvangen. Alleen de ‘bedoeling’, de Idee die zich aan
ons afspeelt, is de waarheid - een begrip dat hier meteen met het goede samenvalt.
Maar van het aanschouwen daarvan worden wij steeds weer afgebracht door onze
aardse gebondenheid aan de zintuiglijkheid, die ons bij de zichtbare of tastbare
oppervlakte der dingen doet stilstaan.
Dit idealisme kan reeds verklaren waarom Roelants het lyrisme als grondhouding
en als uitgangspunt voor zijn romankunst verkiest. Indien de waarheid niet uit
feitenmateriaal en observatie af te leiden valt, doch in de mens schuilt, dan dient
wie ze nastreeft in zichzelf te schouwen. Bezinning en introspectie geven dan ook
de toon aan: Roelants zelf heeft ‘maar de ogen te sluiten om meer van de wereld
en van de mensen te weten dan om het even welke studie, in om het even welk
milieu, stad of dorp, hier of overzee’; aan zijn hart kent hij ‘uit de eerste hand, uit de
17
meest directe bron, de troebelen waaraan wij stervelingen onderhevig zijn’. Deze
werkwijze is precies die welke Roelants als romanschrijver toepast wanneer hij het
zieleleven van zijn helden ont-
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leedt - of beter gezegd die welke zijn hoofdpersonen, die immers meestal ik-vertellers
zijn, op zichzelf toepassen. Opmerkelijk is hierbij, dat die ‘lyrische’ houding weinig
of niets te maken heeft met de romantische ontboezeming van individuele toevallige
gevoelens. De romanticus heeft juist vaak de buitenwereld nodig als toetssteen voor
zijn gevoelsleven - in die zin zouden Gilliams en De Pillecyn een eerherstel
beproeven van de wereld der voorwerpen; de romantische houding stuurt bovendien
slechts aan op het aankweken van de individuele verbeelding en van vluchtige
gewaarwordingen. Wat Roelants' romanhelden daarentegen in zichzelf zoeken, is
eerder datgene wat hun persoonlijke situatie met een algemene Waarheid verbindt,
meer bepaald de verhouding daarvan tot de essentie van de Mens, het Ideaal.
Zelfontleding leidt niet enkel en alleen tot zelfkennis, maar daarenboven ook tot
kennis van het algemeengeldige en de relaties die het concrete bestaan daarmee
onderhoudt. Zulks wijst reeds duidelijk op het klassieke aspect van Roelants'
levensopvatting: ook bij hem is de mens de maat van alle dingen; in hem ligt een
logica waar de wereldorde zich aan spiegelt. Met deze hang tot het classicisme
staat de vorm in verband. Zoals gezegd, gooit Roelants de waarneming van de
buitenwereld overboord. Daarbij concentreert hij, in de trant van het klassieke
treurspel, de ‘handeling’ in tijd en ruimte, en houdt hij zich bezig met een korte
crisisperiode: beslissende momenten in het psychologische en morele leven van
de hoofdpersonen leiden naar één of meer hoogtepunten. De oplossing van het
probleem loopt dan uiteindelijk op een catharsis uit. Men denke, wat dat betreft, aan
de tegenstrijdige krachten die bij Maria Daneels in Het leven dat wij droomden
loskomen totdat zij, door bewustwording, met zichzelf, met haar ‘ware natuur’ in het
reine komt. Men denke verder aan Herman, de ik-persoon uit De Jazzspeler, die bij
een laat opflikkeren van de seksualiteit met grondwaarden in zichzelf in conflict raakt
en hiervoor een oplossing vindt in het sublimeren van zijn verlangens - met name
door het spelen van jazzmuziek. Ook Karel, Emma en de priester uit Komen en
gaan herstellen een psychisch en moreel evenwicht dat even was verstoord.
Opvallend is daarbij telkens de gematigdheid, het allesbehalve uitzonderlijke
karakter van de zielsconflicten die bij Roelants aan de orde komen. Roelants schuwt
de uitersten als de pest, en wel in ieder opzicht. De personages zelf zijn, bij wijze
van spreken, ‘normale’ mensen en hebben met de pathologische gevallen die het
onderwerp uitmaakten van de naturalistische romans niets gemeen - ook uit dit
oogpunt bekeken, vormt Roelants de tegenvoeter van zijn generatiegenoot Walschap.
De ‘helden’ zijn hier middelmatige burgers die met weinig spectaculaire vraagstukken
te worstelen hebben: het handhaven van het kalme geluk in het kader van het
gezinsleven, van de huwelijkstrouw enz. Tot monsters groeien zij door hun
hartstochten, hun ‘afwijken van het rechte pad’ nooit uit; de conflicten waaraan zij
ten prooi zijn, worden onveranderlijk beslecht door het aangaan van een compromis:
zij berusten in hun lot, aanvaarden hun beperktheid, verzaken het eenmaal
aangewakkerde verlangen.
Hierbij raken wij al aan de maatstaven die Roelants' psychologische ontledingen
beperken. De benadering van de ziel is op zijn minst traditioneel en heeft b.v. weinig
of niets aan de psychoanalyse te danken. Deze was toen overigens weinig bekend
en zou in elk geval wantrouwen wekken bij Roelants, wiens idealisme en morele
remmingen daar weigerig tegenover zullen hebben gestaan. Terwijl Dostojevski en,
in Nederland, Van Oudshoorn en zelfs Emants, Van Deyssel en Couperus reeds
op de moderne dieptepsychologie konden vooruitlopen, greep Roelants naar aloude,
gangbare zienswijzen terug. Bepalend voor zijn vereenvoudigde, beperkte
opvattingen is vast en zeker zijn ethische houding geweest. Dat komt reeds tot uiting
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manipuleren van psy-

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

460
chische verschijnselen geschiedt binnen een apparaat van concepten die, wanneer
zij uit een bepaald oogpunt gehanteerd worden, gauw tot zedelijke begrippen worden:
(on-)wil, (on-)trouw, (on-)rechtvaardigheid, eergevoel, zondebesef, zelfverloochening,
berusting, menselijke waardigheid. Aan deze termen wordt door Roelants een
normatieve betekenis gehecht. Centraal staat, b.v. in De Jazzspeler, niet het
psychische verschijnsel zelf; het hoofdthema is eerder hoe Herman, gelet op de
omstandigheden waarmee hij geconfronteerd wordt en waardoor hij a.h.w. op de
proef wordt gesteld, het verstoorde evenwicht overeenkomstig de ingevingen van
zijn geweten zal kunnen herstellen. Kenmerkend is dat Roelants bij de grenzen van
het onderbewustzijn stil blijft staan. Introspectie betekent hier niet veel meer dan
gewetensonderzoek. Dat de psychologische ontleding bij Roelants drastisch
ingetoomd wordt door de moraal, blijkt verder uit de - steeds gelijkvormige gedragspatronen die wij bij zijn personages waarnemen. Deze weerspiegelen een
welbepaalde ethiek en getuigen van een godsdienstige inspiratie. De mens wordt
onophoudelijk bestormd door onzekerheden en schijngenietingen, ook door echte
verzoekingen, waaraan hij weerstand moet bieden. Zijn bestaan wordt een trage
lijdensweg, een ‘altijd opnieuw’ het hoofd bieden aan ontaarding en gemakzuchtige
dwalingen. Want hij heeft de opdracht die te overwinnen, zo b.v. af te zien van wat
met zijn geweten in strijd is. Dat soort ascetisch verzaken, dat door het werk als een
rode draad loopt, verwijst naar het hier alomtegenwoordige berustingsthema.
Berusten doet de held van Roelants doordat hij de aardse genoegens van de hand
wijst en zich met een betrekkelijk geluk tevreden stelt. Maar hij doet het ook omdat
hij een blind vertrouwen stelt in de Voorzienigheid, in het uiteindelijk zegevieren van
een opperste Gerechtigheid - zij het maar in het hiernamaals. Immers, ‘alles komt
terecht’: hier op aarde doordat compromissen de spanningen verdoezelen, en in
ieder geval in een niet nader bepaalde toekomst. Zo eindigt De Jazzspeler met het
aanprijzen van een ‘glansloos heroïsme van lange adem’:
Er is in deze wereld geen bestendig evenwicht. Ik had een klein drama
met mijzelf uitgestreden (...) Ik ben een eerlijk man en op de hand van
de Heer. Laat ik thans naar een bevattelijk evenwicht zoeken tussen mijn
vrouw en het evenwicht in mij-zelf. Vrede aan de mensen van goede wil.
Maar goede wil te betonen, altijd opnieuw, ziedaar een glansloos
heroïsme, zonder dronkenschap of belonende roes, ziedaar een heroïsme
18
van lange adem.
Duidelijk genoeg verwijst deze levensbeschouwing niet alleen naar idealisme en
classicisme, maar - concreter - ook naar het katholicisme dat Roelants na aan het
hart lag, en ten slotte naar een sociale houding. Met de ethische waarden die zij
aanvaarden en waarbuiten zij zich bij het verkennen van hun ik niet wagen, zijn
Roelants' personages, evenals de schrijver, vergroeid. Weisgerber wijst erop dat
19
zij die ‘zonder aarzelen accepteren’, d.w.z. op een spontane manier. Van zijn kant
spreekt Closset van het gehoorzamen ‘aan zekere gewoonten, zekere gevoels- en
20
verstandsinzichten, die vooral in katholieke omgeving gangbaar zijn’. De religieuze
achtergrond van Roelants' werk verklaart voor een groot deel én zijn romanopvatting
(introspectief ik-verhaal, door moreel idealisme beperkte psychologie), én de
levenshouding die aan al zijn hoofdpersonen eigen is. Doch de beslissende invloed
die van zijn katholieke milieu uitging, hing ook samen met een bepaald psychosociaal
determinisme waarvan boven reeds sprake. Aanschouwelijk worden in Roelants'
werk niet alleen de zedelijke waarden die de auteur bewust erkent en thematisch
uitwerkt. Nog explicieter dan bij Elsschot treedt hier het nauwe verband naar voren
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dat die waarden, zij het dan maar op onderbewust niveau, houden met de status
van de Vlaamse burger uit die tijd. Idealisme, onvoldaanheid omtrent het hier en
nu, het vertrouwen in een vage toe-
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komst waarin ‘alles terecht’ zal komen, het steeds voorlopig verzaken en berusten:
dat zijn ook kenmerken van de levenswandel van Elsschots Laarmans - al valt bij
Roelants de klemtoon zeker niet op mediocriteit en kleinzieligheid. Ook Roelants'
romanhelden zijn pantoffelhelden die uit ontevredenheid met hun toestand wel eens
uit de band springen - hoe zwakjes ook - doch daarna weer gauw in het gelid gaan
21
22
staan. Zij hebben ‘angst voor de vrijheid’, psychisch zijn zij met remmingen behept,
ook al zijn zij, sociaal-economisch gesproken, welgestelde burgers.
Roelants mag dan, door gebrek aan durf en door de leemten in zijn zielkundige
opvattingen, de psychologische roman niet hebben gebracht tot een peil dat met
de tijdgeest en met de stand van de moderne cultuur en wetenschap overeenkwam.
Maar hij heeft toch het genre in Vlaanderen ingevoerd en daarmee de Vlaamse
roman volledig vernieuwd. Gilliams, De Pillecyn en wat later Daisne en Lampo, zijn
in zijn voetspoor te situeren.
De psychologisch-analytische roman is na Roelants echter niet alles wat de klok
slaat. Slechts twee jaar na Komen en gaan verschijnt in 1929 Adelaïde van Gerard
Walschap (1898): een verhaal waarmee het verzet tegen de traditie van Streuvels
of van Timmermans minstens even scherp tot uiting komt als bij Roelants. Ook
Walschap wil zich in de eerste plaats voor de Mens interesseren. Maar met het oog
hierop past hij totaal andere middelen toe. Hij heeft inderdaad in dit verband een
romantechniek ontwikkeld waardoor zijn werk, evenals dat van Roelants, tot een
begrip is gegroeid. Dit was althans onmiskenbaar het geval tussen 1929 en 1939.
Daarvóór had Walschap verzen (Liederen van Leed, 1923; De Loutering, 1925),
toneel (Flirt, 1924, Dies Irae, 1924, Lente, 1924 en De Vuurproef, 1925 - alle in
samenwerking met F. Delbeke - ; voorts De Spaanse Gebroeders, 1925; latere
toneelstukken zijn o.m. Janneman en de heks, 1953 en Paul komt thuis, 1956) en
de roman Waldo (1928) gepubliceerd. De laatste behoort tot het expressionisme,
maar herinnert ook aan Van Eedens De kleine Johannes en aan Vermeylens De
23
Wandelende Jood : Waldo is op zoek naar het ‘waarachtige Leven’, dat hij noch in
de wetenschap noch in een op materialisme gebaseerde sociale actie vindt, maar
wel in ootmoed en erkenning van eigen beperktheid. De stijl is lyrisch en wel eens
breedsprakig. Maar een jaar later is dat reeds een overwonnen standpunt. Met de
verhalenbundels Volk (1930) en De dood in het dorp (1930), en vooral met de roman
Adelaïde (1929) wordt een reeks werken ingezet, die een opmerkelijke eenheid
vormen en waarin Walschaps betekenis als romancier te zoeken is: Adelaïde, Eric
(1931) en Carla (1933) - ze zouden als de trilogie De Familie Roothooft (1939)
gebundeld worden; voorts Trouwen (1933), Celibaat (1934), Een Mensch van goeden
Wil (1936), Het Kind (1939) en Houtekiet (1939).
Het eerste wat bij deze en andere romans van Walschap opvalt, is de grote
hoeveelheid feiten die erin verteld worden. Terwijl bij Roelants een korte crisis onder
enkele personen wordt uitgespeeld, schetst Walschap bij voorkeur de hele
levensgeschiedenis van de hoofdpersoon of zelfs van een heel geslacht. Hij maakt
daarbij dynamische processen aanschouwelijk: processen die betrekking hebben
op de innerlijke gedaan-teverwisselingen van nu eens een individu (Trouwen,
Celibaat, Houtekiet), dan weer een erfelijk belaste familie (De Familie Roothooft) of
ook van een hele gemeenschap (Houtekiet). De omvang van het feitenmateriaal
heeft hier echter met realistische detailstudie niets uit te staan. Walschap verzamelt
geen bijzonderheden om van een situatie een zo compleet mogelijk beeld op te
hangen. Uitvoerigheid, accuratesse en wetenschappelijkheid zijn de expressionist
die hij in wezen is, vreemd; naar zijn eigen woorden is ‘kopieerlust des dagelijksen
levens, doorgedreven tot in een pietluttig
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angstvallige waarheidsliefde, (...) de ergste van alle artistieke hoofdzonden’.
Hoe dan ook, het beschrijven van langdurige ontwikkelingen en wel aan de hand
van talrijke peripetieën, onderstelt het comprimeren van de romanstof en het
versnellen van het tempo. Deze stroomversnelling bereikt bij Walschap zo'n
hoogtepunt, dat Marnix Gijsen in verband daarmee van een ‘tornado-tempo’ sprak.
Dynamisme is m.b.t. Walschaps werk werkelijk een kernbegrip, dat in rechtstreeks
verband staat met de persoonlijkheid van de schrijver en zich in talrijke facetten van
zijn werk weerspiegelt. Zo o.m. in het vitalisme dat zich ook als thema doet gelden
en met name in Houtekïet hoogtij zal vieren - hierover later; zo ook, meer in het
algemeen, in het verwerpen van het abstracte als voorwerp van kennis en
verkenningsmiddel van de menselijke problematiek. Ook in dit opzicht druist
Walschaps opvatting tegen die van Roelants in; zij is eerder te vergelijken met die
van Hamsun of Dostojevski, voor wie Walschap veel bewondering heeft gekoesterd.
Weliswaar reikt Walschap Roelants de hand toe in zoverre hij decor- en
persoonsbeschrijving uitschakelt omdat die elementen het verhinderen, ‘de
25
menselijke figuur groot en met liefde op het voorplan (te) zetten’. Maar anders dan
bij Roelants gebeurt dat niet ten bate van bespiegeling, analyse of introspectie.
Integendeel: Walschaps romanhelden zijn, althans in de periode waar wij het thans
over hebben, geen piekeraars, en van een analytische geest geeft de verteller
evenmin blijk. Op de voorgrond treedt hier het verhaal als zodanig, dat volgens de
schrijver ontdaan dient te worden van alles wat niet direct tot de gang van de actie
bijdraagt. Daaronder ressorteert o.m. de psychologische ontrafeling. Walschap doet
zijn personages handelend optreden. Wat nog niet betekent dat de psychologie in
de schaduw zou worden gesteld. Alleen is hij van mening dat daden en gebaren de
psyche beter tot uiting brengen dan welke ontleding dan ook. Volgens hem bestaat
er ‘geen betrouwbaarder onthulling van de ziel dan de weergave van haar
26
openbaringen naar buiten’. Het psychologische inzicht wordt door deze
behaviouristische werkwijze allesbehalve verarmd. Want terwijl de analyserende
verteller gevaar loopt, het slachtoffer van systematiek en zedelijke vooroordelen te
worden, geven de spontane, soms contradictoire gedragingen van Walschaps helden
de speelse werking van hun instincten en hun onderbewustzijn weer. Walschap
heeft immers de psychoanalytische zienswijze - onbewust - geassimileerd.
Het overwicht van het epische element en de versnelling van de chronologie gaan
verder gepaard met enerzijds het reduceren van de dialoog tot een minimum,
anderzijds het uitwerken van een bepaalde stijl; deze was Walschap eigen en zou
pas later, o.m. bij L.P. Boon, enigszins school maken. Niet alleen denken de
personages weinig, maar veel spreken doen zij ook niet. Zulks verwijst eens te meer
naar de vitalistische instelling van de auteur. Denken en spreken verminken,
vervalsen de betekenis van het zielselement dat hier het hoofdonderwerp uitmaakt.
De daad daarentegen brengt dit, zoals gezegd, beter tot uiting. Vandaar dat
gedachten en gesproken woorden onverbrekelijk verbonden zijn met het handelen
27
en daar steeds de onmiddellijke aanleiding toe zijn. Met deze vertelwijze imiteert
de auteur doelbewust bepaalde volkseigenaardigheden, zoals: de afkeer van
abstracties, een erg nauwe samenhang tussen psyche, taal en daad die wortelt in
28
‘een primair levensgevoel’, waarbij die ‘nog indistinct zijn’. Dit principe doet zich
niet het minst in de stijl gelden. De eigenschappen hiervan herinneren aan die van
de volksverteller zoals die trouwens werkelijk bij Walschap optreedt: men denke
aan de verhalen van Soo Moereman in De wereld van Soo Moereman (1941) en
het latere De kaartridder (1966). Kenmerkend voor die schrijftrant zijn o.a. de
taaldirectheid en het toepassen van dialectvormen, het abrupt over-
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gaan van indirecte naar directe rede, en omgekeerd, het spontane gebruik van
29
pittige beelden en vergelijkingen, klanknabootsingen enz. Met dat alles breekt
Walschap met de elitaire woordkunst in de trant van Teirlinck en Van de Woestijne
en grijpt hij terug naar de volkstaal - schijnbaar zoals Streuvels en Timmermans
deden. Maar bij hem maskeert dat slechts een andere soort van vormmanipulatie,
want bij nader inzien blijkt dat taal en procédés van de volksvertelling in dit geval
dienstbaar worden gemaakt aan bewust aangekweekte beginselen zoals: het
dynamisme van de vertelling, de voorrang verleend aan het ‘verhaal’, het uitdrukken
door het laatste van impulsen en driften.
Walschaps personages zijn, evenals die van Dostojevski en van bepaalde realisten
en naturalisten, vaak pathologische gevallen. Adelaïde wordt deels ten gevolge van
erfelijke krankzinnigheid, deels ten gevolge van haar bigotte opvoeding hysterisch.
Eric wordt door een morbide zelfvernietigingsdrang gedreven en zoekt bewust zijn
eigen dood in een liefdesverhouding met een teringlijdster. Zelfmoordplannen
koestert ook Rik Van Oepstal, de hoofdpersoon uit Trouwen, de man die tegen zijn
vader de hamer had gezwaaid en later hetzelfde van zijn eigen zoon moet ervaren.
André d'Hertenfeldt uit Celibaat is een sadist, een masochist en een gedegenereerde.
Daarmee schijnt Walschap tol te betalen aan het naturalisme. Maar zijn voorliefde
voor het pathologische heeft heel iets anders tot doel dan het ontleden van
problematische gevallen. Zoals gezegd, stelt hij belang in de mens, en hieronder
verstaat hij het algemeen menselijke. De roman moet volgens hem de werkelijkheid
‘herscheppen, ze uitzuiveren, aanvullen of wijzigen. Zuiveren van het overtollige,
het onbehoorlijke en het onwaarschijnlijke. Aanvullen met wat ze begrijpelijker maakt.
30
Wijzigen tot ze echter voorkomt dan de realiteit’. Veeleer dan een wetenschappelijk
doel heeft de werkelijkheidsvertekening naar het abnormale toe bij hem iets weg
van de zwart-wittekening waarmee de expressionist een idee over het leven stileert.
Zo bekeken valt het onderscheid weg tussen de sadisten, bijgelovigen en hysterici
uit De Familie Roothooft, Trouwen en Celibaat, en Jan Houtekiet uit Houtekiet of
Thijs Glorieus uit Een Mensch van goeden Wil - dezen vertonen niets abnormaals,
tenzij het feit dat zij pure geestesprodukten zijn en vast en zeker niet als voorwerp
van een naturalistisch onderzoek op te vatten zijn. In beide gevallen streeft Walschap
naar het zichtbaar maken van algemeengeldige ideeën of processen: zo b.v. het
belang van het instinct, de verderfelijke invloed van de cultuur en van het intellect,
de rol van de erfelijkheid, het verval, en de regeneratie door te gehoorzamen aan
‘natuurlijke waarden’.
Deze ‘natuurlijke waarden’ die genezing en geluk mogelijk maken, zocht Walschap
als katholiek aanvankelijk in het christendom, maar dan een christendom dat van
de ballast van cultuur en klerikalisme gevrijwaard zou zijn. Indien Adelaïdes
nageslacht in De Familie Roothooft het uiteindelijk tot een gezond en duurzaam
geluk brengt, dan komt dat door het feit dat Carla, door een soort van lijdensweg af
te leggen, de ‘schuld’ van haar voorgangers heeft uitgeboet. Zelf bestempelde
Walschap die ontknoping als het omslaan van ‘het pessimisme van (zijn) drama
31
naar een christelijk optimisme’. Op een zelfde schema berusten ook Trouwen,
Celibaat en Het Kind(1939). Boetedoening voor het onder invloed van een verdorven
cultuur bedreven kwaad, wederopbloei door het teruggrijpen naar een elementair,
‘natuurlijker’ christendom: zoiets doet denken aan Dostojevski, met wie Walschap
meer gemeenschappelijke trekken vertoont.
Maar dit stadium van het oorspronkelijk christendom wordt in Houtekiet - althans
schijnbaar - voorbijgestreefd. Walschap neemt hier geen genoegen meer met
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belichaming van het ‘zuivere’ christendom als Thijs Glorieus, een perfecte heiden
is. Jan Houtekiet, de stichter van de primitieve gemeenschap Deps, is de natuurmens
bij uitstek. Hij belichaamt het instinct, de oerdriften zoals die ongebreideld tot uiting
komen wanneer uit de mens ieder sprankje cultuur weggebannen is. Hij heeft geen
geweten, onderwerpt zich aan geen enkele wet dan die van de sterkste: hij is een
vitalistische versie van de Nietzscheaanse Übermensch, en de utopische
gemeenschap die hij uit de grond heeft gestampt, is nagenoeg zijn spiegelbeeld op
collectief niveau. Althans, dat is aanvankelijk zo. Want deze heerser die de ander
niet ontziet en slechts de bevrediging van zijn eigen wil erkent, zal met de
compromissen van het gemeenschapsleven worden geconfronteerd. In het bijzonder
zal de geile bok die hij is, de Liefde ontdekken en mede hierdoor een bepaalde
vergeestelijking ondergaan. Houtekiet mag dan de incarnatie zijn van Walschaps
opvatting van het élan vital, hij blijkt in zijn oorspronkelijke gaafheid even utopisch
te zijn als de gemeenschap die zijn werk is. In Houtekiet gaat Walschap precies
andersom te werk dan in de trilogie, in Trouwen en in Celibaat. In plaats van
pathologische verdorvenheid weer tot gezondheid te brengen, drijft hij de laatste
op de spits om hierop achteraf correctieven aan te brengen. De natuurmens laat
Walschap op zijn beurt het belang ondervinden van bepaalde geestelijke waarden,
die hij anders dan de geperverteerden uit vroeger werk aan de bron zal ontdekken,
zonder die uit een moeizame ontwikkeling naar de catharsis te moeten puren. Ook
al denkt Houtekiet met heimwee terug aan zijn volstrekt heidens verleden, zijn
vergeestelijkt vitalisme is niets anders dan de ‘normale’, ‘natuurlijke’ toestand die
Walschap de mens toewenst. Houtekiet staat uiteindelijk gelijk met de weer
gezondgemaakte cultuurslachtoffers uit de vroegere werken. Volgens Walschap ligt
het evenwicht in een compromis tussen de levensdrang en een paar grondwaarden,
die blijkbaar hun oorsprong vinden in het heimwee van de schrijver naar de
christelijke zuiverheidsidee.
Dat laat reeds zien hoe moeilijk Walschap het heeft om met het christendom af
te rekenen - hij die op nogal luidruchtige wijze zijn aanvankelíjk katholicisme heeft
afgezworen in pamfletten als Vaarwel dan! (1940) en Salut en merci (1955). Deze
schrijver neemt tegenover de cultuur, en in het bijzonder tegenover het geloof, een
dubbel-zinnige houding aan. Hij is een geboren vitalist: zijn vurig temperament en
zijn verteltechniek getuigen hiervan. Daarom stelt hij een levensbeschouwing voorop
waarbij culturele waarden, evenals bij Rousseau, uit den boze zijn indien zij geen
rechtstreeks verband houden met het elementaire, de natuur. Maar het christendom
komt dan weer tot zijn recht wanneer het erop aankomt, de grondwaarden te bepalen
die zelfs de natuurmens in acht moet nemen, wil hij een gezond en evenwichtig
geluk bereiken. Op dezelfde manier doet Walschap een beroep op de ratio, het door
hem verfoeide intellect, om tegen het geloof tekeer te gaan, met name in de
bovenvermelde essays - hierin munt hij overigens niet uit. Het is tekenend dat hij,
wanneer hij met het geloof wil afrekenen, ten strijde trekt met wapens die hij niet
kan hanteren. Typerend is het eveneens, dat hij zijn geloofsverzaking ook meermalen
in romanvorm heeft behandeld. Sibylle (1938) vertelt hoe de titelheldin haar geloof
kwijtraakt en het slachtoffer wordt van een te ver doorgedreven intellectualisme.
Een geloofscrisis is verder ook nog het onderwerp van Bejegening van Christus
(1940). Hoofdpersonen zijn hier: enerzijds Asveer, de wandelende jood die zich
hooghartig in het rationalisme opsluit en tevergeefs op zoek gaat naar het Recht;
anderzijds Nicodemus, de toekomstige priester die uit waarheidsliefde vaarwel zegt
32
aan een geloof, dat hem nochtans ‘in het merg’ zit.
Het probleem van het geloof zal nog in andere werken te voorschijn treden, zo
vooral
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in Zuster Virgilia (1951), de roman van broer en zuster waarbij de een ongelovig is
en de andere een begenadigde non. Hier, zoals reeds in Denise (1942) en later in
De Française (1957), lijkt het vitalisme sterk getemperd te zijn door de belangrijke
rol die problemen van geestelijke aard gaan spelen - deze romans zijn dus in het
verlengde van de twee romans over de geloofscrisis te situeren, en werden in zekere
zin door het slot van Houtekiet aangekondigd. Maar evenmin als het geloofsprobleem
is het vitalisme dood: legt Walschap na Houtekiet hoe langer hoe meer de nadruk
op het geestelijke, dan toch betekent dat lang geen ophemeling van cultuur en
intellect. Het gaat hoogstens om hoofddeugden zoals die van het begin af impliciet
aanwezig waren: begrip voor de ander, liefde, medelijden, het vermogen tot
zelfopoffering, een elementair beamen van het leven, het blijk geven van ‘goede
wil’.
Of wij nu met een regeneratie - dan wel met een vergeestelijkingsproces te doen
hebben, opmerkelijk is steeds de rol die daarbij door de vrouw wordt gespeeld. Wij
denken hier minder aan Adelaïde of Sibylle, waarin de vrouwelijke hoofdfiguren zelf
problematische gevallen zijn, dan aan verhalen waarin vrouwen de stoot geven tot
veranderingen bij de hoofdpersoon. Reeds Ernest uit Adelaïde was door zijn liefde
voor zijn zieke vrouw enigszins veredeld. Maar duidelijker is de vrouw de bron van
wederopleving en beaming van het leven in Trouwen, met name wanneer de
kerngezonde Mie Zaterdag geluk en rust terugschenkt aan de ontwortelde Rik Van
Oepstal. Bij een verzoenende moederfiguur is het ook dat André uit Celibaat zich
van het medelijden bewust wordt, dat hem tot een nieuwe levenshouding zal
inspireren - aan de moederfiguur heeft Walschap overigens een roman gewijd
(Moeder, 1950). In Carla wordt een einde gemaakt aan het verval van het geslacht
door de louterende lijdensweg van de heldin. Geduldig lijden, opofferingszucht en
begrip karakteriseren ook de vrouw in Denise, De consul (1943), Ons geluk (1946),
Zuster Virgilia en De Française. Aan Iphigénie was in Houtekiet, zoals reeds
aangestipt, de rol toegewezen om de vitalist een rudimentaire vergeestelijking in te
boezemen, om het dier tot een mens te maken. Walschaps wereldbeeld is
ongetwijfeld matriarchaal: de vrouw toomt geweld en impulsen in, bezorgt sociaal
gevoel, of anders blaast zij weer levensdrang in waar die verworden was.
Ook al kan men Walschaps thematiek tot een aantal constante grondpatronen
reduceren, toch heeft zijn werk, ook op het gebied van de techniek, een bepaalde
evolutie doorgemaakt. Weliswaar heeft hij het tussen 1929 en 1939 ontwikkelde
romantype na Houtekiet niet afgezworen - men denke aan Tor (1944). Maar vanaf
omstreeks 1940 doen zich veranderingen voor. Wat de inkleding van zijn verhalen
betreft, gaat hij meer belang hechten aan de actualiteit: Zwart en wit (1948) is aan
de oorlog gewijd, Oproer in Kongo (1953) handelt over de situatie van de zwarten
in de toenmalige kolonie; in Nieuw Deps (1961), een laat vervolg op Houtekiet, hangt
Walschap een beeld op van de moderne, geïndustrialiseerde en vertechniseerde
maatschappij. Het milieu waarin de auteur de handelingen situeert, is vaak
beschaafder, wat gepaard gaat met een grotere aandacht voor de
bewustzijnspsychologie á la Roelants: hoe langer hoe minder staat de
dieptepsychologie centraal. Dat was reeds het geval in Sibylle, maar de tendens
wordt systematischer met Denise, Ons geluk, De consul, Zuster Virgilia e.a. In Ons
geluk en De consul past Walschap reeds de biechtvorm in de eerste persoon toe,
al blijft het verhalende element niet in gebreke en al ontwikkelt de handeling zich
nog steeds lineair. Van dit schema wijkt het tweeluik Het gastmaal (1967) en Het
avondmaal (1968) af, waarin het epische element grotendeels door zelfontleding
en bespiegeling in de schaduw wordt gesteld, terwijl de verhaalde episoden en de
behandelde onderwerpen elkaar grillig opvolgen naar de ingevingen van de
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ik-verteller. Aldus beproeft Walschap zijn krachten op een genre dat hij altijd al
verloochend heeft. Van het licht modernistische aspect van de vorm is hij zich heel
goed bewust - de ik-verteller preciseert zelf zijn bedoelingen in dit verband (Het
gastmaal, blz. 5). Maar men hoeft dat zeker niet te beschouwen als een bekering
van de vurige verdediger van ‘het verhaal’ tot het huidige modernisme. Het gaat
eerder om een terloopse uitdaging aan het adres daarvan. Tegen de hedendaagse
avant-garde gaat Walschap nog fel tekeer in De culturele repressie (1969) en De
33
ontoereikendheid van het verhaal (1971).
Historisch bekeken, ligt de betekenis van Walschaps oeuvre vooral in de
vooroorlogse produktie. Resoluter dan Roelants brengt hij nieuwe perspectieven in
de Vlaamse roman. Zijn dynamische schrijftrant, zijn verheerlijken van de daad
brengen hem dicht bij Hemingway, maar dit dynamisme wordt versterkt door een
fors vitalisme in de trant van Hamsun, en verrijkt met een psychologische dimensie
waarvoor Roelants geen oog had. Hij geeft aldus blijk van een ruime visie op de
mens - zijn hoofdprogramma - , een visie die niet eenzijdig idealistisch of
materialistisch is, maar waarbij hij een verzoening beproeft van driftleven en
essentiële waarden van de geest. Aan de laatste legt hij grenzen op en waarschuwt,
evenals Dostojevski, tegen de gevaren van het intellect. Zijn werk doet zich voor
als een pleidooi voor een oorspronkelijker leven dat vrijheid garandeert en tevens
op eerbied voor de mens en liefde voor de waarheid gefundeerd is.
Met de mens als sociaal produkt en psychologisch geheel houdt zich verder ook
Lode Zielens (1901-1944) bezig. Maar Zielens vertegenwoordigt van zijn kant eerder
het sociaal-realisme, en wel in zijn populistische vorm. Daardoor is hij, onder zijn
tijdgenoten, aan Marcel Matthijs verwant. Anders dan Elsschot, bij wie het
maatschappelijk element overigens impliciet blijft, stellen deze schrijvers geen belang
in de kleine burger, maar in het lot van het proletariaat. In dit opzicht zijn zij de
voorlopers van Boon en Van Aken.
Zielens viel slechts een korte literaire loopbaan ten deel. Toch publiceerde hij
tussen 1928 en 1944 als het ware aan de lopende band, zodat hij een omvangrijk
oeuvre naliet. De verhalenbundel Het jonge leven (1928), waarmee hij debuteerde,
maakte hem op slag bekend. Daarop liet hij kort achter elkaar vier romans volgen:
Het duistere bloed (1930), Moeder, waarom leven wij? (1932), De gele roos (1933),
en Nu begint het leven (1935). Na 1939 kwam opnieuw een erg vruchtbare periode
met De dag van morgen (1939), Op een namiddag in september (1940) en enkele
novellenbundels: Te laat voor muziek (1941), Lees en vergeet (1941), Herinneringen
van toen (1942) en Terug tot de bron (1944). In zijn laatste levensjaren was hij
begonnen aan een trilogie, waarvan hij slechts twee delen kon afmaken: Alles wordt
betaald (1944) en het postuum verschenen Menschen als wij (1945).
In deze verhalen over het Antwerpse proletariaat - een milieu dat hij van dichtbij
heeft gekend - tracht Zielens de sociale roman in de trant van Zetternam met de
toen ontkiemende, psychologiserende tendensen te verzoenen. Zijn sociaal-realisme
34
is er één ‘van het sentiment’, hij heeft eigenlijk minstens evenveel aandacht voor
de gevoelswereld van zijn helden als voor de sociale probleemstelling waar zij het
produkt van zijn. Maar op geen van beide gebieden leverde hij werkelijk baanbrekend
werk. Hij slaagde er niet in, zoals met Boon wel het geval zal zijn, tevens een scherp
getekend beeld van maatschappelijke verschijnselen te geven en een werkelijk
diepgaande visie op het menselijk tekort onder woorden te brengen. Werken als
Moeder, waarom leven wij? of De gele roos b.v. worden gekenmerkt door een nogal
statische opvatting
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van de maatschappij. Zij bevatten slechts gelijkluidende variaties op de economische
en psychische ellende van de armen. En op psychologisch gebied lukt het Zielens
evenmin om zijn romansituaties in een algemeen menselijke problematiek te doen
uitmonden. Kenmerkend is dat zijn tekst vaak doorspekt is met gemeenplaatsen,
stereotiepe waarheden die van een vrij simplistisch idealisme en een nogal
rudimentair psychologisch inzicht blijk geven. Wat nog niet betekent dat het deze
autodidact aan ontvankelijkheid en eerlijkheid ontbrak. Bij het schilderen van zijn
miserabilistische fresco's vormen morele vooroordelen geen hinderpaal; men denke
slechts aan zijn gezond en onomwonden behandelen van de seksualiteit - wat in
de toenmalige Vlaamse roman wel een zeldzaamheid mocht heten.
Clichés, een beperkte visie op de psyche, ook herhalingen en een gebrekkige
schifting van het materiaal: deze evidente tekortkomingen kunnen evenwel, althans
ten dele, worden verklaard door het standpunt dat de auteur bij het vertellen inneemt.
Wanneer hij al niet in de eerste persoon enkelvoud schrijft, kiest Zielens doorgaans
de personele vertelwijze, waardoor hij haast steeds zijn proletarische figuren aan
het woord laat komen. Zoals bij Walschap een aantal vertelprocédés door de
volksmentaliteit worden geïnspireerd, zo ook worden bij Zielens zowel handeling
als psychologische problemen gezien door de bril van personages, die tot het volk
behoren. Met o.m. Moeder, waarom leven wij? doet Zielens, wat de soepelheid van
de vertelwijze betreft, niet voor Walschap of Boon onder. Evenals zij - wij denken
hier meer bepaald aan Boon - voelt hij met de romanhelden mee, weet hij zich
voortdurend in hun psyche te verplaatsen en wisselt hij aldus onophoudelijk van
standpunt. Modern is deze beweeglijkheid van het gezichtspunt beslist, hoewel men
er al bij Streuvels sporen van vindt.
Hoofdthema is bij Zielens het lijden. Hiervan maakt hij niet uitsluitend het gevolg
van de ellendige omstandigheden waarin zijn personages verkeren. Het lijden wordt
bij hem een echte bestaansvoorwaarde: de mens leert leven door te lijden. Bijzonder
heroïsch zijn, wat dat betreft, enkele vrouwenfiguren in zijn werk - hierdoor herinnert
Zielens aan Walschap en met een ook aan Dostojevski, die hij overigens gelezen
had. Netje met haar ‘pokkengezicht’ (Moeder, waarom leven wij?), Antoinette
(Antoinette, onze moeder; De gele roos) zijn daar voorbeelden van. Dat zijn vrouwen
van wie het gehele leven met ontbering, ziekte en eenzaamheid vergroeid schijnt
te zijn. Heroïsch zijn zij doordat zij het lijden grootmoedig aanvaarden en er precies
hun levenskracht aan ontlenen. Vooral aan het scheppen van dergelijke gestalten
heeft Zielens' werk een onbetwistbare grootheid te danken. Doch deze ‘stille kracht’
bezitten zij van meet af aan, zoals ook andere personages - ruwe en zinnelijke
mannen - eendimensionaal zijn en geen evolutie doormaken. Mede door de herhaling
van de patronen waarop de talrijke verhaalfeiten zijn gebouwd, door het ontbreken
van sociale bewogenheid en het reeds vermelde gebrek aan diepte en schifting,
verzwaart de afwezigheid van psychologische evolutie de vaart van het verhaal.
Ongetwijfeld schept dat een contrast met de sterk dynamische vertelmethode.
Is het verzaken bij Zielens een deugd die aan Roelants' ‘glansloos heroïsme’
herinnert, bij Marcel Matthijs (1899-1964) daarentegen duikt het thema van de
gewelddadige revolte op. Ook Matthijs' werk biedt een desolaat beeld van het
onderdrukte proletariaat, dat als achtergrond voor vrijwel al zijn romans en verhalen
fungeert. Maar het meewarig pessimisme dat wij bij Zielens aantroffen, slaat bij hem
in zwartgalligheid om, de lijdzaamheid in woedende, anarchistische strijdvaardigheid.
De laatste mag zich dan in zijn eerste werken nog niet duidelijk aftekenen - of
althans
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nog niet de waarde van een apart thema verkrijgen - , aan zijn hartgrondig fatalisme
laat Matthijs er reeds de vrije teugel. Blind slaat het noodlot om zich heen reeds in
de verhalen uit Gebeurtenissen (1918), waarin armoede, dronkenschap, bedrog,
ziekte en dood de toon aangeven. Dezelfde sfeer beheerst romans zoals De doodslag
(1926) en. Ankers en zonnen (1928). In de eerstgenoemde vermoordt de
hoofdpersoon Euzenie haar vader met een pook, om haar door hem doodgeslagen
moeder te wreken. De tweede is het verhaal van een teringlijder wiens familie reeds
voor een groot deel aan de kwaal is bezweken; daar hij door iedereen gemeden
wordt, zoekt hij maatschappelijk succes in het dobbelspel, maar ook dit wordt hem
noodlottig: hij speelt vals, wordt gearresteerd en sterft in de gevangenis. Deze twee
situatieromans, waarin nog weinig vaart zit, zijn niet zonder belang met het oog op
Matthijs' latere werk. Zij bevatten de eerste kiemen van zijn anarchisme: Euzenie
Spitaels uit De doodslag neemt haar toevlucht tot een gewelddadige wraak; Pier uit
Ankers en zonnen is een verschoppeling en tracht de slagen van het noodlot door
een bepaalde noodhouding te compenseren. Straks zien wij hoe deze patronen
zich in De ruitentikker, Filomeentje en De gouden vogel hebben gepreciseerd.
Intussen werd de opzet in Matthijs' romans al breder met Het Grauwvuur (1929),
een werk over het mijnwerkersmilieu dat de schrijver heel goed kende. De roman
wint aan dynamisme door een meer samenhangende handeling; het aantal
personages wordt groter. Evenals de vorige draagt dit verhaal het stempel van het
naturalisme, vooral door de milieuschildering en het stelselmatige pessimisme maar om de wetenschappelijke pretenties van Zola schijnt Matthijs weinig te geven.
In elk geval blijkt zijn opvatting van het personage aan nauwkeurigheid te winnen,
de psychologie wordt scherper: de personages worden herkenbaar als types bij wie
psychische mechanismen op consequente wijze worden waargenomen. Behalve
de omstandige weergave van een milieu en de maatschappelijke en economische
toestand daarvan, behalve ook een snelle en rijk gestoffeerde handeling, krijgen wij
dus een reeks van psychologisch verantwoorde portretten. Opvallend is o.a. de
figuur van de hatelijke en rancuneuze mijnopzichter, die zijn ressentiment afreageert
door een mijngasont-ploffing moedwillig te veroorzaken. Maar dat geweld gepleegd
uit rancune betreft hier nog een onsympathieke bijfiguur, niet echter de hoofdpersoon
zoals later het geval zal zijn. Deze geeft de voorkeur aan een zuiver idealistische
oplossing voor het probleem van het onrecht: samen met een links denkende
notariszoon staat hij een soort van communistisch christendom voor en sticht hij
een vakbond. Hoop op een rechtvaardiger toekomst verlicht aldus het slot van deze
roman over uitbuiting, bedrog en alomtegenwoordige vijandschap. Maar zo'n
hoopvolle ontknoping zullen wij al niet meer vinden in Herfst (1933). In deze
familieroman krijgen een uitzichtloos verval en de overgave aan de lagere driften
de bovenhand. Hierbij doet Matthijs wel eens denken aan de Amerikaan E. Caldwell.
Terecht wordt De ruitentikker (1933) als een hoogtepunt in Matthijs' oeuvre
beschouwd. Werd Het Grauwvuur door gecompliceerde verwikkelingen en talrijke
personages verzwaard, Matthijs weet nu het koren van het kaf te scheiden. In rechte
lijn ontwikkelt de handeling zich over vijftien jaar naar de ontknoping toe, waarbij de
sociale achtergrond en het psychologisch thema goed bij elkaar passen en door
een snel verhaaltempo worden gedragen. Wij denken hierbij in meer dan één opzicht
aan Walschap. Doch Matthijs vermijdt op minder systematische wijze dan Walschap
de dialoog - wij krijgen zelfs enkele uiteenzettingen over het socialisme; een decor
- en persoonsbeschrijving of een korte karaktertekening zijn niet zeldzaam; een
lyrische toon doet zich soms gelden ondanks de algemene zakelijkheid van het
relaas. Aan Wal-
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schap herinnert ook al eens het geforceerde karakter van bepaalde situaties, een
verschijnsel dat blijk geeft van het verlangen om een typische toestand, een idee
die de handeling bepaalt, te stileren.
In De ruitentikker is het er de schrijver niet meer uitsluitend om te doen, de
naturalistische milieuschildering te beklemtonen, maar eerder een psychologische
toestand te belichten. Daaraan ontleent het verhaal in eerste instantie zijn
samenhang. Door de bril van de ik-persoon maken wij mee hoe deze zijn hele jeugd
lang onderworpen is aan een reeks van verwachtingen en frustraties, die vooral in
de sociale toestand van de familie hun oorsprong vinden. Systematisch laat de
auteur hem het slachtoffer worden van het maatschappelijk onrecht: een
burgemeester, fabrieksbazen, de clerus, de schijnheilige mentaliteit van de
dorpsbourgeois waardoor vriendschap en liefde hem ontnomen worden, zijn daar
de werktuigen van. Zelfs het socialisme stelt hem teleur in de persoon van zijn
leiders. Uit dat alles groeit bij hem de overtuiging dat elke verworven glimp geluk
hem steeds weer zal ontglippen. Dat verklaart zijn hartstochtelijk engagement als
vechtersbaas in socialistische betogingen en zijn geloof in een ongedisciplineerd
socialisme dat op korte termijn naar een gewelddadige overwinning streeft.
Teleurstelling om de trage geleidelijkheid waarmee de partij haar programma wil
verwezenlijken, zal hem ten slotte tot anarchisme leiden. Zijn politieke drijfveren zijn
immers rancune, ressentiment en haat. Hij zal dan ook als alleenstaande figuur
optreden en in zijn eentje de ruiten van een hele buurt burgerhuizen stukslaan,
d.w.z. ‘tikken’. Met een haat vol nihilisme dat Céline niet had misstaan, besluit hij
met de verklaring dat hij zijn ‘koude, diepe, kalme haat voor deze wereld, een koud
35
klaar vuur, (...) steeds in (zich) brandend moet houden’.
Het is duidelijk dat Matthijs voortaan geïnteresseerd zal zijn niet zozeer in de
sociale context als zodanig, als wel in de wijze waarop het individu daarop reageert.
In een boerenroman als Hellegat (1949) zal de omgeving slechts de inkleding
bezorgen voor de studie van mentaliteiten, zoals bij Walschap of Timmermans in
Boerenpsalm het geval is. In tegenstelling met Demedts en Van Hoogenbemt, die
van de psychologische roman naar de ideeënroman over mens en maatschappij
zullen evolueren, verzwakt bij Matthijs mettertijd het sociaal-realisme ten bate van
een individuele, psychologische problematiek - collectieve toestanden zal hij hoe
langer hoe meer als een onbegrijpelijke chaos voorstellen. Men vergelijke in dat
opzicht Het Grauwvuur met Doppen (1935), waarin mijnwerkers nogmaals optreden.
Milieuschildering en handeling hebben hier alle kracht verloren, het hoopvol geloof
in een socialistische toekomst wordt bij de hoofdpersoon vervangen eerst door
gedachten aan zelfmoord, dan door het zich schikken in zijn situatie als ‘dopper’ en
het dagelijks hengelen terwijl zijn vrouw zich om den brode aan de huisbaas verkoopt.
Het zou echter verkeerd zijn hierin een teken te willen zien dat de revolte voor
berusting of een onverschillig schouderophalen is geweken. Integendeel, het
anarchistische verzet uit De ruitentikker wordt een tijdlang een hoofdthema bij
Matthijs, en het wortelt doorgaans in een sfeer van misnoegdheid en wraaklust. In
de bekende novelle Mur italien (1935) zoekt de hoofdpersoon zijn heil - zijn
motiveringen blijven in dit geval duister - in heldhaftige, acrobatische waaghalzerij;
wanneer dit hem betwist wordt en o.a. zijn vrouw zijn rivale wordt, vlucht hij over de
grens nadat hij zijn kermistent in vlammen heeft doen opgaan. In Het Turks
kromzwaard (1936) symboliseert het titelmotief de wraaklust van een opstandige,
gefrustreerde jongen. Een steeds weer gedwarsboomd verlangen naar geluk, alsook
gekwetste eigendunk vormen opnieuw de psychische drijfveren waardoor Filomeentje
uit Een spook op zolder (of Filomeentje, 1938) tot een sadistische moord wordt
gebracht. Filomeentje - een
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soort minnelijke schikking tussen de romantische, door nonnen opgevoede Madame
Bovary en de slimme, doortastende Zazie - beschouwt alles wat haar overkomt als
een aanslag op haar aangeboren rechten en kwaliteiten. Filomeentje ervaart de
wereld als essentieel onrechtvaardig en vermoordt een zondebok, haar oude tante,
met een strijkijzer. Wanneer zij naar de gevangenis wordt gebracht, stapt zij ‘bijna
met een gevoel van vreugde’ in de celwagen, die haar ‘voorgoed uit de verachtelijke
36
wereld voert’. Ferdinand Bruynooghe, de hoofdpersoon uit De gouden vogel (1941)
ten slotte, is een sociaal vervreemde die jeugdfrustraties compenseert door zijn
wrok tegen de wereld te sublimeren in geldzucht - de gouden vogel uit de titel.
Rancune bezielde de ruitentikker bij zijn sociaal en politiek engagement, en in
het vervolg is dat bij Matthijs een afzonderlijk psychologisch thema geworden. In
Menschen in de strijd (1943) echter, de eerste van twee oorlogsromans, gaan sociaal
en nationaal gevoel opnieuw samen met het wraakthema: Ambrosius Braet stort
zich hals over kop in de politieke collaboratie met de Duitsers. Matthijs, die zelf in
deze toestand heeft verkeerd, zal zich bewust zijn geweest van het samenvallen
van individuele wrok met nationalistisch idealisme - boven behandelde romans
spreken in dit verband duidelijke taal. Wellicht omdat hij dat besefte, heeft hij zijn
tweede oorlogsverhaal Onder de toren (1959) - notities van een pas gearresteerde
collaborateur - niet als een pleidooi pro domo opgevat (en evenmin als een biecht
of zelfbeschuldiging). In wezen is dat een verhaal geworden over het noodlot en de
zinledigheid van het bestaan, maar allesbehalve een politieke roman. Als mens was
Matthijs een politiek sterk geëngageerde figuur, als denker en schrijver was hij meer
bezonnen en kon hij zich in het menselijk tekort verdiepen, niet het minst in zijn
eigen tekort. Hij scheen hierbij niet het slachtoffer van een of andere idealistische
verblinding te zijn.
Hoe dan ook, de kritiek heeft hem soms, ten onrechte, beneden Zielens geplaatst.
Misschien was dit een ideologische keuze. Want ongetwijfeld verdient hij naast
Roelants en Walschap een ereplaats onder degenen die de Vlaamse roman nieuw
leven hebben ingeblazen. Zijn sociaal-realisme uit de jaren dertig heeft nog maar
weinig te danken aan de traditie van Conscience en Zetternam tot Timmermans en
Claes. De scherpte van zijn psychologische visie wist hij te doen harmoniëren met
een sociale problematiek en met een romanvorm, die door zijn dynamisme en
knapheid van compositie niet ver afstaat van die van Walschap.
Misnoegdheid over de werkelijkheid, het verlangen naar een betere, onbereikbare
wereld, een vaak platonisch of christelijk getint idealisme: dat blijken in de toenmalige
roman constanten te zijn die op een verband - hoe los ook - met de romantiek wijzen.
Romantische elementen treft men in elk geval aan bij sommige schrijvers uit de hier
behandelde generatie. Bij Filip de Pillecyn (1891-1962) b.v. vieren sommige
tendensen hoogtij, waardoor hij evenals de Noordnederlander Van Schendel bij de
neoromantiek aansluit. Anders dan Roelants, Gilliams en de jongere psychologische
school geeft De Pillecyn de voorkeur aan de zuiver zintuiglijke gewaarwording en
het sentiment, die bij hem niet tot kennis leiden; hij verheldert noch ontleedt
gevoelens en stemmingen, maar vertekent deze eerder naar het onbestemde en
het wazige toe - wat wel eens aanleiding geeft tot een soort van mystiek idealisme.
Bovendien neemt hij, evenals Van Schendel, graag zijn toevlucht tot de historische
roman, al neemt hij het met het schetsen van de achtergrond niet zo nauw. Naar
een tamelijk ver verleden grijpt hij veeleer terug ter wille van de vaag omlijnde
situering. Daarbij wordt hij ook in staat gesteld, zijn voordeel te doen met romantische
figuren die hem na aan het hart schijnen te liggen: bedelmonniken, huursoldaten,
pelgrims, eenzame kasteelbewo-
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ners; ook koestert hij een voorliefde voor toestanden zoals heksenvervolging,
flagellantentochten, epidemieën, uitingen van bijgeloof enz.
De Pillecyn debuteerde met Pieter Fardé (1926), het verhaal van een Gentse
minderbroeder uit de 17e eeuw die geld heeft ingezameld om christelijke slaven in
Palestina vrij te kopen - wat hem niet lukt. Ook al blijft dit grotendeels een
avonturenverhaal, toch kondigen bepaalde passages reeds het belang aan dat in
het latere werk gehecht zal worden aan het eenzaamheidsthema en het romantische
heimwee. Dat is ook het geval in De Rit (1927), een novelle die in Wereldoorlog I
gesitueerd is en die op autobiografische gegevens is geïnspireerd. Pas met
Blauwbaard (1931) wordt een eerste hoogtepunt bereikt en nemen bepaalde patronen
vaste vorm aan. Met het verhaal van deze eenzame kasteelheer die al zijn vrouwen
vermoordt, worden wij naar het einde van de 15e eeuw verplaatst. De Pillecyn
beschrijft terloops ook een heksenproces en zinspeelt meer dan eens op toverij en
alchemie - Blauwbaard zelf vermenigvuldigt goudstukken door die met andermans
bloed aan te raken. Alleen al daardoor brengt de schrijver een sfeer van
irrationalisme, geheimzinnigheid en onzekerheid tot stand. Maar het komt er voor
hem veel minder op aan de daden van zijn held en de feiten om hem heen te
beschrijven, dan diens gemoedsgesteldheid te suggereren. Hoofdzaak zijn in dit
boek inderdaad de wisselende stemmingen waarin Blauwbaard verkeert zodra hij
van zijn veldtochten terug is, en in Bornem kasteelheer wordt. Wij maken mee hoe
hij door eenzaamheid en door het contact met aarde, water en wisselende seizoenen,
geleidelijk veredeld wordt. Dat is een thema dat bij De Pillecyn steeds een belangrijke
rol zal spelen: de natuur verbetert de mens, zij maakt hem moreel gezond. Maar
hierover straks meer, want in Blauwbaard schemert deze opvatting nog niet zo
duidelijk door. Alleen tegen het slot van de roman wordt die metamorfose
gesuggereerd: de duistere alliantie van goud en bloed houdt dan op, en Blauwbaard
offert zich op voor een kleine jongen voor wie hij echte genegenheid is gaan
koesteren. Daarvoor echter verschijnt hij vooral als een onrustige natuur die
voortdurend heen en weer geslingerd wordt tussen tegenstrijdige houdingen: zo
b.v. tussen geweld en vertedering, tussen zwerfzucht en het verlangen naar het
stille geluk van het gezinsleven.
Deze conflictsituatie kenmerkt ook de held uit Hans van Malmédy (1935): een
burgerjongen die soldaat is geworden om zijn milieu te ontvluchten en die bij zijn
terugkeer naar de heimat blijft weifelen tussen het verlangen naar huiselijk geluk
en dat naar avontuur, inzonderheid naar het soldatenleven. Beide personages zijn
gespleten figuren die evenals vele romantische helden steeds ontevreden zijn over
hun toestand, en deze onvoldaanheid tot uiting brengen nu eens door het zwerven
en het zoeken, dan weer in een schijnbaar onsamenhangend gedrag.
Bij die innerlijke tweestrijd bij Blauwbaard en Hans zijn twee polen goed in acht
te nemen, omdat zij in De Soldaat Johan (1939) met elkaar verzoend zullen worden,
en tevens aan betekenis zullen winnen. Aan de ene kant staat het soldatenleven,
of algemener gesproken de zucht naar avontuur en geweld, de drift, het
onverschrokken optreden in de buitenwereld. Aan de andere kant: een soort van
onveranderlijkheid die weliswaar op melancholie, heimwee of een verlangen naar
beter kan uitlopen, maar ook een bron kan worden van geluk om het één zijn met
de natuur - vooral om het mystieke verband van de mens met aarde en water. Van
die twee polen vormt het leven van de soldaat Johan precies een synthese. Ook hij
is soldaat geweest - onder Karel de Stoute - en vestigt zich nu als boer in een
plaggenhut. Als steevaste boer is hij gelukkig omdat hij een stuk grond uit zijn eigen
streek kan bewerken, een gezin sticht en zo de traditie van zijn vader voortzet. Maar
zijn mystieke verbondenheid met de
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aarde - waarop De Pillecyn bijzonder sterk de nadruk legt - gaat ook gepaard met
een idealisme dat hem erop uit doet trekken om voor de verbetering van het lot van
zijn gelijken (de boeren, later alle Vlaamse arbeiders) te vechten. Zijn leuze en die
van zijn strijdgenoten (o.a. een boer, een oud-soldaat zoals hij, een bedelmonnik)
luidt dat men niet alleen ‘boer’ moet zijn, maar ook ‘soldaat’: immers, het komt erop
aan de eigen grond die men bewerkt, te bezitten en die aan de vreemde heren, die
de taal van het volk niet verstaan, te ontfutselen. Doorzichtiger kon dit ‘symbool van
37
volkse weerbaarheid’ niet zijn: Johans strijdbaarheid verwees naar de
contemporaine Vlaamse ontvoogdingsstrijd, en kon desnoods als een oproep klinken.
Met De Soldaat Johan vertonen latere werken veel overeenkomst. Zo is Jan
Tervaert (1947) op een gelijkaardig stramien gebouwd. Dit werk is echter minder
gaaf door de vele verwijzingen naar het heden en de zinspelingen op historische
toestanden, die de gesprekken werkelijk overwoekeren. Ook Marcus, de held uit
De Boodschap (1946) herinnert door zijn afkomst en roeping aan Johan. De Pillecyn
slaat hier echter een andere toon aan. Hij geeft de voorkeur aan een korter verhaal
waarvan de symbolische portee duidelijker op de voorgrond treedt. Aan de allegorie
grenst ook Rochus (1951), maar ditmaal valt het accent op een godsdienstige
boodschap. Met het relaas van de deemoedige en offervaardige pelgrimstocht van
deze 14e-eeuwse heilige beklemtoont De Pillecyn het bekende christelijke denkbeeld
als zou God slechts te vinden zijn door het afleggen van een lijdensweg en het
beoefenen van de barmhartigheid.
Een aparte plaats in De Pillecyns oeuvre nemen drie werkjes in, die nog vóór De
Soldaat Johan verschenen, met name Monsieur Hawarden (1935), Schaduwen
(1937) en De Aanwezigheid (1937). Hier is er geen sprake meer van een of ander
historisch kader noch van een geprononceerde sociale of godsdienstige boodschap.
De handeling is bijna verdwenen uit het verhaal, dat nu geheel en al gebaseerd is
op de indirecte evocatie van gemoedsstemmingen. Zo speelt De Aanwezigheid zich
geheel af in de kamer van de afgestorven geliefde, waarbij de herinneringen zo
intens worden dat zij haast tot belevenis, tot een werkelijke aanwezigheid van het
verleden in het heden kristalliseren. Ook in Monsieur Hawarden maakt de relatie
tussen heden en verleden de kern van het verhaal uit. Monsieur Hawarden is in
feite een Parisienne die, in mannenkleren vermomd, een afgezonderd bestaan is
gaan leiden op het land in de buurt van Malmédy, nadat zij het slachtoffer van een
ongelukkige liefde is geworden. Deze op de werkelijkheid berustende anekdote
38
werkt De Pillecyn, anders dan Henri-Pierre Faffin die er ook een roman over schreef ,
niet uit met het oog op een grondige analyse. De ontleding maakt hier plaats voor
suggestie, sfeerschepping, evocatie van fijnzinnige zielsroerselen. De handeling is
uiterst traag - Monsieur Hawardens wandelingen met de jongen Alex, haar mislukt
avontuur in Spa, haar dood zijn hier de schaarse gegevens. Het thema is een haast
ongeneeslijk heimwee naar het verleden, dat zich o.m. in de cultus van oude
voorwerpen en het stilstaan van de tijd concretiseert. Maar wordt de tijd haast
uitgeschakeld, toch brengt het opgaan in de natuur - zoals elders vaak bij De Pillecyn
- een regeneratie mee: evenals bij Blauwbaard zal deze tot uiting komen in de
genegenheid voor een kleine jongen. Opmerkelijk is in dit verhaal verder de muzikale
structuur - een verschijnsel dat zich ook, maar dan op meer systematische wijze,
bij Gilliams voordoet. De roman ontwikkelt zich nl. rond een vrij eenvoudige kern
die voortdurend gepreciseerd en aangevuld wordt zonder dat die merkbaar verandert,
d.i. zonder de werking van de tijd te ondergaan; motieven worden nu eens herhaald
dan weer verruimd of genuanceerd.
Tot zijn recht komt het dynamisme van de tijd echter weer in Mensen achter de
dijk
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(1949). De Pillecyn doet er een nogal groot aantal personages optreden, en volgt
hun respectievelijke lotgevallen gedurende vele jaren om precies op de voorbijgaande
tijd de nadruk te leggen. In principe gaat het om het dagboek van de ik-persoon
Henri die een groot deel van zijn leven in een gehucht in de Durmevallei (de driehoek
tussen Durme en Schelde) navertelt. In feite staat hijzelf zo weinig centraal dat hij
meer dan eens zijn toevlucht neemt tot de hij-vorm. Zijn belangstelling gaat veeleer
naar de bewoners van het dorp, waarvan dit boek in feite als een kroniek mag
worden beschouwd. Met sympathie spreekt hij over kleine mensen die met hun land
en hun werk vergroeid zijn: een spinner, een boswachter, een grafmaker, een
veerman e.a.; gehekeld worden daarentegen de (verfranste) notabelen en
fabrikanten. Opnieuw weerklinken, zoals in De Soldaat Johan het geval was,
bepaalde sociale thema's, terwijl de verbondenheid met aarde en eigen streek zich
opnieuw doet gelden.
Mensen achter de dijk is eigenlijk het laatste werk van enig formaat dat De Pillecyn
na de oorlog publiceerde. Na De Veerman en de Jonkvrouw (1950), het verhaal
van een verman van adellijke afkomst en diens liefdesavonturen, schreef hij nog
Vaandrig Antoon Serjacobs (1951), het reeds vermelde Rochus (1951) en Aanvaard
het leven (1956), waarin verteld wordt over de ontworteling van een jonge idealist,
die als voormalig vrijwilliger in het Vlaamse Legioen gevangenisstraf heeft moeten
ondergaan en thans met een moeilijke wederaanpassing geconfronteerd wordt; een
aantal personages en bijthema's herinneren aan Mensen achter de dijk.
Alles wel beschouwd, blijkt De Pillecyns produkde van ongelijke waarde. Hij
schreef ook poëzie (Onder de hiel, 1920), toneel (Margaretha van Eyck, 1914; Dona
Mirabella, 1952) en essays (Hugo Verriest, 1926; Stijn Streuvels en zijn werk, 1932;
Het Boek van Sint-Niklaas, 1935; Stijn Streuvels, 1959). Zijn beste werken behoren
tot zijn vooroorlogse periode; daarin moet ook zijn literair-historische betekenis
gezocht worden. Hij is bij uitnemendheid de romantische schepper van raadselachtige
stemmingen, of hij zich daarbij al dan niet van historisch of legendarisch materiaal
bedient. Maar hij vertegenwoordigt ook de romantiek in wat zij aan ideologische
excessen en mythen kan kweken: door het samengaan van zijn sociaal idealisme
met het bezingen van aarde en heimat komt hij, ook al blijft het verband daarmee
onuitgesproken, wel eens dicht bij toenmalige theorieën over ‘Blut und Boden’ te
staan - zo vooral in De Soldaat Johan.
Het thema van de verbondenheid met de aarde is in de Vlaamse roman beslist geen
beperkt verschijnsel. Men vindt het als hoofdonderwerp bij Ernest van der Hallen
(1898-1948), eveneens een volbloed romanticus die in het scheppen van onduidelijke
sferen uitmunt. Ook bij hem, maar dan in verhevigde mate en met de geestdrift van
een verwoed idealist, gaat dat thema gepaard met een actieve Vlaamsgezindheid
en een strijdbaar katholicisme. Van der Hallen heeft in dit verband een belangrijke
rol gespeeld onder de katholieke jongeren, op wie hij zich overigens voorgenomen
had invloed uit te oefenen. Daarvan getuigen zijn Brieven aan 'n jonge vriend (1932)
en Brieven aan Elckerlyc (1948), alsook zijn medewerking aan tijdschriften als Jong
Dietschland., Storm en Volk. Hij schreef heiligenlevens, reisverslagen (Cheiks,
Pelgrims en Rabbijnen, 1940), maar vooral verhalen en romans. Hij debuteerde op
dit gebied met Sprookjes uit de Zomernacht (1924) en Kristiaan de Godsgezant
(1928). Het hartstochtelijk idealisme, waarvan boven sprake, komt tot uiting in De
aarde roept (1936) en Op eigen grond (1942), werken met veelzeggende titels,
waarin Van der Hallen niet alleen zijn liefde tot de aarde en zijn verachting voor het
moderne stadsleven, maar ook zijn romantisch geloof in de oorspronkelijke goedheid
van de
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mens uitspreekt. Vermeldenswaard zijn ook nog Kroniek der Onnozele Kinderen
(1947), een roman over de kinderkruistocht, en voorts een geromanceerde biografie
(Brouwer, 1943) en de onvoltooide roman Vaarwel dan, mijn vriend (postuum
verschenen in 1949).
Bezingen De Pillecyn en Van der Hallen de gehechtheid aan de aarde, de
veredelende rol daarvan en van de liefde tot de natuur, zij vervallen nooit in de
geijkte vormen van de streekliteratuur. Met André Demedts (1906) is dat evenmin
het geval. In sommige opzichten herinneren zijn werken, zij het maar door de steeds
gelijke situering daarvan, aan de heimatliteratuur: vrijwel onveranderlijk fungeert als
achtergrond daarvoor het dorp Molsen - een fictieve naam - , dat met de
39
geboortestreek (Sint-Baafs-Vijve) van de schrijver overeenkomt. Maar van de
idyllische tinten en de folkloristische trekken van de gewone streekroman blijft
Demedts' beeld van Molsen gespeend. Bovendien wordt zijn benadering van de
mens verrijkt met minstens één dimensie die bij Claes en Timmermans vaak ontbrak,
met name de psychologie. Hierop valt, evenals bij Roelants, de volle klemtoon.
Laten wij in dit verband onmiddellijk preciseren dat Demedts niet veel verder dan
Roelants zal gaan: tot onderwerp kiest hij noch de impulsen, driften en trauma's van
zijn personages - zoals Walschap wel doet - noch de fijne onderbewuste nuances
van het gevoelsleven waar Gilliams zijn voordeel mee doet. Zoals bij Roelants
gebeurt, stellen godsdienst en moraal paal en perk aan de grondigheid van de
ontleding. Demedts schrijft religieuze romans, waarbij de godsdienst echter niet
alleen als rem optreedt, maar daarenboven ook als een netwerk van waarden
onderzocht wordt. Wij hebben hier zowel met katholieke ideeënromans als met
psychologische romans te doen, beide tendensen lopen duidelijk in en door elkaar
- de lezer wordt hier even aan b.v.G. Greene, Mauriac of Bernanos herinnerd.
Van deze hoofdkenmerken bevat Mannen van de straat (1933), de bundel verhalen
40
waarmee Demedts op prozagebied debuteerde , weliswaar slechts de kiemen. In
deze novellen is de karaktertekening veel minder uitgewerkt dan in de latere romans;
de personages worden er veel grover getekend en zijn soms eenzijdig, bits en wreed
- deze vage overeenkomst met Walschap zou zich weldra niet meer laten voelen.
Hoe dan ook, hoofdthema's zijn hier de maatschappelijke ontworteling en de
mislukking van de liefde, waardoor de helden onherroepelijk in het verderf gestort
worden. De breuk tussen het innerlijk en de levensomstandigheden is radicaal;
mogelijkheden tot aanpassing of berusting laat de schrijver niet doorschemeren.
Dit thema van de onverzoenbaarheid van het verlangen met de werkelijkheid zal
een hele poos het werk van Demedts kenmerken - ook zijn poëzie. Ook bij de
hoofdpersoon uit Het leven drijft (1936), een nogal driftige boerenzoon die dokter
is geworden, veroorzaakt een mislukt huwelijk een breuk met de gemeenschap en
het opgeven van alle levenslust - hij wordt een piekeraar en een zelfkweller. Mislukte
liefde, het ijdel zoeken naar een denkbeeldig geluk, het gevoel een verdoemde te
zijn die steeds weer de verkeerde weg heeft gekozen: het zijn thema's die met
evenveel pessimisme terugkeren in de novellen uit Voorbijgang (1939) en de romans
Afrekening (1936), Geen tweede maal (1941) en Het heeft geen belang (1944) opmerkelijk is al het negatieve element in deze titels. Toch schemeren hier en daar
een detail of een ondertoon door die naar een keerpunt in Demedts' werk
vooruitwijzen. Zo b.v. het slot van Het heeft geen belang: de hoofdfiguur komt tot
de slotsom dat zijn leven nutteloos is geweest, maar meent dat zulks ‘geen belang’
heeft, wat op berusting wijst of althans op verzwakking van de door de schrijver
vroeger voorgestane onverzoenbaarheid. Ook mag Daniël uit Afrekening dan een
mislukkeling zijn die tevergeefs orde in zichzelf en zijn milieu heeft
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willen scheppen, toch wordt hij de stichter van een bosgemeenschap, ‘Nieuw
Vlaanderen’, een soort ‘Vlaams Amerika’: een utopie waaruit hijzelf weliswaar geen
persoonlijk succes haalt, maar die onder leiding van een vriend toch een hypothetische - toekomst tegemoet gaat.
Die ommekeer wordt bevestigd door de daaropvolgende trilogie over het
boerengeslacht Van Leyda, met name Voor de avond valt (1947), In het morgenlicht
(1949) en De ring is gesloten (1951). Hier treedt als thema de mogelijkheid naar
voren om het lot en de menselijke beperktheid te aanvaarden. De mens wordt nu
met een levenstaak belast, of beter gezegd: een ‘bestemming’. Het vervullen daarvan
opent de weg naar het geluk, dat aan het slot gedefinieerd wordt als de ‘opperste
41
overgave aan degene, die een bestemming gegeven heeft’. Duidelijk geeft Demedts
daarmee uiting aan zijn katholieke opvatting als zou de mens een soort van proef
moeten doorstaan, om het vergeestelijkingsproces te ondergaan waarmee hij de
liefde tot en van de godheid deelachtig wordt.
Dat uitgesproken religieuze cachet wordt zo mogelijk nog uitdrukkelijker in de
volgende werken. In uw handen (1954), De levenden en de doden (1959), Nog
lange tijd (1961) en Alleen door vuur (1965) behandelen op ondubbelzinnige wijze
de problemen van het katholieke geweten. Immers, de hoofdpersonen, die in het
middelpunt van de psychologische ontleding staan en de problematiek
veraanschouwelijken, zijn priesters die met het probleem van hun plicht en
verantwoordelijkheid worden geconfronteerd. Gehoorzaamheid aan geestelijke
leiders, geduldig vertrouwen in God, offervaardigheid zijn de morele waarden die
in deze literatuur, die zich onverkapt als godsdienstig-ethisch en voor gelijkdenkenden
bestemd aandient, de toon aangeven. ‘Trouw’, aldus Van Wilderode, resumeert
deze waarden op geschikte wijze, trouw namelijk ‘aan zichzelf, aan gezin en familie,
aan beroep en taak, aan gemeenschap en volk. Trouw allereerst en allermeest (...)
42
aan God’.
André Demedts' oeuvre kan dus het best omschreven worden als specifiek
conservatief en katholiek. Timmermans was hierin meer spontaan, meer primitief
religieus - overeenkomstig zijn eigen aard, het publiek waartoe hij zich richtte en de
geringe rol die psychologie en ideeën in zijn werk speelden. Claes opende evenmin
een debat, zijn katholicisme ging veeleer achter de romantoestanden schuil, die hij
eenvoudig maakte opdat zij het hart meer dan het intellect zouden aanspreken.
Demedts daarentegen behandelt de godsdienstproblemen - hoe langer hoe meer
- op analytische wijze. Hij stelt die uitdrukkelijk als zodanig en verkent via een
omstandig onderzoek de bijzonderheden daarvan bij zijn personages; m.a.w. hij
trekt geloofspunten die hem na aan het hart liggen, in de sfeer van de psychologische
roman. Veel heeft hij in dit verband van Roelants meegekregen: de directe,
analytische werkwijze, het trage ritme dat daar het gevolg van is, het opbouwen van
een beperkte zielkundige logica rond enkele morele kernen. Hierdoor blijft hij stilstaan
aan de rand van het onderbewustzijn, van de moderne psychologie en van het
moderne wetenschappelijke denken.
Met het werk van André Demedts vertoont dat van Gaston Duribreux (1903) enkele
overeenkomsten. Ook Duribreux is de auteur - althans in het begin van zijn loopbaan
- van streekromans die echter in veel ruimere mate dan de traditionele staaltjes van
dat type, het kenmerk dragen van het psychologisch onderzoek en van een dieper
doordachte problematiek. Daartoe behoren o.a. Bruun (1939), Derina of Het Teere
Spel der Liefde (1942) en De Roeschaard (1943). De personages zijn echter geen
gespleten of weifelende figuren zoals men die bij Roelants of Demedts vindt - Duri-
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breux was overigens fel gekant tegen de tweeslachtigheid die in sommige katholieke
ideeënromans het worstelen met schuld, goed en kwaad bij de romanhelden
teweegbracht. Zijn figuren zijn, integendeel, mensen uit één stuk die van geen
compromis willen weten doch veeleer van wilskracht en vastberadenheid getuigen.
Zij doen in zekere zin aan Walschap denken. Maar het is er Duribreux niet om te
doen het vitalisme te verheerlijken. Hoofdgedachte is bij hem het rigorisme, de
ondubbelzinnigheid. Dat blijkt wanneer de ruwe, ongenuanceerde vissersmentaliteit
in intellectuele onwrikbaarheid verandert in latere romans zoals De grote Hemme
(1950) en De zure druiven (1952). Met dit laatste werk levert Duribreux zijn bijdrage
tot een reeks van oorlogsromans zoals Walschap, Demedts, Matthijs en Lebeau er
ook geschreven hebben. Boven de door hem verfoeide figuur van de weifelaar stelt
hij die van de ‘farizeeër’, degene nl. die het leven weet aan te pakken zoals het zich
aan hem voordoet en hierbij van heldhaftigheid getuigt (De parabel van de gehate
farizeeër, 1955; De parabel van de geliefde tollenaar, 1956). Pas later zal hij met
Kantwerk en Zwanen (1958) en Het wrede spel (1960) mensen in conflict met hun
geweten laten komen en aldus aan zonde en schuld aandacht schenken. Zo is het
laatstgenoemde werk een autobiografische roman waarin hij analytisch te werk gaat
en zich o.m. bezint op zijn belevenissen als jongen tijdens Wereldoorlog I.
Vindt de Vlaamse romankunst tussen de twee wereldoorlogen in Roelants en
Walschap twee pioniers, aan Maurice Gilliams (1900-1982) heeft zij één van haar
fijnzinnigste talenten. Gilliams heeft evenwel weinig scheppend proza gepubliceerd:
de korte verhalen Oefentocht in het luchtledige (1933; uitgebreide versie 1937), en
de romans Elias of het gevecht met de nachtegalen (1936, verkorte versie 1943)
en Winter te Antwerpen (1953) nemen samen minder bladzijden in beslag dan het
proza van Elsschot en amper meer dan dat van Vriamont. Gilliams is in de eerste
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plaats de auteur van poëzie en essays (Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer,
1941; De man voor het venster, 1943; Een bezoek aan het prinsengraf. Essay over
de dichter Paul van Ostaijen, 1952; De kunst der fuga, 1953; Emmanuel de Bom,
1958, Wasdom. Variaties op een thema van Jos Hendrickx, 1969), en dat blijkt niet
alleen uit het aantal titels die hij op dat gebied op zijn naam heeft staan: nog in veel
mindere mate dan bij Roelants zijn hier de dichter, de essayist en de prozaschrijver
uit elkaar te houden. Bewust komt Gilliams met zijn verhalen en romans dicht bij
lyriek en betoog te staan - zelf noemde hij zijn meesterwerk Elias een
44
‘dichterlijk-psychologisch essay’.
Van het verhalende element, de anekdote, hoeft men bij Gilliams dus niet veel te
verwachten. Slechts in sommige korte teksten zoals b.v. Het bezoek, Het verloren
paradijs of De val der engelen, schijnt de schrijver het midden te houden tussen
verhaal en lyrisch-analytische bespiegeling, maar de eenheid van de handeling is
hier in feite slechts aan de bondigheid van het genre toe te schrijven. In het licht
van Elias of Winter te Antwerpen echter, waarvan die verhalen als voorstudies
moeten worden opgevat, blijkt overduidelijk dat de feiten die hij oproept, slechts
aanleiding zijn tot expressie van de gevoelswereld, en dat de orde waarin die
voorkomen, aan heel andere principes gehoorzaamt dan waarneming en
chronologische opeenvolging. Daarvan getuigt overigens het feit dat de auteur van
Elias bij herdrukken het tweede deel van zijn roman heeft weggelaten, waarin door
een zekere Olivier Bloem een aanvullend verhaal over Elias wordt verteld. Immers,
dit vervolg legde al te zeer de nadruk op het ‘verhaal’ als feitenrelaas, als overzicht
van een levensloop, wat met Gilliams' voornaamste preoccupatie niet strookte. Deze
Elias is de hoofdpersoon van de twee romans en van verscheidene verhalen. In
Winter te Antwerpen is hij een volwassene die
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zich voortdurend in zijn verleden inleeft, in de andere gevallen is hij een kind.
Hoofdzaak is daarbij steeds het verkennen, tot in de fijnste nuances, van het eigen
ik - het gaat om ik-verhalen, eigenlijk geromantiseerde memoires. Verwantschap
45
vertoont Gilliams in dit opzicht met Rilke en Proust. Zijn kunst is er een die geheel
en al op intro- en retrospectie is gebaseerd. Op zijn verleden werpt Elias een reeks
terugblikken, een procédé dat, zoals gezegd, toegepast wordt in Winter te Antwerpen,
maar eigenlijk ook in Elias, al bevat dit werk stricto sensu, d.i. naar de uiterlijke
structuurkenmerken te oordelen, slechts zelfbespiegeling door de jongen Elias in
de ik-vorm en in het presens. Maar zich aan een realistische opvatting van de
verhaallogica te houden zou hier misleidend zijn. De persoon die in Elias bij nader
inzien aan het woord komt, is niemand anders dan een volwassene: een ouder en
diepzinniger geworden Elias, laten wij maar zeggen Gilliams' alter ego. Dat blijkt uit
de structurerende en analytische visie die de verteller op de mechanismen van zijn
eigen psyche heeft, zo o.m. uit de intellectuele benadering van het zieleleven en
bijgevolg uit de taal zelf. Beter is dus i.v.m. dit gezichtspunt te stellen dat Gilliams
een autobiografie schrijft, doch hiervan afstand neemt aan de hand van enkele
procédés die haar tot fictie maken: het gebruik van een pseudoniemachtige
vertellersnaam, het actualiseren van de ervaring door middel van de onvoltooid
tegenwoordige tijd, het kiezen en verwerken slechts enkele markante episoden naar
maatstaven die aan andere gebieden ontleend zijn dan de beleefde werkelijkheid:
met name aan de literatuur, maar ook aan de muziek.
Het hierboven geschetste standpunt bij het vertellen zegt reeds iets over de
methode dei Gilliams bij de verkenning van zielstoestanden toepast. Evenals
Roelants gaat hij vaak analytisch te werk, hij bespreekt het zieleleven met behulp
van abstracte begrippen. Maar zijn werkwijze onderscheidt zich van die van Roelants
op een aantal punten. Allereerst is zijn taal minder klassiek en geijkt; zij krijgt een
scheppend karakter en wordt aan bepaalde manipulaties onderworpen ten einde
nuances en moeilijk te omschrijven psychische verschijnselen aanschouwelijk te
maken. Gilliams maakt b.v. niet zelden gebruik van nu eens een neologisme, dan
weer een eerder archaïsche of zeldzame vorm, en hij koppelt abstracta samen om
er de complexiteit van een zielstoestand mee aan te duiden. Zo b.v. krijgt Elias's
avonds ‘zwaarmoedige gepeinzen’; in zijn ogen gebeuren sommige dingen ‘met
46
ongeloofbaar snelle zekerte’ , en hij gaat met de onbezielde dingen ‘op (...) mystisch
47
gemeenzame wijze’ om. Een tweede verschil met Roelants ligt in de bedoeling
zelf van de ontleding: doet Roelants daaraan met de zekerheid, uiteindelijk het
wezen van de Mens te kunnen aanschouwen, Gilliams daarentegen verzaakt aan
die pretentie en houdt zich welbewust met de studie van één unieke subjectiviteit
bezig. In verband hiermee staat het feit dat zijn houding tegenover de psychologie
van elke moraliserende tendens vrij is. Hij zoekt de ziel niet in vaststaande begrippen
te doen uiteenvallen of aan normen te toetsen, maar hij streeft eerder naar een zo
totaal en accuraat mogelijke weergave van het psychische unicum. Terwijl bij
Roelants het christendom als inspiratiebron - en als beperkende maatstaf - fungeerde,
betekent het bij Gilliams nog amper meer dan ‘een scrupuleuze, innerlijke
48
zelfkastijding waar het geweten mee zuiver gehouden wordt’. Ten slotte sluit de
auteur van Elias zich niet in bewustzijnsproblemen op, maar hij wil ook het
verborgene, het haast onuitsprekelijke tot uiting brengen.
Met het oog daarop kan hij zich echter niet met een zuiver analytische methode
49
à la Roelants tevreden stellen. Terecht merkt Weisgerber op dat de gewone
analyse, in grote trekken, slechts dienst kan doen om de bewuste lagen van de

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

psyche weer te geven, aangezien zij zich van de taal bedient om het kenbare
rechtstreeks te noemen. De

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

478
complexe, individuele nuances daarentegen dienen via indirecte middelen naar
voren te worden gehaald. Dat doet Gilliams door ruimschoots van vergelijkingen en
metaforen gebruik te maken, maar ook door de buitenwereld zo om te toveren dat
de psychische bron waaruit de vertekening voortvloeit a.h.w. via deze omweg
zichtbaar wordt - in dit ik-verhaal verwijzen de voorwerpen immers naar de psyche
van de verteller. Men denke hierbij b.v. aan het verhaaltje over ‘de blauwe hand’ in
Elias - die raadselachtige hand die de verbeelding aan de gang brengt, is eigenlijk
slechts een handschoen. Aldus wordt de buitenwereld door Gilliams gerehabiliteerd
terwijl zij bij Roelants en Walschap als een overbodig element van de hand gewezen
was. De buitenwereld wordt hier door het ik geannexeerd en dienstbaar gemaakt
aan de expressie van juist de subtielste bijzonderheden van het zieleleven.
Deze omtovering van voorwerpen en natuur hangt met het probleem van de
verbeelding samen, en meteen met een wezenlijk kenmerk van het problematische
ik van Elias-Gilliams. Evenals alle romantici projecteert Elias graag zijn
gemoedstoestanden op buiten het ik gelegen zaken. Maar daar blijft het niet bij. De
aldus bezielde buitenwereld is voor Elias een onmisbaar uitgangspunt waardoor
zijn fijnbesnaarde verbeelding aangewakkerd kan worden - en aan die vlucht in de
fantasie is hij op ziekelijke wijze verknocht. Bewust - of is de overbewustheid van
dit kind slechts een gevolg van het retrospectieve standpunt bij het vertellen? maakt Elias werkelijk jacht op sensaties, liefst dan gewaarwordingen die op
hersenschimmen berusten, die op kunstmatige wijze in het leven zijn geroepen. Hij
onderhoudt in dit opzicht een soort van haatliefderelatie tot de verbeeldingswereld.
Aan de ene kant is die voor deze overgevoelige patriciërszoon die door zijn milieu
verstikt wordt, een middel tot vlucht en bevestiging van zijn persoonlijkheid. Te
midden van zijn verstarde omgeving komt Elias slechts tot authentiek leven door
zijn eigenaardig spel met schimmen, met ‘nachtegalen’ - een evasie die
gesymboliseerd wordt door de onbestemde reis van de papieren bootjes, die hij in
de buurt van het kasteel weg laat varen. Maar aan de andere kant verbreedt hij
daardoor slechts de kloof die hem van een gezond aanpakken van de werkelijkheid
scheidt. In tegenstelling met zijn neef Aloysius die spel en verbeelding beschouwt
als aanloop tot een vastberaden ingrijpen in de realiteit, bezegelt Elias met zijn zucht
tot sensatie zijn eigen ondergang (titels van verhalen als Het verloren paradijs of
De val der engelen zijn daarvoor kenschetsend). Zulks is niet het minst hieraan te
wijten dat hij daar bewust mee experimenteert om zichzelf op die manier te kunnen
gadeslaan en tot zelfkennis te komen. Voor zijn narcisme en zijn in eenzaamheid
bedreven spel met het eigen ik moet hij onvermijdelijk boeten, en wel door lijden en
identiteitsverlies. Een kwaal waar hij als masochist opnieuw zijn voordeel mee doet,
want hij verliest zich vaak in een andere persoonlijkheid en kan zich b.v. ook graag
verdiepen in het denkbeeld van zijn eigen dood. Daaruit wordt duidelijk dat Elias'
‘gevecht met de nachtegalen’ - een beeld dat Gilliams blijkbaar aan Rilke te danken
50
heeft - op een nederlaag uitloopt. Alles bij elkaar heeft Elias aan een drang naar
zelfvernietiging uiting gegeven.
Op de ambivalentie van de strijd met de verbeelding wijst het feit dat Elias daardoor
aan de bekrompenheid en verdorring van zijn omgeving ontsnapt, maar zich tevens
als een typische exponent hiervan ontpopt. Dit milieu sterft inderdaad uit, het is tot
verval gedoemd doordat het weigert met zijn tijd mee te gaan en zich aan de
vooruitgang aan te passen. Slechts Aloysius neemt daar afscheid van - hij zal
matroos worden. Elias daarentegen schikt er zich ondanks zijn scherpzinnigheid in.
Hierdoor komt hij op gelijke voet te staan met een hele galerij van portretten waarmee
Gilliams, zonder overigens op het sociale aspect van zijn roman de nadruk te leggen,
de onder-
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gang van een klasse aanschouwelijk maakt. Overeenkomst met Elias vertoont vooral
de figuur van tante Henriëtte, waaraan Gilliams niet alleen in Elias, maar ook in
Winter te Antwerpen bijzondere aandacht heeft geschonken. Evenals bij Thomas
Mann wordt hier aan individuele gevallen het verval van het burgerlijk-patricische
milieu gedemonstreerd.
Een opmerkelijk werk is Elias ten slotte ook door zijn bouw. Evenals Mann, Gide
en Huxley beproeft Gilliams, bij wijze van experiment, een verzoening van de roman
vorm met muzikale structuren. De roman is namelijk op het patroon van de klassieke
51
sonate gebouwd - zoals ook met het verhaal Monsieur Albéric het geval is. Ruw
genomen, gaat Gilliams te werk als volgt. Twee thema's worden geponeerd - het
kasteel waarin Elias woont en de beek waarbij hij met Aloysius speelt - , thema's
die niet alleen als plaats van handeling fungeren, maar ook met sleutelbegrippen
qua betekenis overeenkomen; zij verwijzen immers naar de tegenstelling
realiteit-verbeelding. Deze twee ‘thema's’ wisselen dan met elkaar af, en worden
aan variaties onderworpen, waarbij hun betekenis gaandeweg gepreciseerd of
verruimd wordt.
Door toenadering te zoeken tot andere kunstvormen - waarbij hij met opmerkelijke
grondigheid te werk ging - sluit Gilliams aan bij de interessantste experimenten op
het gebied van de modernistische roman. Met deze ‘musicalization of fiction’ bereikt
hij een internationaal niveau op het gebied van het formele onderzoek - waar dit
reeds geen twijfel overlaat op het plan van de stofbehandeling. Inderdaad: hij mag
dan met zijn psychologische ontleding geen aanspraak maken op
algemeengeldigheid - wat overigens geen esthetische maatstaf is - , maar hij slaagt
erin de fijnste en meest verborgen snaren van de psyche te evoceren. Hierin houdt
hij gelijke tred met Rilke of Van de Woestijne, met wie hij ook door het samengaan
van lijden en zelfkennis in zijn thematiek verwant is. Elias' experimenteren met
zichzelf maakt van zijn belijdenis ook een artistiek experiment, waarbij de kunstenaar
op zoek gaat naar de kern van zijn persoonlijkheid. Men denke hierbij aan het Eerste
boek van Schmoll - aan Van Ostaijen wijdde Gilliams overigens een essay. Evenals
per slot van rekening vele experimentelen wil Gilliams door zijn kunst ‘zichtbaarheid
52
voor zichzelf verkrijgen’.
De jeugd wordt behalve in Elias een belangrijk onderwerp bij een aantal andere
schrijvers, onder wie N.E. Fonteyne, A. van Hoogenbemt, R. Berghen en P. Lebeau.
Dezen zullen zich echter - meestal - in mindere mate interesseren voor de individuele
psychologie. Doordat de psychologische roman de neiging vertoont om in een
ideeënroman te veranderen, zullen zij de jeugd vaak als een historisch bepaald
verschijnsel behandelen en zich ontpoppen als getuigen van een generatie, met
name die welke omstreeks Wereldoorlog I opgroeide. Het jeugdthema werd toen
zo'n verbreid verschijnsel in de literatuur, dat het o.m. Lampo tot een studie
53
inspireerde.
De jonggestorven Norbert Edgard Fonteyne (1904-1938) heeft amper tijd gehad
om op dat terrein zijn weg te vinden: de publikatie van Kinderjaren (1939) heeft hij
niet kunnen beleven. Daarvóór had hij op drie nogal uiteenlopende romantypes zijn
krachten beproefd. Pension Vivès (1936) werd meer dan eens, en terecht, met
Elsschots Villa des Roses vergeleken: de schrijver werpt er een vrij cynische blik
op een bonte portretgalerij in een kleinburgerlijk pension; en ook hier worden de
personages met maatschappelijke mislukking en een problematische seksualiteit
geconfronteerd. Juist door het beklemtonen van de zinnelijkheid en de romantische
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len dat Fonteyne een andere weg dan zijn voorganger zal opgaan. En inderdaad:
de sensualiteit komt in Polder (1937), een boerenroman in naturalistische trant, nog
beter tot haar recht en wist de invloed van Elsschot uit. Zij drukt zich hier zelfs met
primitief geweld uit, en roept daardoor eerder Buysse voor de geest. In hetzelfde
jaar verschijnt ook nog Hoe de Vlamingen te laat kwamen (1937), een kerstnovelle
over Vlaamse zeerovers die, na bij Christus' geboorte ‘te laat te zijn gekomen’, later
met een goddelijke verschijning zullen worden begenadigd.
Met het haastig geschreven Kinderjaren (1939) legt Fonteyne zich dan toe op de
autobiografische roman in de trant van Proust, wiens A la recherche du temps perdu
hij overigens als motto kiest. Bewust vat hij aldus de ontleding van de problematische
kinderjaren op - het standpunt dat hij daarbij inneemt, is evenals bij Gilliams dat van
de volwassene - als een poging om het voorbijgaan van de tijd ongedaan te maken.
Bovendien ontspruiten Fonteynes memoires ook aan het verlangen, in het beschrijven
en het vastleggen van het eigen verleden compensatie te zoeken voor een
frustrerende jeugd. Behalve een fijngevoelige evocatie van het kinderleven op de
vaderlijke boerderij bevat dit boek inderdaad eveneens het relaas en de analyse
van jeugdangsten en ontgoochelingen, o.m. van een minderwaardigheidscomplex
dat de verteller op school opliep. Ook de oorlog heeft diepe wonden nagelaten:
plaats van handeling - en geboorteplaats van de auteur - is Oedelem, een dorp
gelegen aan de Duitse kant van het front. De nadruk valt doorgaans op het gevoel
zijn jeugd verspeeld te hebben, een slachtoffer te zijn midden in een verloren
generatie. Vaak immers gebruikt Fonteyne de eerste persoon meervoud, waardoor
hij de problematiek op collectief niveau plaatst. Kinderjaren is dan ook, behalve de
spiegel van een individu, een document geworden over de oorlogsjaren en de
gevolgen daarvan bij de jeugd.
Een belangrijker oeuvre liet Albert van Hoogenbemt (1900-1964) na. Ook hij schreef
psychologische romans over de jeugd en deed bij zijn Proustiaanse zoektocht naar
het verleden wel eens een poging tot technische vernieuwing. Maar anders dan
Gilliams zocht hij geen toenadering tot extraliteraire kunstvormen. Liever
manipuleerde hij met specifieke romanvormen: hij deed nl. zijn voordeel met procédés
zoals de afwisseling van gezichtspunten of van heden en verleden en het
dooreenmengen van vertel- en briefvorm. Dat is althans het geval met zijn eerste en tevens zijn gaafste en bekendste - roman De stille man (1938). Zoals in Elias of
Le grand Meaulnes van Alain-Fournier worden hier aspecten en momenten uit de
kinder- en jeugdjaren van de ik-persoon opgeroepen. Aanleiding daartoe geeft - het
gegeven zal men in Lampo's Terugkeer naar Atlantis (1953) terugvinden - de onrust
die de hoofdpersoon op veertigjarige leeftijd te pakken krijgt en hem naar de
persoonlijkheid van zijn overleden vader doet zoeken. Maar de bedoeling is in dit
geval noch dat de psyche van de ik-persoon grondig zou worden verkend, noch dat
de nadruk zou vallen op de mysterieuze herhaling, door de zoon, van de vaderlijke
levenswandel. De losse herinneringen die de hoofdpersoon oproept, de brieven van
zijn vader en moeder die hij leest en hier inlast, enkele getuigenissen van derden:
uit al deze elementen vloeit nauwelijks lyrisme of zelfontleding voort. Het zijn slechts
middelen om licht te werpen op de kwestieuze vaderfiguur, de ‘stille man’ uit de titel.
Als onderwerp van de psychologische ontleding vertoont deze ‘stille man’
kenmerken die hem tot het prototype maken van alle latere hoofdpersonen uit Van
Hoogenbemts werk. Die kenmerken laten bovendien goed zien hoe hier psychologie
en ideeën samengaan - evenals bij Roelants en Demedts wordt uit het individuele
datgene naar voren gehaald waardoor de romanheld tot een exemplarisch mensbeeld
uitgroeit;
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concrete situaties illustreren een levensbeschouwing en strekken tot het formuleren
van een moraal. Wat de vader uit De stille man betreft: hij behoort tot het type van
de getormenteerde Atlantiszoeker, en zijn drang naar het absolute is voor hem een
onophoudelijke bron van kwellingen, teleurstellingen en tegenstrijdigheden. Hij
hunkert naar ‘zuiverheid’ - een slagwoord bij Van Hoogenbemts personages - en
meent die te kunnen bereiken door het aankweken van zijn individuele begaafdheden
(als musicus) en het streven naar volmaaktheid op dat gebied. Ontgoocheling drijft
hem dan echter tot steriele eenzaamheid of tot vlucht, of ook tot allerhande excessen.
Ten slotte wordt hij uit zijn geestelijke chaos verlost door zijn lot te aanvaarden als
beperkt mens, als huisvader en vooral als echtgenoot die te lang de offervaardige
liefde van zijn vrouw heeft veronachtzaamd. De zuiverheidsidee blijkt slechts geluk
te kunnen brengen wanneer die liefde, overgave, trouw en lotsaanvaarding betekent.
Aldus treedt Van Hoogenbemt in de voetsporen van Roelants en talrijke andere
schrijvers uit het katholieke Vlaanderen: ten koste van veel lijden en een constant
schuldbesef wordt de vrede gevonden in de liefde en het verzaken.
Evenmin als bij Dostojevski of bij Walschap is daarbij de rol van de vrouw uit het
oog te verliezen. Zij wijst de man op elementaire geestelijke waarden en brengt zijn
verzuchtingen tot eenvoudiger proporties terug. Dat doet reeds de moeder uit De
stille man, maar in latere werken zal dat nog nadrukkelijker het geval zijn. In dit
verband publiceerde Van Hoogenbemt, na enkele minder geslaagde verhalenbundels
(Oppassen Marie! 'n gevaarlijke tijd, 1944; Winst en Verlies, 1946) en de roman
Twee jonge menschen (1941), een belangrijker werk waarin aan de figuur van de
vrouw speciale aandacht wordt geschonken, m.n. Vertrouwen in Ree (1953). Hier
krijgt Ree, een eenvoudig boerenmeisje, een algemeen menselijke betekenis. Zij
verpersoonlijkt een ideaal van ongerepte natuur - een begrip dat hier geen verband
houdt met het instinct maar eerder met een ongeschonden, elementaire
‘menselijkheid’; zij is een beeld van de offervaardige en liefderijke vrouw. Als zodanig
staat zij in tegenstelling met twee mannelijke romanhelden: Ludovic, een verbitterd
mens die cynisch is geworden omdat hij - ook al - niet als een ‘zuiver’ mens kon
leven; en verder de schilder Andreas, die eveneens aan de ‘stille man’ herinnert.
Doordat hij met de titelheldin in aanraking komt, zal de laatste echter een soort van
regeneratieproces ondergaan, dat ook in termen van lotsaanvaarding en eenvoudige
liefde wordt beschreven. Andreas komt nl. tot de slotsom dat het geluk niet te zoeken
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is in ‘het uitzonderlijke, maar in het gewone en het eenvoudige’ ; zijn opdracht als
kunstenaar zal hij voortaan opvatten in die zin dat hij de mensen levensaanvaarding
zal willen bijbrengen in plaats van opstandigheid: ‘geen dom, behaaglijk optimisme,
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maar levensvreugde boven hopeloosheid’.
Het ziet er dus naar uit of Van Hoogenbemt aan de kunst een morele en sociale
opdracht toekent. Het besluit van Andreas in Vertrouwen in Ree is op zijn eigen
werk toepasselijk. Resoluter dan in zijn eerste roman doet hij hier het niet-individuele
op de voorgrond treden. Ree is niet alleen voor haar geliefde Andreas een model.
Als ideaal is zij ook de belichaming van een rechtvaardiger wereld, waarin de mens
‘vertrouwen’ dient te hebben. Daarbij heeft Van Hoogenbemt een poging gedaan
om enerzijds veelvuldige psychologische problemen te behandelen, anderzijds de
helden in hun tijdperk te situeren. Ofschoon dit wel eens leidt tot ongewone
concentratie, onverwachte stroomversnellingen en gebrek aan evenwicht, in elk
geval getuigt het van een aanzienlijke verruiming van de opzet. Het gaat nu over
niet meer en niet minder dan een beeld op te hangen van de moderne gespletenheid,
en op de mogelijkheid tot genezing te wijzen.
Veel vernieuwing zullen de volgende romans niet brengen. Tegen de achtergrond
van

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

482
kolonialisme, dictatuur en allerhande maatschappelijke wantoestanden doet Van
Hoogenbemt in De vlucht in het ijle (1957) opnieuw een jongeman optreden die een
vaag zuiverheidsideaal hoog heeft willen houden; maar hij is daartoe niet in staat
en verkiest tot zijn ondergang een vlucht ‘in het ijle’: zijn afkeer van de maatschappij
is sterker gebleken dan de morele moed, zelfbevrijding door liefde te zoeken.
Insgelijks blijkt de hoofdpersoon uit De opdracht van Zygmunt Sablinski (1958) niet
bestand tegen zijn verbittering om een onrechtvaardig lot: hij neemt de wijk naar
Kongo, waar hij sterft na te laat te hebben bedacht dat beschikbaarheid en liefde
heil hadden kunnen brengen. In Een hond in het kegelspel (1962), ten slotte, bouwen
een paar jonge mensen een utopie op waarin de bovenvermelde waarden hoogtij
kunnen vieren - wat eens te meer blijk geeft van de sociale bedoelingen die hoe
langer hoe meer aan Van Hoogenbemts werk ten grondslag liggen.
Bieden de psychologische romans van Van Hoogenbemt een rijker geschakeerde
problematiek, toch betekenen zij qua opvatting van de psyche nauwelijks een
verruiming t.o.v. die van Roelants. Ook bij hem oefenen idealiserende of
moraliserende tendensen invloed uit op de visie, en wel op een directe en constante
manier. Dat is overigens, wat de hier behandelde generatie betreft, een regel waar
- onder de topfiguren - slechts Walschap en Gilliams uitzonderingen op vormen.
Maar die vallen door hun romanopvatting juist buiten de ‘psychologische
ideeënroman’ zoals die na Roelants opgang maakte. Binnen deze school echter
wint de ontvoogding van het psychologisch inzicht t.o.v. de moraal ook veld. In dit
opzicht kunnen sommige romanciers als voorlopers van de nieuwe generatie na
Wereldoorlog II worden beschouwd, en dat zijn o.a. Berghen en Lebeau.
Met René Berghen (1901) wordt de - al dan niet bewuste - censuur op de
dieptepsychologie grotendeels opgeheven. Reeds zijn - blijkbaar onder invloed van
Gogol geschreven - debuutnovelle De overjas (1934) is kenmerkend voor een
overgangsfase in de strijd die psychologie en ideologie tegen elkaar voeren. Het
gegeven is hier, evenals bij Elsschot en Roelants, schraal en op het eerste gezicht
eenvoudig: een jongeman moet de overjas van zijn overleden vader dragen; die
past hem echter niet, en dat wordt dan de aanleiding tot een obsederend
minderwaardigheidscomplex en tot onenigheden met zijn moeder en zijn zuster. In
dit verhaal staan schuld en boete weliswaar centraal, maar zij worden niet uit een
normatief oogpunt behandeld. Hoofdzaak is voor Berghen het innerlijk conflict van
die jongen aanschouwelijk te maken en te doorgronden. Roelants zou zich in zo'n
geval hebben afgevraagd hoe de hoofdpersoon in het reine zou komen met de
gedragsnormen die hem door zijn geweten, zijn ‘waardenstelsel’ werden ingegeven.
Liever tast Berghen naar de onderbewuste bronnen van de zielestrijd om verder de
uitingsvormen daarvan nader te bepalen. Vragen die hierbij aan de orde komen,
zijn o.a. hoe is de hoofdpersoon ertoe gekomen, gelet op zijn levensomstandigheden,
dat minderwaardigheidscomplex te koesteren? Welke wijzigingen heeft zijn nieuwe
toestand in zijn houding tegenover hemzelf en de buitenwereld teweeggebracht?
Hoe doen die zich in concrete situaties gelden? Bij het behandelen daarvan komt
geen abstracte levensbeschouwing als toetssteen te pas, maar er wordt veeleer
aandacht besteed aan de wisselwerking tussen het onderbewustzijn en
waarneembare daden, houdingen en emoties. Rekening wordt daarbij gehouden
met zielkundige grondmechanismen als b.v. de persoonsverdubbeling, de overdracht
van complexen op surrogaatvoorwerpen en -personen, en ten slotte ook het
Oedipuscomplex. Daarmee toont Berghen aan hoe psychoanalytische begrippen
van meet af aan een integrerend deel zijn gaan uitmaken van zijn karaktertekening.
Dat zou overigens
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worden bevestigd door de kort daaropvolgende roman, m.n. Het jeugdavontuur van
Leo Furkins (1936), die gebouwd is op het zojuist genoemde Oedipuscomplex.
Onder de loep wordt hier de psyche van een moederloze jongen - de titelheld genomen. Deze wordt de minnaar van zijn privé-lerares, een weduwe, die weldra
de voorkeur aan zijn vader zal geven; beide volwassenen verlaten hem. Hieruit
groeit haat tegen zowel de vader- als de moederfiguur, zodat Leo ertoe zal komen
de dood van zijn zieke vader te bespoedigen, en de zelfmoord van zijn eigen
verloofde - een incarnatie van het gehate moederbeeld - in de hand te werken.
Hoofdthema's zijn hier enerzijds zelfverachting en zelfvernietiging, anderzijds de
gewetenloosheid en het amorele cynisme waartoe oedipale complicaties bij een
adolescent aanleiding kunnen geven. De roman illustreert bovendien Nietzsches
uitspraak, waarmee De overjas reeds besloot: ‘Wroeging is - als het bijten van een
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hond in een steen - onzin’.
Het lijkt bij dit alles of Berghens psychologisch inzicht de voedingsbodem is
geworden van een anti-idealistische en amorele levensvisie. Maar dat is evenmin
het geval als wanneer hij in Een schone dag met Mijnheer Pepys (uit De feministe,
1945) een epicurist en burger met dubbel gezicht doet optreden. Telkens bedoelt
de auteur enkel en alleen even onpartijdig als grondig te analyseren. Zijn derde
publikatie in boekvorm, de roman De kleine Isa (1937), bewijst dat hij evengoed
belang stelt in het type van de idealist en verzaker zoals wij dat zo vaak in de
Vlaamse roman aantreffen. Berghens visie daarop is allesbehalve vernietigend,
maar mild en vol medegevoel. Karel Derwinde, de hoofdpersoon, is een willoze
platonische dromer. Inzake kunst streeft hij een in eenzaamheid aangekweekt,
klassiek schoonheidsideaal na. Als man koestert hij heimelijk een grote absolute
liefde voor zijn nichtje Isa - aanvankelijk nog een kind. Het conflict is hier vooreerst
dat tussen het ideële en het werkelijke, later dat tussen het verlangen en het verzaken
daarvan. Karel leert zijn zwakke, weinig innemende vrouw liefhebben en neemt
afscheid van de jeugd en van de jacht op het ideaal - een schema dat wij in De
temptatie van Filip Grasmussen (1957), het verhaal van een leraar die op een
leerlinge verliefd wordt, terugvinden.
Uit bijna alle genoemde romans en novellen, evenals uit De feministe (1945) en
Instituut Astrée (1947), blijkt dat Berghen de interesse van zijn generatiegenoten
voor de problemen van de jeugd deelt. Aan Gilliams is hij verwant door het
doordringende en niets ontziende karakter van zijn onderzoek naar de diepere lagen
van de psyche. Doch evenals Fonteyne, Van Hoogenbemt en Lebeau behandelt
hij de jeugd ook in collectieve zin. In De kleine Isa b.v. doet hij het leeftijdsverschil
tussen Karel en Isa gepaard gaan met uiteenlopende maatschappelijke en artistieke
opvattingen. Het conflict tussen ideaal en werkelijkheid bij de hoofdpersoon wordt
o.m. ook weerspiegeld door de tegenstelling tussen platonisch idealisme en sociaal
bewuste werkelijkheidszin, die respectievelijk de generaties uit de jaren twintig en
dertig kenmerkten - dat is althans Berghens standpunt in deze roman. Tegenover
het individualisme en het naar binnen gekeerd zijn van de eerste stelt hij de
extraversie en de drang naar maatschappelijke hervorming van de tweede. Ook op
het gebied van de kunst, waarover in dit boek en in De feministe debatten worden
gevoerd, maakt de auteur de breuk tussen beide generaties voelbaar: telkens
contrasteert het traditionele schoonheidsideaal van de hoofdfiguur met een jongere,
maatschappelijk gerichte avant-garde. Vanzelfsprekend draagt dat alles ertoe bij,
die in wezen psychologische romans tot ideeënromans te maken. Maar eens te
meer onderscheidt Berghen zich op dit gebied van Roelants, Demedts of Van
Hoogenbemt. Hij bekijkt de werkelijkheid niet door het filter van godsdienst of moraal,
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een exegeet van de realiteit, die voor de hand liggende feiten tracht waar te nemen
en te verklaren eerder dan dat hij ze wil aanklagen of verbeteren. Zijn werkwijze
herinnert weliswaar aan de psychologische school van Roelants, maar zijn visie op
psychologie en ideeën is enerzijds vrijer en meer diepgaand, en getuigt anderzijds
van een positiever geest. Ook al is zijn werk heden ten dage grotendeels vergeten,
toch mag de rol die hij speelde, niet worden onderschat: Berghen bevrijdde de
psychologische roman van sommige remmingen, en verzoende aldus het genre in
zekere zin met de meer aardse visie van schrijvers als Elsschot of Brulez, die van
hun kant tegenover de psychologiserende tendensen afzijdig stonden.
Minder dan Berghen is Paul Lebeau (1908-1982) van een neiging tot moraliseren
vrij te pleiten. Maar die oefent bij hem geen remmende invloed uit, althans niet
rechtstreeks op de psychologische ontleding. Van meet af aan is in zijn eerste roman
Het experiment (1940) de kloof die hem van het verhaal à la Roelants scheidt, sterk
voelbaar. Lebeaus blik is aanzienlijk ruimer, vrijer, veelzijdiger, veel meer
doordrongen van de moderne psychologie, en hierbij doet hij aan Berghen denken.
Lebeau heeft een open oog voor de veelvuldige facetten van een persoonlijkheid,
en hij neemt gespletenheid en vervreemding haast op wetenschappelijke wijze waar.
Hij houdt rekening met onmisbaar geworden psychoanalytische begrippen. Ook op
intermenselijke verhoudingen gaat hij vaak op subtiele wijze in, en weet de
veelzijdigheid daarvan met een synthetische blik te omvatten; daarbij geeft hij blijk
van een relativiteitsgevoel dat bij de schrijvers uit de toenmalige psychologische
‘school’ vrij zeldzaam was. Het belang dat hij aan de moraal hecht, doet zich, in zijn
eerste zoals trouwens ook in zijn latere romans, pas tegen het slot van het verhaal
gelden. Op dat ogenblik gebeurt er een soort van kortsluiting, waardoor de aan bod
gekomen zielscrisis in het licht van de ethiek wordt bekeken.
Zoals gezegd, is Lebeau in de jeugd geïnteresseerd, en in het bijzonder in de
problemen van de adolescenten die op de drempel van de volwassenheid staan.
In dit verband stelt hij twee houdingen tegenover elkaar. De eerste is die welke wij
ook bij Van Hoogenbemt aantreffen, nl. de vergeestelijking en de bewustwording
van de intellectuele verantwoordelijkheid. Dit wordt in Het experiment belichaamd
door de hoofdpersoon Walter Bieleman: een hard studerende jongeman die zich
zijn roeping als intellectueel ten zeerste aantrekt en er een levensbeschouwing op
na houdt, waarbij hij rationele kennis en geloofspunten met elkaar tracht te
verzoenen. Daartegenover staat dan de levenswijze van zijn vriend Herman. Deze
behoort tot het type van de onbezonnen dilettant die in het werkelijke leven geheel
en al opgaat - wat hier synoniem is met de lichtzinnigheid van de fuiver die met
aardse genoegens ‘experimenteert’. Deze houding zou Lebeau o.m. ook in De
zondenbok (1947), Johanna Maria (1950) en De kleine Karamazov (1957)
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veroordelen. Walter Bieleman is, althans aanvankelijk, in zoverre ook een ‘dilettant’
dat hij het gedoe om hem heen scherp gadeslaat en daarvan het voorwerp van een
experiment maakt: hij voedt er zijn beschouwelijk leven mee, neemt er wel eens
aan deel, maar speelt er welbewust slechts een ‘rol’ die voor hem niet geschikt is.
Als idealist die het vergankelijke negeert ten bate van het absolute, zal hij dat
experimenteren met de werkelijkheid dan ook opgeven. Hij zal opgaan in een bestaan
dat ditmaal geheel en al gewijd zal zijn aan de kennis van het ‘Experiment’: datgene
nl. dat God met het Leven, de Wereld en de Mens verricht. Het rijpingsproces van
de romanheld loopt uit op een soort intellectualistisch mysticisme dat in Lebeaus
latere werk, vooral in De blauwe Bloem (1951), meermalen opnieuw centraal zal
komen te staan. Verzaakt wordt daarbij ook aan de liefde. Van de op het
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absolute gerichte man kan de vrouw slechts het slachtoffer worden. In Xanthippe
(1959) zou Lebeau zich in het lot van zo'n vrouwenfiguur verdiepen: Xanthippe,
Sokrates' vrouw, blijft onbegrepen achter omdat haar bestaan niet overeen te brengen
is met de geestelijke roeping van haar man. Aan de vrouw wordt door Lebeau een
eerder intuïtieve en op het concrete gerichte opvatting van haar opdracht en geluk
toegewezen, alsook een sterk vermogen tot verzaken.
Typisch voor zijn oeuvre is, zoals reeds gebleken is, een overwegend
intellectualisme. Zelfs Mijn vriend Max (1942), een roman over zijn hond, is daarvan
doordrongen: de studie van de verhouding tussen mens en dier biedt er voortdurend
stof tot bespiegelingen. Dat intellectualisme zou Lebeau steeds bijblijven, en als
romancier zou hij daar nieuwe uitdrukkingsvormen voor zoeken. In Het experiment
doet het intellect zich nog gelden in de vorm van een erg analytische verhaaltrant:
auteur en personages betogen graag. Vanaf De zondenbok (1947) echter zou
Lebeau in toenemende mate een neiging vertonen om psychologische gegevens
en ideeën een objectieve vorm te verlenen. In de laatstgenoemde roman distantieert
hij zich reeds van zijn verhaal door een beroep te doen op het procédé van het (in
een kloostercel) gevonden manuscript. Daar de ik-verteller de beslissende episoden
uit zijn leven sinds zijn prille jeugd reconstrueert, krijgt het feitenrelaas ook meer
belang. Daardoor worden de problemen en o.a. de intermenselijke relaties talrijker
en gevarieerder. Onder de loep worden thema's genomen zoals de schoolopvoeding,
het huwelijk, de vriendschap - een thema dat in Het Siegfriedmotief (1954) weer
behandeld zou worden. Ook vraagstukken uit de actualiteit worden aangeroerd. Zo
treedt in een niet gering gedeelte van het werk de historische achtergrond naar
voren wanneer het de samenwerking van Kerk en (verfranst) gezag geldt - destijds
een steen des aanstoots bij de katholieke jongeren. Op dezelfde manier zullen in
Het Siegfriedmotief oorlog, collaboratie en repressie als achtergrond fungeren. De
laatste kenmerken doen aan Van Hoogenbemts evolutie denken. Maar bij Lebeau
wordt het voornamelijk op psychologie gegronde verhaal in mindere mate
overwoekerd door bijkomstige feiten, en evenmin door het uiteenzetten van ideeën.
Hoofdzaak blijft het zielsprobleem, dat hoe langer hoe meer een zo aanschouwelijk
mogelijke vorm krijgt. Kenmerkend voor deze ontwikkeling zijn novellen zoals Zomer
te Silverberg (1962) en De kleine Karamazov. Vooral de laatste is een van Lebeaus
gaafste werken geworden. Scherp getekende psychische verhoudingen gaan hier
schuil achter uiterst concreet gemaakte situaties. Opnieuw verschijnt in Lorre
Degreef, een van de hoofdpersonen, de figuur van de eigenzinnige, amorele
levensgenieter die onverantwoordelijk handelt. Hij wordt verafgood door de zich
minderwaardig voelende Karamazov, die hem min of meer onbewust zijn vriendin
in de handen stopt. Lorre belichaamt inderdaad een ideaal beeld van hemzelf, een
viriele en succesvolle dubbelganger. Na zich herhaaldelijk verhalen over het geluk
van zijn twee afgoden te hebben laten voorliegen, werkt Karamazov zijn eigen dood
in de hand. Ondanks een nogal moraliserend slot is dit verhaal een klein meesterwerk
van psychologische nauwkeurigheid. Het duidt meteen de grens aan van de
psychologische roman in realistische trant. Om een onbewuste inhoud tot een hogere
graad van objectivering te brengen, zullen jongere schrijvers als Daisne, Lampo,
Raes of Claus een beroep moeten doen hetzij op het fantastische en de
‘psychomachie’, hetzij op het formalistische experiment.
Aan deze grens blijven ook nog andere romanciers weifelen, terwijl de nieuwe
generatie met Van Baelen, Boon, Daisne en Lampo al volop gedebuteerd heeft.
Paul Rogghé (1904-1974) komt met zijn korte roman Anna Golochin (1945) dicht
bij
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het magisch-realisme te staan, maar ziet er a.h.w. nog op het nippertje van af en
beperkt zich tot de formule die wij bij de latere Lebeau hebben waargenomen.
Evenals Lebeau is hij een veelzijdig ontwikkeld intellectueel die van de moderne
psychologie goed op de hoogte is. Toch overlaadt hij zijn verhaal niet met analytische
passages en stileert hij liever, zoals Lebeau in De kleine Karamazov zou doen, de
zielsproblemen door middel van handeling, kenschetsende houdingen en scherp
geobserveerde bijzonderheden - enkele intellectualistisch getinte gesprekken doen
aan deze methode nauwelijks afbreuk. Bovendien verleent hij aan zijn verhaal een
zweem van geheimzinnigheid waardoor hij, zoals gezegd, de sfeer van Daisnes en
vooral Lampo's magisch-realistische werken voor de geest roept. Anna Golochin is
nl. gebaseerd op het motief van de ontmoeting met de raadselachtige Schone
Onbekende, met wie een aan het bovenzinnelijke grenzende liefdesnacht wordt
doorgebracht. De uitzonderlijkheid van de situatie en van de gevoelens weet Rogghé
bovendien te combineren met een zakelijke verhaaltrant en een streng gereserveerde
houding als verteller: psychologische ontleding, karaktertekening, de welomschreven
situering van het gebeuren in tijd en ruimte wijst hij grotendeels van de hand; hij
maakt sfeer en thematiek door concrete waarnemingen aanschouwelijk. Maar tot
de eigenlijke ‘psychomachie’, d.i. een in de droomwereld getransponeerd psychisch
conflict, komt hij niet: het licht magische aspect van het avontuur ontmaskert hij op
het einde.
Van zijn kant is Eugène Bosschaerts (1901-1965) ook niet ongevoelig voor het
scheppen van mysterieuze stemmingen en voor de dieptepsychologie. Maar de
nieuwe, meer modernistisch georiënteerde generatie kondigt hij in een andere zin
dan Lebeau en Rogghé aan. Hij lijkt wel met plannen in dat verband rond te lopen,
zonder zich echter van het realisme los te kunnen maken. Enerzijds bouwt hij,
evenals Gilliams en Van Baelen, verhalen rond muzikale motieven:
Mondscheinsonate (1941), Liefde en jazz (1943) en Kleine Suite voor Klavier (1954).
Ook manipuleert hij, zoals Van Hoogenbemt en Lebeau reeds enigszins deden, met
diverse verhaalstructuren, zonder echter aan de samenhang van het realistische
perspectief afbreuk te doen. Dat is het geval in zijn lijviger roman De club der
acrobaten (1959). Ondanks enkele ongewone gegevens blijft de handeling vrij
onbelangrijk. Het boek bestaat voornamelijk uit dagboekfragmenten, door
verschillende personages opgesteld, evenals uit flashbacks en enkele dialogen, die
wel eens een algemeen onderwerp aanroeren - een van Bosschaerts' stokpaardjes
is de onverantwoordelijkheid van wetenschapsmensen, zo o.m. wat kernonderzoek
betreft. Maar alles bij elkaar bevat de roman geen hoofdonderwerp en schijnt de
schrijver hoofdzakelijk gepreoccupeerd met een vernuftige oefening in stijl en
compositie. Wat de stijl betreft: Bosschaerts doet, zoals bij Van Baelen en Lampo
ook duidelijk zou gebeuren, een poging om zijn taal zo dicht mogelijk bij het
Noordnederlands te brengen. Aan de andere kant grenst de compositie in zekere
mate aan het modernisme: verschillende gezichtspunten en tijdvakken wisselen
voortdurend af, zodat door deze collage een samenhangend beeld van de
aanvangstoestand uiteindelijk kan worden gereconstrueerd. Informatie over een
nogal raadselachtige basissituatie wordt slechts geleidelijk aan verstrekt. Maar aan
het magischrealisme herinnert dat minder dan aan het detectiveverhaal. En
inderdaad: tot dit genre zou Bosschaerts zich in het vervolg aangetrokken voelen.
Altijd op zondag (1963) is zo'n speurdersverhaal geworden - een nogal zeldzaam
verschijnsel in de Vlaamse literatuur - , waarin evenals bij Simenon of Hitchcock de
nadruk valt op de pathologische toestand van de dader; ook weerklinken terloops
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Met Jan Schepens en Kamiel van Baelen worden de grenzen van het traditionele
psychologische verhaal ondubbelzinnig overschreden. Vooral Jan Schepens (1909)
doet in dit verband een beslissende stap, hoewel hijzelf deze weg niet verder zou
betreden: hij zou bitter weinig scheppend proza schrijven. Met zijn Polyfoto (1939)
breekt hij in elk geval op tamelijk spectaculaire wijze met de traditionele opvatting
van het verhaal als waargenomen fictieve wereld. De doorlopende tekst verdwijnt
en wordt vervangen door vierentwintig momentopnamen van de schrijver, die dan
van commentaar voorzien worden - pas veel later zou nieuwe belangstelling voor
deze synthese van fotografie en literatuur aan de dag worden gelegd. Hoe dan ook,
experimenteel is deze werkwijze beslist, en wel niet alleen door het ineenstrengelen
van verschillende kunstvormen. Schepens stelt hier het ik van de kunstenaar in het
middelpunt van de belangstelling en verkent het door een aantal gissingen te maken,
en wel naar aanleiding van uiterst fragmentarisch materiaal. In zekere zin wijst dit
werk naar Bert Schierbeeks Het boek ik (1951) vooruit, waarin het ik eveneens
geëxploreerd wordt op grond van tien facetten. Het grillige taalgebruik dat wij bij
Schierbeek zouden aantreffen, missen wij bij Schepens weliswaar nog. Maar een
begin van typografisch experiment vinden wij reeds in zijn voorkeur voor de cursieve
druk; en bovendien waagt hij hier al een of andere nieuwe woordvorming. Hierbij
gaat de taal haar gewone verwijzende functie te buiten en krijgt zij een scheppende
rol te spelen.
Deze experimentele houding tegenover het ik, waarvan Gilliams reeds de
grondslagen had gelegd, zou men bij Kamiel van Baelen (1915-1945) tevergeefs
zoeken. Ondanks het sterk modernistische cachet van zijn werk is Van Baelen nog
al te zeer een intellectueel geëngageerde kunstenaar dan dat hij aan het subjectieve
en het relatieve voorrang zou verlenen: steeds gaat hij van een vooropgezet plan
uit; de Idee gaat aan de schepping vooraf en determineert er de architectuur van.
Bij Van Baelen primeert immers de opvatting van het kunstenaarschap als roeping,
als opdracht om denkbeelden te verspreiden en zich van een humanitaire taak te
kwijten - tot de literatuur kwam hij na een bekentenis van onmacht t.o.v. het
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priesterschap. Zijn visie op de literatuur als apostolaat roept het intellectueel
rigorisme van Ernest van der Hallen op, en zijn formele experimenten houden weinig
of geen verband met het modernistische relativiteitsgevoel. Maar die
avantgardistische tendensen mogen dan secundair zijn en als hulpmiddel eerder
dan als artistiek uitgangspunt dienst doen, zij zijn intussen onmiskenbaar en brengen
een nieuw geluid.
Hoewel als tweede roman verschenen, is Een mensch op de weg (1944) Van
Baelens eigenlijk prozadebuut - de oorspronkelijke redactie daarvan was al vóór de
59
oorlog voltooid. Reeds is de breuk met de traditionele roman evident. Van Baelen
verwerpt van meet af aan de authenticiteitsillusie die aan het psychologische genre
eigen is, en ziet o.m. ook af van het continue karakter van het verhaal. De tekst doet
zich voor als een geheel van versnipperde bestanddelen, ofschoon de chronologie
steeds in acht wordt genomen. Hoofdstukken vallen in genummerde onderdelen
uiteen, die op hun beurt uit aaneengekoekte, kunstmatig door sterretjes gescheiden
brokstukken bestaan. Deze zijn dan allemaal korte close-ups van het leven van de
twee hoofdpersonen - wellicht speelde de film daarbij een rol. Deze tafereeltjes
stellen zeer concrete situaties voor, maar de betekenis daarvan wordt verhoogd
door dialogen die wel eens in betoogtrant zijn gesteld, en door enkele sprookjes die
Viator, een van de twee helden, aan zijn metgezel Ludo tot diens stichting vertelt.
Daardoor wordt het boek een eigenaardig mengsel van klein-realisme, fantasie en
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bij dit alles inderdaad het allegorische schema. Ludo is de ‘spelende’ mens die
onbezonnen door het leven zwerft. Hij is de onverantwoordelijke dilettant tegenover
wie Van Baelen, zoals Lebeau ook deed, een moreel overbewuste tegenhanger
stek: Viator, een levend geworden geweten, een soort van belichaming van de
wijsheid, die Ludo bewust probeert te maken en daar ook gedeeltelijk in slaagt.
Doch op het einde zal Ludo zijn engelbewaarder vermoorden. Hiermee zinspeelde
Van Baelen op de toenmalige werkelijkheid, m.n. het verloren gaan van alle
geestelijke waarden, en in het bijzonder de algehele verdoving en ontreddering uit
de jaren dertig, die de opkomst van het fascisme mogelijk had gemaakt. Het boek
verwees dus naar de tijdgeest en waarschuwde tegen de gevaren van
gewetenloosheid. In dit opzicht beperkte Van Baelen zich niet tot die algemene sfeer
en sneed hij gaandeweg ontelbare onderwerpen aan, waaruit zijn stichtelijke
bedoeling blijkt. Zo b.v. de verderfelijke invloed van het stadsleven op de zuiverheid
van het gemoed - een thema dat met de agrarische mentaliteit verband houdt en
in de Vlaamse literatuur vaak voorkomt, en wel o.m. bij Streuvels, Van der Hallen
en Teirlinck.
Leerzame bedoelingen liggen ook aan Van Baelens tweede roman De oude
symphonie van ons hart (1943) ten grondslag. De hoofdpersoon Lou Anders krijgt
door hart-overplanting achtereenvolgens vijf verschillende harten, waardoor hij
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telkens van persoonlijkheid verandert. Het thema is daarbij het zoeken naar het
geluk, dat echter niet op deze aarde te vinden is: pas als hij sterft en zijn ‘hart’, zijn
ziel aan God schenkt, vindt Lou de lang nagestreefde rust. Ook hier hebben wij dus
te doen met een - nogal simplistische - allegorische opzet. Er wordt wederom een
montage van losse momentopnamen verwezenlijkt, waarbij de handeling gedeeltelijk
opgebouwd wordt door middel van nagemaakte kranteknipsels - een geschikt
procédé om de actie samen te ballen en uiteenzettingen over de toestand te weren;
ook draagt het ertoe bij het traditionele illusionisme dat reeds door overeenkomst
met de science-fiction verbroken was, nog resoluter te ondermijnen. Bovendien
komen de hoofdstukken van de roman met de delen van een symfonie overeen.
Deze overeenkomst is bij Van Baelen echter van een andere aard dan bij Gilliams.
De hoofdstukken dragen wel titels die naar een muziekstuk verwijzen, maar het
verband tussen de muzikale begrippen en de inhoud is nogal los en doet kunstmatig
aan. Eens te meer blijkt het formele modernisme bij Van Baelen op uiterlijkheden
neer te komen, eerder dan dat het aan een houding beantwoordt waardoor de
betekenis van de roman geschapen of althans verrijkt wordt. Vandaar misschien
dat de schrijver in zijn onvoltooide, postuum verschenen derde boek Gebroken
melodie (1946) - een oorlogsverhaal - op het feitenrelaas en de karaktertekening
opnieuw de nadruk gaat leggen en naar meer realisme evolueert. Toch blijven als
constanten: de allegorische ondertoon en de intellectualiserende tendensen. Bij
Van Baelen kreeg een bepaalde ethische vooringenomenheid de bovenhand op
het modernistische experiment, zoals die bij Roelants en anderen uit de
psychologische ‘school’ de verkenning van de psyche in de weg had gestaan.
Tot de schrijvers die omstreeks 1940 de roman vernieuwden, behoorde ook de toen
ruim zestigjarige Herman Teirlinck (1879-1967), ongetwijfeld de veelzijdigste en
wispelturigste onder de Vlaamse schrijvers uit de eerste helft van deze eeuw. Door
zijn opvatting van de kunst als bron van genot voor de kunstenaar en als spel, door
de vernieuwingswil die hem van de aanvang af bezield had, was hij a.h.w.
voorbestemd om bij te dragen tot de ontwikkeling van de romankunst.
Aanvankelijk had Teirlinck onder de invloed van Reimond Stijns en Stijn Streuvels
streekromans en -novellen geschreven (De landelijke Historiën, 1901; De wonderba-
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re Wereld, 1902; Het stille Gesternte, 1903; De Dolage, 1905). Maar intussen stelde
hij ook belang in artistieke problemen. Enerzijds om nieuwe wegen te openen:
evenals Van Deyssel trachtte hij het impressionisme op de verhaalkunst toe te
passen (Zon, 1906). Anderzijds als levenshouding: het dilettantisme en aanverwante
gedragspatronen vindt men als thema's in Mijnheer Serjanszoon (1908) en Het
ivoren Aapje (1909).
Het beoefenen van de kunst als spel en het verwerpen van alle engagement
schijnen omstreeks 1920 wel de hoofdkenmerken van Teirlincks kunsthouding te
zijn. In zijn werk gaf hij toen noch zijn eigen psyche noch een moreel oordeel bloot.
Toch zal hierin verandering komen. Men denke in dit verband aan de weg die hij
afgelegd heeft tussen zijn dilettantistische periode en Zelfportret (1955), waarin aan
het beeld van de dilettant een ethische dimensie wordt toegevoegd. De rol van het
geweten en de problemen van goed en kwaad gaan mettertijd een steeds belangrijker
rol spelen. Tot deze evolutie hebben twee elementen bijgedragen. Enerzijds wijdt
Teirlinck zich tussen 1922 en 1937 bijna uitsluitend aan het toneel, m.n. een
expressionistisch toneel waarbij algemeenmenselijke problemen aan een duidelijke
stilering worden onderworpen. Anderzijds verdiept hij zich, in een reeks romans die
hij vanaf 1940 publiceert, met vernieuwde belangstelling in de verhouding tussen
mens en natuur. Juist tegen de achtergrond hiervan zullen goed en kwaad tegen
elkaar worden afgewogen. Ruw genomen: ‘goed’ betekent eenheid met en
gehoorzaamheid aan de natuur, aan de wetten van het instinct en het bloed;
verderfelijk is daarentegen een teveel aan beschaving, zoals dat b.v. in een op de
spits gedreven dilettantisme of in het decadentisme tot uiting komt. Vroegere thema's
worden aldus in een andere geest opnieuw behandeld, d.w.z. in het teken van de
moraal; en bovendien wordt de lading van beide polen aanzienlijk opgevoerd:
vervreemding van de natuur leidt tot perversiteit en gruweldaden, eenheid daarmee
loopt uit op een fel beleefd vitalisme.
Teirlincks interesse voor het vitalisme, waarnaar vroeger werk reeds vooruitwees,
neemt tegen 1935-1940 vaste vormen aan. In die tijd schrijft hij Maria Speermalie
(1940). Teirlinck heeft hier zijn esthetiek en zijn verteltrant grondig vernieuwd. Zijn
doel is thans gevoelens en hartstochten uit te drukken door middel van handeling
en kenschetsende fysieke details. Evenals Walschap schildert hij de ziel met behulp
van haar openbaringen naar buiten: de daad en in het algemeen de uiterlijkheid
brengen het innerlijk van de mens tot uiting - vandaar de versnelling van het tempo.
Vandaar ook de expressionistische vergrotingseffecten bij persoonsbeschrijving en
karaktertekening. Hierdoor herinnert hij aan de Noordnederlander F. Bordewijk.
Korte, gedrongen zinnen - ook die vindt men bij Bordewijk - vervangen de vroegere
woordkunst. Deze heeft thans helemaal afgedaan. Flashbacks en passages in
briefvorm vatten situaties samen, geven een snel overzicht van feiten en vervangen
wel eens de ontleding. Dat alles stelt Teirlinck in staat, een grote hoeveelheid feiten
bijeen te brengen en een lange periode uit het leven van zijn personages - soms
hun hele levensloop - in ogenschouw te nemen. Op die manier legt hij de nadruk
op zijn dynamische levensbeschouwing: een dynamisme dat evenals bij Walschap
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zijn uitdrukkingsvorm bij uitstek vindt in het vitalisme. In Maria Speermalie, zowel
als in Houtekiet, is dat een hoofdthema van de roman geworden. Het wordt
belichaamd door stropers die op het landgoed van de Speermalies, een geslacht
van grote grondbezitters in Zuidoost-Vlaanderen, werken, alsook door de titelheldin.
Samen met haar minnaar Ruige, een ruwe stropersnatuur, incarneert Maria
Speermalie de natuurdrang, de drift, de eenheid met de oerelementen. Maar dat
doet zij op minder ondubbelzinnige wijze dan Ruige. Haar wereld is er ook één
waarin eergevoel, respectabiliteit, geldzucht en valse
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vroomheid een grote rol spelen. Het botvieren van de vitalistische drang kan bij haar
alleen heimelijk geschieden, zodat het masker de authenticiteit van de drift verminkt
en vervreemding doet ontstaan. Niet alleen is Maria, ter wille van haar hartstocht,
tot overspel en moord in staat, maar zij is anders ook bereid tot psychische
onderdrukking van haar halfzuster en tot levenslange huichelarij om het
familieblazoen hoog te houden. Het vitalistisch één zijn met de natuur en de
aliënerende decadentie, goed en kwaad, zijn bij dit personage nog niet duidelijk uit
elkaar te houden. Als polen bij een moreel conflict zullen zij bij Teirlinck slechts
geleidelijk worden gepreciseerd, om pas in Zelfportret hun volle betekenis te krijgen:
daar zullen zij de kern uitmaken van een gewetensonderzoek, dat met de
levensboodschap van de schrijver in rechtstreeks verband zal staan.
Van beide uitersten, met name vitalisme en decadentie, wordt in Rolande met de
Bles (1944) momenteel vooral het tweede benadrukt. Door zijn hartstocht voor de
duivelsfiguur Rolande wordt de hoofdpersoon Renier de Lamarache - de roman is
wederom een familiekroniek over grote grondeigenaren, ditmaal in Zuid-Brabant ten ondergang gebracht. Rolandes slachtoffer wordt in een wereld van zonde, leugen
en kunstmatigheid onherroepelijk meegesleurd. De vampier Rolande en haar
trawanten buiten hem niet alleen financieel uit, maar zij zuigen a.h.w. ook zijn ‘bloed’
uit: zij vervreemden hem van de zijnen en van zijn echte natuur. Lamarache doet
zich dan ook voor als een typisch moderne antiheld: een gespleten ziel die in geen
van beide werelden waar hij in rondloopt, nog thuishoort, en met zijn gespletenheid
geen weg weet. Op de vervreemding valt in Rolande het accent bijzonder sterk.
Daarvan getuigen b.v. de tegenstrijdige houdingen van de held, zijn
onverantwoordelijk plegen van gewelddaden en zijn verbijstering wanneer hij in
Parijs in contact komt met de ‘Académie de Beauté’ en de ‘Grande Maison’. Hier
heeft Teirlinck het dilettantisme en de decadente fin-de-sièclesfeer uit vroegere
romans tot een hoogtepunt van kunstmatigheid gebracht. Het milieu waarin
Lamarache opgenomen wordt, is er een waarin schijn en leugen stelselmatig worden
aangekweekt, en wel tot het diabolische toe. Zich van de natuur, van de eigen aard
verwijderen, is bij de vitalist Teirlinck synoniem met kwaad, zo stipten wij reeds aan.
Maar de tegenstelling tussen schijn en wezen neemt hier zodanige proporties aan
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dat zij in menig opzicht bij de barok aansluit. Beter dan in Maria Speermalie tekent
zich hier Teirlincks dualistische levensopvatting af. Dit gebeurt door middel van het
overladen van polaire elementen en het aandikken van de omtrekken daarvan. Het
meest opvallende contrast is wel dat tussen enerzijds de steedse verdorvenheid
van Rolande en de Clarences, anderzijds de zuiverheid van het Brabantse landschap
en de landelijke eenvoud van de bewoners van Kasteel Horlebecq - ook al worden
dezen door bijgeloof aangetast. Met het oog op de weergave van dat dualisme
neemt Teirlinck verder zijn toevlucht tot het pathologische, het melodramatische en
het gruwelijke; ook verwijst hij uitdrukkelijk naar magie, zwarte kunst en spiritisme.
De strijd die Lamaraches diepere aard - zijn oorspronkelijk religieus gevoel, zijn
verbondenheid met natuur en traditie - voert, geschiedt dan ook in het kader van
een manicheïstisch conflict tussen God en Satan, Goed en Kwaad.
De gespletenheid van de hoofdpersoon, m.n. zijn heen en weer geslingerd worden
tussen authenticiteit en de kunstmatigheid van een overbeschaafde en verdorven
wereld, komt ook in de vorm van de roman tot haar recht. Teirlinck doet hier een
beroep op het procédé van het ‘gevonden manuscript’, namelijk een stel brieven uitsluitend die van Lamarache aan Rolande. Dit gehalveerde en bijna in het
vergeetboek geraakte levensgetuigenis wijst, evenals het open slot van de roman
(de strijd van Lamarache blijft onbeslist), op de nietigheid en weerloosheid van deze
barokke ‘held’ die aan zijn
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hartstocht bezweek. Dat de brieven van de fatale vrouw ontbreken, suggereert o.m.
haar ongenaakbaarheid en de afstand waarop zij zich houdt om haar strikken te
zetten. Nogal ouderwetse procédés worden dus dienstbaar gemaakt aan een
thematiek, die van haar kant in een sterk modern levensgevoel wortelt. Overigens
wordt het traditionalisme van de vormgeving ook al vergoed door de
expressionistische tendensen die reeds de vorige roman kenmerkten: psychologische
problemen en karakters worden met behulp van tastbare, wel eens groteske vormen
zichtbaar gemaakt.
Is de inkleding in Rolande, hoewel niet erg gebruikelijk, betrekkelijk traditioneel,
dan getuigt Het gevecht met de engel (1952) - Teirlincks derde grote familieroman
- van meer durf en diversiteit. Nadat de auteur in vogelvlucht het ontstaan en de
bloei van Onze-Lieve-Vrouw-Welriekende bij het Zoniënwoud van de 14e tot de 19e
eeuw heeft geschetst, verdiept hij zich in de geschiedenis van het domein onder
Gomeer III, baron van Caloen. De vertelvorm wisselt daarbij af: nu eens gaat het
om de epische en behaviouristische werkwijze à la Walschap, dan weer om analyse
en lyrische evocatie, en zelfs de lyrische biecht in de ik- of de gij-vorm - de laatste
zal in Zelfportret in ruimere mate worden toegepast - ontbreekt hier niet. Behalve
de verscheidenheid in de verteltrant is ook nog de veelheid van perspectieven
opvallend. Niet alleen gebruikt Teirlinck personele vertelvormen, maar ook als
hij-verteller weet hij zich naar willekeur in de psyche van zijn personages te
verplaatsen. Ongewoon is ten slotte dat sommige gedeelten elkaar chronologisch
overlappen: naar gelang van de hoofdstukken verschuift de belangstelling naar de
een of andere groep personages en wisselt het standpunt; daarbij worden bepaalde
tijdvakken soms geheel of gedeeltelijk weer in behandeling genomen.
Centraal staat in dit groots opgezette epos de opvatting van het leven als strijd:
een strijd waarbij opnieuw vitalisme en decadentie tegenover elkaar worden gesteld.
Aldus proberen de Caloens om hun macht te handhaven en te vergroten ten nadele
van de Maleizen, een aangetrouwde adellijke familie; de laatsten belichamen een
verziekte, decadente adel. Doch de heren van Welriekende krijgen eveneens te
kampen met de oudere bosstammen, die zij eenmaal tot burgers gemaakt hebben
en dank zij de medewerking van de Kerk tam weten te houden. Op één familie na:
de Jeroens, de laatste vertegenwoordigers van de ‘Woudwet’, het ‘olijvengebroed’
dat uit de ‘Rhodense holen’ afkomstig is. Elk op zijn manier bestormen zij, ondanks
hun schijnbare onderwerping aan de nieuwe orde, de Burcht met zijn geld en zijn
cultuur. Daar is b.v. Mak Jeroen, de slimme vos die in het geheim plannen broedt
en onder de dekmantel van de samenwerking in het duister opereert. Maar hij wordt,
evenals de burchtvrouw, vermoord. Door moord, ziekte, vlucht, ouderdom, onderlinge
twisten of gebrek aan aanpassing gaan de Jeroens een voor een te gronde. Samen
met zijn kleindochter Zoë is Klaus Jeroen - de vervaarlijke patriarch en houder van
de woudwet - de laatste overlevende. Hij is het die het best de ‘unio mystica’ met
het woud belichaamt. Als zodanig is hij de vitalist bij uitstek, de mens die in eerlijke
strijd met de elementen kampt en zijn ‘olijvenbloed’ weigert te verloochenen. Daarop,
evenals op moed en stoïcijnse aanvaarding van het lot, is zijn onwrikbare
levensopvatting gebouwd.
Achter de veelvuldige conflicten die de handeling gaande houden, schuilt inderdaad
de strijd om het behoud van de eigen aard, inzonderheid van het natuurlijke in de
mens, d.w.z. zijn instincten, zijn verbondenheid met de natuur. Deze laatste
eigenschappen heten hier ‘goddelijk’, en wel in tegenstelling met het menselijk
streven naar een artificiële beschaving. De levensstrijd echter, het ‘gevecht met de
engel’, is bij de decadente Maleizen onbegonnen werk: zij teren op vergane macht,
geld, bezit, per-
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vers genot en eerzucht, en zij belichamen de overbeschaafdheid en de
kunstmatigheid waarmee Teirlinck wil afrekenen.
Deze afrekening zal de vorm van een schrijnende, genadeloze biecht aannemen
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in Zelfportret of het Galgemaal (1955). Laten wij onmiddellijk preciseren dat de
hier verhaalde feiten weinig of niet steunen op de autobiografische werkelijkheid:
aan zijn ‘alter ego’ Henri heeft Teirlinck slechts bepaalde karaktertrekken, d.i. de
essentie van zijn persoonlijkheid meegegeven. Een ‘biecht’ is deze roman overigens
niet in de gebruikelijke zin. Het ik wordt niet rechtstreeks blootgelegd door middel
van introspectie, maar eerder indirect, met behulp van terugblikken en een
pseudo-gerechtelijke aanklacht in de gij-vorm. Dit laatste in het bijzonder geeft blijk
van de nog steeds levendige experimentele gezindheid bij de zeventigjarige Teirlinck.
Reeds in Het gevecht met de engel had hij deze vertelvorm terloops beproefd, maar
hier wordt hij evenals in Butors La Modification en Mulisch' Chantage op het leven
systematisch toegepast. Het is bij uitstek de vorm van de zelfkritiek, de
zelfbeschuldiging, waarbij de aangeklaagde rekenschap moet afleggen. De oude
Henri moet inderdaad zijn hele bestaan verantwoorden: uitstel is niet langer
denkbaar. Evenals Elckerlyc moet hij thans de proef op de som maken.
Aanleiding tot dit niets ontziende zelfonderzoek is zijn verliefdheid op de jonge
Babette; hij wordt immers met het probleem van zijn lichamelijk verval
geconfronteerd. Maar niet alleen daarmee. Zijn hele levenshouding komt daarbij ter
sprake. Deze oude bankier is een dilettant die als toeschouwer en genieter door
het leven is gegaan, maar die niet kan nalaten zijn gedrag aan morele waarden te
toetsen. De krachten die in de vorige romans met elkaar in botsing kwamen, worden
hier opnieuw tegenover elkaar gesteld, maar nu binnen een innerlijk conflict voelbaar is hier dan ook de invloed van de psychologische roman. De zielestrijd die
bij Henri ontwaakt, betreft niet alleen de tegenstelling tussen zijn zinnelijkheid en
zijn geweten: hij geldt daarenboven ook die tussen de leugen en de waarheid die
haar rechten doet gelden, d.i. ook die tussen de vermomming van de dilettant en
de authenticiteit. De laatste is bij Teirlinck evenals bij vele modernisten - na Nietzsche
en Gide - het voorwerp van een cultus gaan uitmaken. Maar zij mag dan als het
hoogste ideaal worden geponeerd, zij blijkt niet de doorslag te kunnen geven: de
jacht op genot, het spelen met het leven, besluiteloosheid, eclecticisme zijn met
Henri's leven onverbrekelijk vergroeid. Immers: veranderen kan hij niet meer; hij
maakt slechts de balans op van zijn verleden dat, uit een existentialistisch oogpunt
bekeken, thans met zijn ‘essentie’ gelijk is komen te staan. Zonder pardon stelt
Teirlinck de mislukking vast van wat hij als de waarheid beschouwt, die ‘waarheid’
waarom hij ‘liever geschuwd’ had willen worden ‘dan gezocht om (zijn) schijn’ (het
motto van Zelfportret).
Teirlincks opvattingen over de authenticiteit vinden, zoals gezegd, hun hoogste
verwezenlijking in het vitalisme. Maar er dient nadrukkelijk gepreciseerd te worden
dat zulks, anders dan bij Walschap in zijn eerste periode, niet gepaard gaat met het
volstrekt verwerpen van het intellect. Als een gevaar voor de mens beschouwt
Teirlinck voornamelijk de over-beschaafdheid zoals die bij zijn decadente figuren
tot uiting komt. Afgezien daarvan erkent hij de voordelen van cultuur en verstand
als grondslagen van een levensstijl. Zonder het intellect kan er immers geen sprake
zijn van moraal, al is die op gehoorzaamheid aan de natuur geïnspireerd, of van
kunst - althans zoals hij die opvat: nl. niet alleen als spel en genot, maar ook als
een daad van solidariteit t.o.v. de medemens. Zijn kunst - dat was tenminste het
geval vanaf zijn expressionistische periode - is, hoezeer zij zich ook als een pleidooi
voor een authentiek bestaan voordoet, in de eerste plaats gericht op het begrijpen
van het menselijk tekort en
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het bouwen en meedelen van een moraal. Aan de schrijver kent hij een
humanistische taak toe, met name datgene te relativeren wat ‘al te menselijk’ is:
een opdracht waarvan Zelfportret de algehele bekroning is geworden.
Wereldoorlog II is geen willekeurige datum om deze periode van vernieuwing in de
Vlaamse roman af te sluiten. In Vlaanderen - zoals elders, zo b.v. in Nederland komt dan een nieuwe generatie aan het woord met Daisne en Lampo, Boon en Van
Aken, Claus en Michiels. Op het gebied van de romanstof zouden deze schrijvers
een nieuwe benadering van de psychologische en sociale problemen brengen, wat
een aanzienlijke verruiming van de visie tot gevolg zou hebben. Ook op formeel
gebied zou het modernisme nu in veel ruimere mate veld winnen. Het past dus dat
de literatuurgeschiedenis hier even de pas markeert en op de afgelopen drie
decennia (1913-1927, 1927-1941) een terugblik werpt. Des te meer omdat de
gebieden waarop de volgende generaties zich het meest zullen onderscheiden,
precies die zijn waarop sommige romanschrijvers uit de jaren dertig al baanbrekend
werk hebben geleverd: niet alleen hebben zij het psychologische element in de
roman op de voorgrond doen treden en de mens midden in zijn sociale context
bestudeerd; maar bovendien hebben zij zoniet uitgesproken modernistische
experimenten gedaan, dan toch de noodzakelijke springplank daartoe klaargelegd.
Het belangrijkste lijken ons de resultaten die geboekt zijn - of althans de
grondslagen die gelegd zijn - door het invoeren en perfectioneren van de psychologie.
Meteen doet deze ‘verpsychologisering’ zich op twee uiteenlopende manieren
gelden, die niet alleen door hun sterk contrasterend karakter opmerkelijk zijn, maar
ook latere mogelijkheden voorbereiden. Enerzijds opent Roelants de weg voor een
reeks romanciers die zich op analyse en introspectie toeleggen. Anderzijds geeft
Walschap de voorkeur aan de concrete handeling om het innerlijke aanschouwelijk
te maken. Daarom legt hij de nadruk op de mogelijkheid die de romanschrijver heeft
om in zijn verhaalwereld de psyche uit te drukken door die te veruiterlijken, tastbaar
te maken. Wij hebben bij Walschap te maken met de ontmoeting van een verdiept
psychologisch inzicht - o.m. dank zij de psychoanalyse - met een expressionistische
kunstopvatting waarbij de ‘innere Notwendigkeit’ zichtbaar wordt gemaakt. Hetzelfde
verschijnsel doet zich in Nederland voor bij F. Bordewijk, A. Helman en S. Vestdijk,
en reeds omstreeks 1914 bij J. van Oudshoorn, bij wie vroegtijdig een synthese tot
stand kwam tussen de analytisch-introspectieve methode en het veruiterlijken van
het verborgene. Deze synthese zou men in de Vlaamse roman pas na Wereldoorlog
II vinden, en wel bij de magisch-realisten of in de verhalen en romans van Claus en
Raes; daar zou ook het formele experiment de analyse gaan vervangen. Maar laat
vóór de oorlog de niet-realistische roman op zich wachten, intussen hebben de
grondcomponenten daarvan reeds het licht gezien, b.v. bij Walschap, zoals gezegd.
Voorts bij Gilliams, bij wie de ontleding gepaard gaat met het toepassen van
uitdrukkingsmiddelen zoals muzikale structuren en de indirecte suggestie van het
‘onuitspreekbare’. Zo ook bij Lebeau en Berghen, die weliswaar bij de school van
Roelants aanleunen, maar bij wie een aanzienlijk verdiepte psychologie met behulp
van meer concrete vormen tot uiting wordt gebracht.
Historisch bekeken, is het dan ook moeilijk - zo niet verkeerd - uit te maken welke
van beide hoofdtendensen (Walschap of Roelants) de meest vruchtbare is geweest.
Zij zijn complementair: niet alleen bij sommige schrijvers uit die generatie, maar ook
- in elk geval - bij de volgende generatie die hun werk gedeeltelijk voortzette. Wil
men absoluut maatstaven aanleggen, dan moeten, naar ons dunkt, uit het oogpunt
van de
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psychologie, diepte en volledigheid vooropgaan. Wat dat betreft, boeken vele
Vlaamse romanciers een bepaalde achterstand t.o.v. niet alleen Europa maar ook
sommige figuren uit eigen land. De oorzaken daarvan zijn duidelijk. Laten wij ten
eerste niet vergeten dat de streekroman lang niet van de baan is: met Timmermans
en Claes geeft hij nog de toon aan en beïnvloedt hij de psychologische richting.
Verder wordt de bloei van de romanpsychologie hierdoor geremd dat deze zelden
op of om zichzelf wordt behandeld. In plaats van als studieobject naar een
vernieuwde of verrijkte levensbeschouwing te leiden, wordt die integendeel vaak
door een voorafbestaande visie beperkt. Op een paar uitzonderingen na staan
ethische of sociale bekommernissen elke ontwikkeling in de weg. Meestal hebben
wij niet met volwaardige psychologische romans te maken, wel met een mengvorm,
een compromis tussen de psychologische roman en de ideeënroman. Dat is het
geval bij o.a. Roelants, Demedts, Van der Hallen, De Pillecyn, Van Hoogenbemt en
zelfs in zekere mate bij Walschap, Lebeau en Berghen.
Behalve het ethische speelt het sociale element inderdaad een grote rol. Maar in
vergelijking met wat vroeger, b.v. bij Buysse en Streuvels, het geval was - en met
wat even later bij Boon en Van Aken het geval zou zijn - is de belangrijkheid daarvan
op het gebied van de romanstof aanzienlijk kleiner. Zelden wordt daar de volle
nadruk op gelegd: ongetwijfeld heeft de ontwakende belangstelling voor de
individuele psychologie daartoe bijgedragen. Ondanks de constante aanwezigheid
van de maatschappelijke context, treedt de sociologische thematiek haast nooit op
de voorgrond. Vaak fungeert die slechts als achtergrond of doet die zich voor als
uitwas of verlengstuk van individuele aangelegenheden. Wij denken hier b.v. aan
Gilliams, Van Hoogenbemt, Berghen, Lebeau, Fonteyne, Walschap, Demedts e.a.
Zelfs wanneer sommigen onder hen een utopische gemeenschap ten tonele voeren,
steunt die nog steeds op een psychologische premisse (Walschap), of spruit die
voort uit het verlangen een gelouterd mensentype voor het voetlicht te brengen (Van
Hoogenbemt, Demedts). Soms ook strekt de uitwerking van een sociaal thema tot
illustratie van een politieke stelling, ook al blijft deze onuitgesproken (De Pillecyn,
Van der Hallen, Demedts, Duribreux). Zelfs bij Matthijs, die van sociale onderwerpen
toch dankbaar gebruik maakte, krijgt de psychologie van het individu hoe langer
hoe meer de bovenhand. Kenmerkend is verder dat schrijvers het sociale met andere
belangstellingscentra niet alleen vermengen, maar ook afwisselen: binnen een
geheel oeuvre of zelfs binnen één boek kan het opdoemen en op even verrassende
manier verdwijnen. Bij Matthijs wijkt het voor de psychologie; bij Van Hoogenbemt
gebeurt het omgekeerde, bij De Pillecyn vinden wij in dezelfde periode zo
uiteenlopende werken als De Soldaat Johan en Schaduwen; bij Lebeau of Berghen
vindt wel eens een opvallende verschuiving plaats naar het sociale toe, en wel in
werken met een sterk individuele thematiek. Kortom: van een sluitende en
diepgaande visie op de maatschappij, die als hoofdonderwerp zou worden uitgewerkt,
is er over het algemeen geen sprake. Men kan in verband daarmee dezelfde
opmerking maken als i.v.m. de romanpsychologie: diepte en een onvermengd
engagement worden niet nagestreefd, maar er wordt genoegen genomen met
bepaalde grenzen of met een compromis, een gedeeltelijke behandeling ten bate
van andere aspecten. Zoals hij tussen de dieptepsychologie en de moraal verdeeld
zit, zo weifelt de romancier tussen het individuele en het collectieve, het
psychologische en het sociaaleconomische, het gevoel en de werkelijkheidszin.
Dezelfde voorliefde voor compromis en eclecticisme wordt teruggevonden in de
inhoud en de stofbehandeling: revolte, distantiëring t.o.v. de norm of mensenschuw
isolement lopen vaak uit op berusting of wederaanpassing. Felle botsingen als die
tussen godsdienst en atheïsme of tussen in-
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stinct en intellect worden uiteindelijk verdoezeld door het treffen van een minnelijke
schikking, door tolerantie of scepticisme enerzijds en een vergeestelijkt vitalisme
(Walschap, Teirlinck) anderzijds.
Op het gebied van kunsthouding en techniek kan men evenmin beweren dat een
ondubbelzinnige revolutie tot stand kwam. Zoals wij reeds in onze korte inleiding
aanstipten, blijft de Vlaamse roman vóór 1940 in grote trekken realistisch. Er kan
i.v.m. deze generaties geen sprake zijn van een echte avant-garde die de traditie
omvergeworpen zou hebben. Maar toch wordt het realisme aanzienlijk verrijkt in
vergelijking met de 19e eeuw, en vooral met de toen nog ophefmakende
streekroman. Voornamelijk onder invloed van het expressionisme worden nu verhalen
gebouwd rond een centrale idee of een stel ideeën. Hierdoor wordt de ‘mimesis’
enigszins aan het wankelen gebracht. Op dezelfde manier neemt het belang van
het zintuiglijk waarneembare sterk af. Het decor verdwijnt grotendeels (Elsschot;
vooral vanaf Roelants en Walschap) of krijgt een functionele waarde, wanneer het
aan de innerlijkheid dienstbaar wordt gemaakt (Gilliams, De Pillecyn; in zekere mate
ook Fonteyne, Van Hoogenbemt en de latere Teirlinck). Hetzelfde geldt voor de
handeling: die slinkt bijna weg (Roelants, Gilliams en de analytische school; ook
Elsschot) of treedt integendeel sterk naar voren, maar dan alleen om psychische
processen te veraanschouwelijken (Walschap). Verder wagen sommige schrijvers
binnen die algemene tendensen zich aan een of ander experiment. Deze zijn niet
allemaal nieuw of modern, maar het is meestal duidelijk dat zij programmatisch
toegepast worden met het oog op de verruiming van de visie, of op formele
manipulaties waarvan de betekenis nu weer beter ingezien wordt. Het veelvuldig
voorkomen van het ik-verhaal is geen toeval: de ik-vorm wordt niet willekeurig
gekozen i.p.v. de hij-vorm; hij beantwoordt aan het verlangen om de introspectie en
de verkenning van het ik te stellen boven de waarneming van een gangbaar
werkelijkheidsbeeld. De fictie van het gevonden manuscript (Lebeau, Teirlinck),
ingelaste dagboekfragmenten (Lebeau, Berghen, Van Hoogenbemt, Bosschaerts),
de briefvorm (Teirlinck), de afwisseling van heden en verleden door middel van
terugblikken: het zijn weliswaar stuk voor stuk beproefde middelen, maar daarmee
wordt nu met nieuwe bedoelingen gemanipuleerd. Resoluter doet het modernisme
zich natuurlijk gelden wanneer Teirlinck het vertelperspectief telkens weer wijzigt
of het verhaal grotendeels in de gij-vorm opstelt, of wanneer Gilliams, Bosschaerts
of Van Baelen muzikale structuren op het proza toepassen. Het is echter zeer de
vraag of zij zich daarbij niet houden aan het algemene compromis met de traditie.
Gilliams experimenteert met waarneming en introspectie, maar neemt de chronologie
nog steeds in acht, zodat hij het realisme toch nog respecteert terwijl hij dit met zijn
‘musicalization’ had verworpen. Van Baelen, van zijn kant, gebruikt het
laatstgenoemde procédé louter als structuurbeginsel en slechts a posteriori, d.i. om
een voorafbestaande opvatting daarmee in te kleden. In geen geval kunnen wij
spreken van een revolutionair elan of van echt experimentalisme. Het is of de
romanciers uit de jaren dertig, hoe vooruitstrevend ook, nog terugschrikken voor de
vrijheid, de uitvinding. In het algemeen gesproken, trekken zij de gevestigde
levensbeschouwing evenmin door het formele experiment in twijfel als zij dat door
het streven naar een ‘totaalpsychologie’ zouden doen. In dit opzicht zijn zij de
voorlopers van een laat modernisme, dat pas na Wereldoorlog II voorgoed zou
ontkiemen; van de vruchten van hun baanbrekend werk hebben zij blijkbaar niet
zelf willen genieten.
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De literaire kritiek en het literaire essay
door prof. dr. R. Henrard
In 1909 liet M. Sabbe een door hem gehouden lezing als brochure verschijnen onder
de titel Het proza in de Vlaamsche letterkunde; de tekst besluit met de volgende
vraag:
Alleen rijst de vraag of het publiek, de lezende massa, voor wie al dat
mooie met inspanning en volhardenden ijver wordt geschapen, zich dat
werk waardig zal toonen en er de volle ontluiking van zal helpen bewerken
door zich aan te schaffen en te lezen wat hem zo kwistig geboden wordt.
De Vlaamsche burgerij heeft totnogtoe hare schrijvers overvloedig
verbronsd en versteend in stand- en borstbeelden, maar laten stikken
onder de vracht van hun ongelezen boeken. Zal die burgerij gevoelen,
dat het tijd is om te veranderen? Zal ze beseffen, dat de beste hulde, die
een kunstenaar geboden kan worden, juist dat voortleven is in eigen werk,
1
in 't bezit van al degenen voor wie hij het droomde en wrocht?
Lang voordat J.-P. Sartre de nadruk legde op het belang van het leesproces bij het
totstand-komen van literatuur en sommige literatuursociologen als H.R. Jauss een
receptie-esthetiek uitwerkten, wijst Sabbe erop dat de kunstenaar zich bewust of
onbewust tot een lezer richt en normaliter van hem een antwoord verwacht, dat in
de lectuur en de waardering van het geschapen kunstwerk opgesloten ligt. H.
Conscience wilde zijn volk ‘leren lezen’; Sabbe doet een beroep op het potentiële
lezerspubliek dat dit méér zou lezen. De ‘lezende massa’ vereenzelvigt hij met de
burgerij; uit de sociologische vakliteratuur blijkt dat dit begrip moeilijk te omschrijven
is, en Sabbe helpt zeker niet in die richting. Het is o.i. gerechtvaardigd in die klasse
grofweg al diegenen onder te brengen die in het kader van de liberale economie
winstgevend initiatief aan de dag leggen en de hierdoor bedongen waarden (o.a.
werkijver, spaarzaamheid, doorzettingsvermogen) huldigen. Die klasse, die naar
winst streeft en op bezit, aanzien en politiek gezag uit is, steekt af bij het bezitloze
proletariaat, dat overgeleverd is aan de ijzeren loonwetten, nauwelijks getemperd
door de eerste bescheiden maatregelen door de overheid getroffen om de ergste
misbruiken tegen te gaan.
Sabbe, die zelf tot de gesloten Brugse burgerij behoorde, oordeelt realistisch, als
hij zich tot de burgerij richt; alleen zij was immers financieel in staat boeken te kopen
- uitleenbibliotheken waren toen niet zo verspreid als nu - en cultureel-literair
ontwikkeld genoeg om een roman of een essay naar waarde te schatten. Dit betekent
echter geenszins dat de minder bedeelde laag van de bevolking buiten beschouwing
werd gelaten; integendeel, in de essayistische literatuur staat de menselijke
waardigheid in het brandpunt van de belangstelling en wordt er langs verschillende
wegen naar gestreefd de volksmassa in de door de burgerij beheerste maatschappij
te integreren. Dit onderstelt dat de burgerij, indien zij zeggenschap heeft over de
cultuuraangelegenheden, de cultuur niet als haar privé-bezit mag beschouwen,
maar de lagere
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stand eraan deelachtig moet maken. Anders gezegd, zij moet tegenover het volk
opvoedend en vormend optreden.
Die opvoedende taak hoort thuis in de idealistische sfeer die in de eerste helft
van de 20e eeuw in West-Europa overheerst, niet het minst in Vlaanderen, waar
alleen de scheppende verbeelding kan opwegen tegen een weinig rooskleurige
werkelijkheid (economische achterstand, politieke en culturele minderwaardigheid).
Niet voor niets duurde de romantiek in Vlaanderen langer dan elders. Het
20e-eeuwse idealisme zet trouwens de romantische traditie gedeeltelijk voort;
hieraan ontleent het immers de cultus van het levensmysterie, de drang naar de
niet in begrippen te vatten totaliteit (de transcendente of immanente God, het Leven,
de Idee) en het gebruik van de symboliserende verbeelding als cognitief
scheppingsvermogen. Het verschilt er echter van doordat de romantiek het ik
verabsoluteert en bijgevolg van de maatschappij vervreemdt, terwijl het idealisme
de werkelijkheid met de hieraan ten grondslag liggende Idee vereenzelvigt (droom
en daad zijn één) en meteen het ik en de samenleving langs de weg van de eenheid
bevorderende Idee laat communiëren. Het 20e eeuwse idealisme doet zich dus
voor als een aan de nieuwe sociale problematiek aangepaste romantiek, in die zin
dat het ik, voortaan onder toezicht gehouden door de op de (sociale) werkelijkheid
gerichte rede, deze niet meer ontvlucht, maar ze vanuit een meer verheven, ideëel
standpunt beschouwt en rust noch duur heeft voordat ze overeenkomt met de ideale
voorstelling die het zich ervan gemaakt heeft. De maatschappijvreemde romanticus
herrijst in de gestalte van een vooruitstrevend collectivistisch individualist: een
individualist, omdat het heil te zoeken is in een strikt persoonlijke bewustwording;
een collectivistisch individualist, omdat het geluk van het individu onscheidbaar is
van het algemeen welzijn; een vooruitstrevend collectivistisch individualist, omdat
voortdurend geijverd moet worden voor meer welzijn en welvaart voor allen.
Deze stelling werd in Vlaanderen het eerst verdedigd door P. van Langendonck,
voorts uitgewerkt door de tien jaar jongere A. Vermeylen en zijn schrijfgenoten van
Van Nu en Straks. De door de Van-Nu-en-Straksers ingezette koers wordt meestal
aan de gezaghebbende figuur van Vermeylen toegeschreven. Hij was inderdaad
de stichter van het nieuwe moderne tijdschrift en de motor van de gelijknamige
beweging; als doctor in de geschiedenis en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te
Gent behoorde hij tot de kopstukken van de Vlaamse intelligentsia. Zijn eerste
opstellen, De kunst in de vrije gemeenschap (1894), Kritiek der Vlaamsche Beweging
(1895), Vlaamsche en Europeesche Beweging (1900) maakten ophef en behoren
nu nog tot de meest gelezen en geciteerde essays uit de Vlaamse letteren. Dit neemt
echter niet weg dat hij slechts voortbouwde op het baanbrekende werk van P. van
Langendonck, dat amper een boekdeel vult.
In twee korte essays, De Vlaamsche Parnassus (1888) en Herleving der
Vlaamsche poëzij (1894) rekent P. van Langendonck (1862-1920) af met de
waterachtige gevoelsromantiek en stelt hij de voorwaarden van een nieuwere
gemeenschapspoëzie, die, wars van alle virtuositeit, op het ideëel-werkelijke leven
zou zijn geënt, dus waar zou zijn en waarin gevoel en rede, het tijdelijke en het
eeuwige, het subjectieve en het objectieve gelijkelijk tot hun recht zouden komen,
elkaar harmonisch aanvullen en tot eenheid komen. Wij citeren uit Herleving der
Vlaamsche poëzij:
De kunst groeit met het leven waaruit zij kracht put (...). Kunst is vorm
van leven, eene door levenssap gevoede plant (...) waarvan het volstrekt
schoone de bloem is; de bloem bestaat bijna nooit zonder den stam en
2
nooit zonder den wortel die in 't leven dringt.
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Naast genoemde essays schreef Van Langendonck enkele kritieken, o.a. één over
K. van de Woestijnes eersteling, Het Vader-Huis (1904), waarin het toetsen van zijn
kritische maatstaven aan Van de Woestijnes gedichten positief uitvalt, al betreurt
3
hij af en toe de symbolische retoriek van de dichter.
Wij zinspeelden zojuist op de door Van Langendonck vooropgestelde
wisselwerking tussen de individuele dichterlijke levenservaring en de
eeuwig-algemeenmenselijke gevoelens, alsook tussen zelfinzicht en inzicht in de
maatschappelijke samenhang. Dit is een thema dat bij alle idealisten waar dan ook
wordt aangetroffen. In Vlaanderen kreeg de gemeenschapsgedachte een meer
pregnante betekenis, doordat de minderheidspositie van de Vlamingen in de
overwegend Franstalige Belgische eenheidsstaat hen er als vanzelf toe bracht zich
aaneen te sluiten om hun belangen te behartigen. De Belgische spreuk ‘Eendracht
maakt macht’ gold vooral voor de Vlamingen, die geen kans zagen hun billijke eisen
te doen erkennen, als zij tegenover de Franstalige wereldlijke en geestelijke overheid
geen blok vormden. Het aanhoudende streven hiernaar is sinds het strijdschrift van
J.F. Willems, Aen de Belgen (1818), de opzet geweest van de Vlaamse Beweging.
Men kan gerust stellen dat de Vlaamse schrijvers uiterst schaars zijn die hun
essayistische werkzaamheid buiten die beweging hebben ontwikkeld. In sommige
Waalse kringen placht men een onderscheid te maken tussen de flaminganten en
de zgn. goede Vlamingen; in feite zijn, op de geografische Vlamingen na, alle
Vlamingen flaminganten, mits hieronder wordt verstaan dat zij zich bewust zijn van
hun behoren tot de Vlaamse gemeenschap.
De vraag is echter waar die Vlaamse gemeenschap op berust, welke factoren
voor die maatschappelijke samenhang borg staan.
Afgezien van J.F. Willems, H. Conscience en diens school wordt meestal een lijn
getrokken van G. Gezelle (1830-1899) via H. Verriest (1840-1922) tot A. Rodenbach
(1856-1880). Volgens die pioniers van de Vlaamse Beweging moesten aan de
Vlaamse gemeenschap het katholieke geloof, de door de romantische
scheppingskracht geïdealiseerde Vlaamse grond en taal ten grondslag liggen.
Niemand beter dan Gezelle heeft de innige verbondenheid aangetoond van het
Vlaamse volk met zijn geboortegrond, zijn streektaal en zijn christelijke God, waarvan
de Vlaamse natuur de wondere openbaring is.
In de 20e eeuw werd die uitgesproken romantische traditie voortgezet door C.
Verschaeve (1874-1949), priester als Gezelle, en W. Moens (1898-1982). Beiden
waren stugge en onwrikbare strijders, gespeend van humor en wars van elk
compromis; precies wegens hun dogmatische rechtschapenheid en hun
hartstochtelijk en bezielend geloof in een geïdealiseerd Vlaanderen oefenden zij
enerzijds een sterke aantrekkingskracht uit op de van nature idealistische en
opstandige jeugd (respectievelijk vóór Wereldoorlog I en II) en kwamen zij anderzijds
in botsing met alle instituties, incl. de kerkelijke overheid, zodat zij hun laatste
levensjaren in ballingschap hadden te slijten. Verschaeve, die tijdens Wereldoorlog
I een ‘activistische’ werkzaamheid ontwikkeld had en tijdens de bezetting, van 1940
tot 1943, het voorzitterschap van de Nederlandse Cultuurraad had waargenomen,
stierf in Oostenrijk, waarheen hij was uitgeweken. Moens, die zich in 1916 als student
in de Germaanse filologie had laten inschrijven aan de door de bezetter vervlaamste
Gentse Universiteit en van 1942 tot eind 1943 directeur was van de culturele
uitzendingen van zender Brussel, bracht zijn laatste levensjaren teruggetrokken in
een rustige gemeente bij Maastricht door. Meegesleept door pangermanistische
stromingen droomden zij van een Groot-Nederland, dat een einde zou maken aan
de Belgische staat, die voor alle euvelen veranrwoorde-

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

501
lijk werd gesteld. Terwijl bij Gezelle het godsdienstige gevoel de strijdbaarheid in
aanzienlijke mate temperde, helden Verschaeve en Moens hoe langer hoe meer
naar een politiek flamingantisch extremisme over, waarbij de heilig verklaarde taal
en bodem het op liefde en verbroedering afgestemde christelijke geloof terzijde
schoven.
Van zulke absolutisten moet men uiteraard eenzijdige kritieken en essays
verwachten. Voor Verschaeve betekent kritiek ofwel bewonderen ofwel verwerpen;
in beide gevallen is het zuiver subjectieve gevoel beslissend. Hij bekent trouwens
4
ronduit: ‘Zonder gevoel verstaat noch verklaart men kunst’. Het is dan ook niet
vreemd dat hij tussen 1907 en 1942 vierentwintig reeksen Uren bewondering voor
groote kunstwerken schreef, waarin hij met retorisch pathos en in een barokke taal
en stijl zijn bewondering uitspreekt voor kunstenaars (o.a. Dante, Rubens,
Michelangelo, Rodenbach, Henriëtte Roland Holst) en kunstwerken (o.a. Beethovens
Negende Symfonie, Wagners Meistersinger von Nürnberg), die van strijdlust en
levensdrift getuigen. Dit ‘laattijdige kind van de stervende romantiek’ naar de treffende
5
uitdrukking van A. Westerlinck voelde uiteraard niets voor de moderne kunst en
volgde dan ook niet de eigentijdse produktie.
De levensbeelden van vier strijdgenoten (R. de Clercq, L. Dosfel, O. de Gruyter
en K. van den Oever) liet Moens in 1938 verschijnen onder de veelzeggende titel
De doeden leven. Twee herdrukken (1941, 1970) beleefde zijn ophefmakende essay
Nederlandsche letterkunde van volksch standpunt gezien (1939), waarin hij een
volksverbonden literatuurbeschouwing voorstaat, volgens welke de volksaard, en
niet de taal, bepalend is voor het behoren van een schrijver tot een bepaalde
literatuur; op die manier kon hij Ch. de Coster, E. Verhaeren en M. de Ghelderode
voor de Vlaamse letterkunde recupereren. In het recente verleden verschenen als
privé-uitgave drie delen Proza (1970, 1972, 1973), waarin het zuiver literaire echter
weinig aan bod komt. Evenzeer verlangend naar de politieke en culturele ontvoogding
van Vlaanderen, zonder evenwel afbreuk te doen aan het bestaan van de staat, zijn
K. van den Oever, J. Eeckhout, U. van de Voorde en P. Hardy. Als overtuigde
katholieken zijn zij er in de eerste plaats op bedacht de van oudsher Vlaamse
katholieke bodem zuiver te houden. In hun recensies, die verspreid liggen over de
vele katholieke tijdschriften waaraan zij hun medewerking verleenden (o.a.
Vlaamsche Arbeid, Jong Dietschland, Dietsche Warande en Belfort), hebben de
ethische overwegingen steeds de bovenhand over de esthetische maatstaven; zij
zorgden er o.a. voor de uit het Franse naturalisme stammende ‘onzedelijkheid’
buiten de Vlaamse letteren te houden.
Hoewel hij chronologisch tot de generatie van Van Nu en Straks behoorde, had
K. van den Oever (1879-1926) niets gemeen met die beweging, die hij afwees als
6
een ‘exotische wonderboom zonder klassiek-morele wortelstoel’. Hij was in de
7
literatuur, schrijft M. Gijsen , wat Ch. Woeste was in de politiek: een ‘Prinzipienreiter’,
een streng moralist, een strijdbaar en fanatiek katholiek, die in levensbeschouwelijk
opzicht dicht bij L. Bloy stond. In 1913 verscheen zijn bundel Kritische opstellen.
Een veelbelezen en knap essayist en criticus was J. Eeckhout (1887-1951). Terwijl
de horizon van veel toenmalige critici tot de Nederlandstalige literatuur beperkt bleef,
ging zijn belangstelling uit niet alleen naar de inheemse letteren, maar ook naar de
literaire prominenten in het buitenland (o.a. St. George, J. Joyce, R.M. Rilke, Ch.
du Bos, P. Valéry, M. Proust); vooral van de Franse literatuur was hij goed op de
hoogte. Hoewel zijn kritiek ruimer en objectiever was dan die van K. van den Oever,
lag ook bij hem de katholieke levensbeschouwing aan zijn waardering van de literaire
werken ten grondslag; met het oog op de maatschappelijke functie van de literatuur
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roeping’. Op grond van zijn antireligieus karakter, zijn ‘vulgariteit en totaal gemis
9
van zedelijke zin’ brak hij b.v. Vermeylens tweede roman, Twee vrienden (1943),
af. Zijn omvangrijk kritisch werk beslaat veertien delen Litteraire profielen
(1925-1947), waarin zowel Noord- en Zuidnederlandse als buitenlandse literatoren
aan hun trekken komen. Essays wijdde hij onder de titel Mannen van beteekenis
aan E. Psichari (1923) en K. van de Woestijne (1925).
U. van de Voorde (1893-1966), wiens plechtige en retorische stijl aan D. Coster
herinnert, schreef naast kritieken een aantal essays, o.a. over G. Gezelle (1926),
Ch. de Coster (1930) en K. van de Woestijne (1934). Zijn meest opzienbarende en
tevens wegens plagiaat gecontesteerde essay verscheen in 1936 onder de titel Het
10
pact van Faustus ; hierin hekelt hij de wetenschap, de erotiek en de o.a. door P.
van Ostaijen beoefende ‘zuivere poëzie’ als evenzovele manifestaties van het
‘kwade’, dat de mens van zijn edele bovenaardse roeping afleidt. In tegenstelling
tot zijn Duitse tijdgenoot O. Spengler, die de ‘Untergang des Abendlandes’
tegemoetzag, zag Van de Voorde hoopvol uit, dit in het voetspoor van N. Berdjajev,
naar de herleving van de christelijke middeleeuwen, toen het ware, het goede en
het schone nog één waren. De kunst beschouwt hij als geïntensifieerde levenskunst,
waarbij de mens zich bewust wordt van zijn eeuwige bestemming en tot het belijden
van de eeuwige christelijk-humanistische waarden overgaat. Die stelling toetst hij
aan de poëtische werkelijkheid in de twee bundels ‘critiek der Vlaamsche poëzie’
verschenen onder de titels Modern, al te modern (1931) en Keerend getij (1942).
De veel jongere P. Hardy (1908-1977) was jarenlang vast medewerker aan de
Gazet van Antwerpen, maar staat vooral bekend als redactiesecretaris en
medewerker van het katholieke informatieblad Boekengids; als zodanig bezorgde
hij het drieledige Lectuurrepertorium (eerste druk 1954), waarin alle bij het
Nederlandstalige literaire bedrijf betrokken auteurs vermeld staan en hun scheppend
werk met het oog op de toen nog geldende ‘Index librorum prohibitorum’ van een
ethische waardebepaling voorzien is. Zijn recensies werden in 1973 in de twee
delen Bij benadering gebundeld.
De tot nu toe behandelde critici en essayisten hadden een geestelijk gefundeerde
Vlaamse gemeenschap op het oog, waarbij het accent naargelang van het
temperament op het katholieke geloof viel dan wel op de volksaard of het taalgebruik.
Doch een maatschappij is ook gebouwd op sociaal-economische, dus stoffelijke
grondslagen. Men kan een maatschappij rond een aantal geestelijke waarden
scharen en aldus de kloof tussen gecultiveerden en ongecultiveerden, wetenden
en onwetenden overbruggen; in plaats van de geestelijke goederen kan men ook
de stoffelijke goederen over de hele samenleving verdelen en zodoende de
economische verschillen tussen rijken en armen, bezitters en bezitlozen opheffen
en saamhorigheid onder de sociale klassen aanwakkeren. Dit is het socialistische
standpunt, ingenomen door o.a.A. Mussche en J. Kuypers. Zij stamden beiden uit
een arbeidersmilieu, genoten een opleiding aan de normaalschool en brachten het
respectievelijk tot inspecteur rijksnormaalonderwijs en secretaris-generaal van het
ministerie van Openbaar Onderwijs. In tegenstelling tot de vorigen hebben zij bijna
uitsluitend het essay beoefend. Uit hun publikaties blijkt hun belangstelling voor de
sociale problematiek, die naar hun gevoel onlosmakelijk verbonden is met de
Vlaamse problematiek; zij kunnen immers de taalstrijd niet losdenken van de
klassenstrijd; aan de culturele ontwikkeling van de Vlaamse volksklasse gaat de
verbetering van de economische verhoudingen vooraf.

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

A. Mussche (1896-1974) schreef een monografie over C. Buysse (1929), die
ondanks

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

503
zijn burgerlijke afkomst niet onverschillig voorbijging aan de ellende van het
proletariaat. In 1946 liet hij een studie verschijnen over de Hollandse marxistische
dichter H. Gorter, die hij met een toespeling op de geringe weerklank welke diens
‘socialistische’ dichtwerken in Vlaanderen hadden gevonden, de ‘weinig bekende’
noemde. In 1950 verscheen Aan de voet van het belfort, waarin hij de sociale
geschiedenis van Vlaanderen vanaf de middeleeuwen tot het einde van de industriële
revolutie schetst en in een overladen barokke taal de opstand en de strijd van het
industrieproletariaat uitbeeldt. Vermeldenswaard zijn voorts zijn levensbeschouwelijke
essays Conflicten en meditaties (1934) en De broeder van Hamlet (1949), waarin
niet zozeer de strijder als wel de in stilte peinzende denker aan het woord komt. Uit
zijn leraarspraktijk groeide zijn Nederlandse poëtica (1948), die in 1965 aan een
vierde druk toe was.
In onderwijskringen staat J. Kuypers (1892-1967) vooral bekend door De gouden
poort (eerste druk 1925), een bloemlezing voor middelbaar en normaalonderwijs,
enkele jaren later gevolgd door zijn Beknopte geschiedenis van de Nederlandse
letteren (1931) in samenwerking met Th. de Ronde. Zijn militante socialistische
gezindheid blijkt uit zijn monografieën over vergeten sociale strijders als de oproerige
toneelschrijver Jakob Kats (1930) en de anarchist Jan Pellering (1962), voor
Vermeylen een voorbeeld van zijn ‘Wandelende Jood’; alsook uit zijn hulde aan de
tachtigjarige C. Huysmans (1958) en vooral uit zijn historisch essay over de opkomst
van het socialisme in Vlaanderen, Bergop! (1957). Over de verhouding tussen het
socialisme en de Vlaamse Beweging handelt hij in het essay De Vlaamse Beweging,
een socialistisch standpunt (1960).
Ook A. Vermeylen (1872-1945) werd vrij jong door het socialisme, en zelfs een
tijdlang door het anarchisme aangetrokken; hij las met sympathiserende
belangstelling La Société Nouvelle (1884-1897), een sterk politiek getint tijdschrift
voor sociologie, kunst, wetenschap en letteren, waarin het sociale vraagstuk op de
voorgrond trad. In 1921 werd hij tot gecoöpteerd socialistisch senator verkozen. Zijn
socialisme was echter in een ruim wijsgerige visie ingeschakeld, die nauw aansloot
bij een eeuwenoude en telkens hernieuwde humanistische traditie, met het gevolg
dat zijn socialisme en Vlaams nationalisme niet voorkomen als produkten van een
overspannen historisch bepaalde gevoeligheid, maar zich vanzelfsprekend opdringen
vanuit het wezen zelf van de werkelijkheid.
Volgens Vermeylen zijn schijn en wezen één, hoewel verschillend; het wezen is
een mysterie, dat buiten het bereik van het verstand ligt en dus niet begrippelijk te
verwoorden is; het kan alleen intuïtief worden ervaren als een kracht, een verlangen
naar leven, een wil tot scheppen, een drang naar zelfverwerkelijking in de materie
zowel als in het denken. Uit dit pantheïstisch gekleurde geloof volgt dat onze daden
en gedachten, die aan tijd en ruimte gebonden zijn, de waarneembare vorm zijn
waarin het boventijdelijk en -ruimtelijk levensmysterie gestalte krijgt. Vermeylen richt
het geloof op een eeuwige, dynamische, immanente god, waarvan wij alleen de
werking, en wel langs de fenomenale wereld kunnen gadeslaan:
God is de immanente noodzakelijkheid geworden, de bezielende kracht
die vernielt en schept in eeuwige beweging en eeuwigen groei, de hoogste
11
geheimenis: het Leven (...).
Daar deze god volstrekt en één is, behoeft het geen betoog dat de uit hem
voortvloeiende empirische wereld naar eenheid wordt voortbewogen en dat die
eenheid zowel de sociaal-economische als de geestelijke facetten hiervan betreft:
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Een der machtigste beweegkrachten van 't mensdom is de bewuste of
12
onbewuste zucht naar eenheid, wet van onzen geest en onze wereld.
In concreto betekent dit dat alle individuen de beschikbare economische goederen
deelachtig moeten worden en zich tegelijkertijd bewust moeten worden van hun
innerlijke samenhorigheid; anders gezegd, sociaal-economische lotsverbetering
moet gepaard gaan met intellectueel-geestelijke verheffing; politiek, economie,
ethiek en cultuur zijn nauw met elkaar verbonden. De verwachte hervormingen
dienen echter niet dwangmatig door een absolutistische overheid te worden
opgelegd; het initiatief zal van de afzonderlijke mens uitgaan, mits deze zich bewust
wordt van de op eenheid gerichte stuwkracht waaraan hij het leven dankt, en er zijn
ethisch, politiek en sociaal gedrag naar schikt. Hij zal zich meteen realiseren dat
zijn medemensen door die zelfde kracht worden bewogen en dat zij samen, in
onderling verband, bijdragen tot de realisatie van het aardse paradijs, waarin allen
schijnbaar verschillend maar in wezen één zijn.
Dit besef zet hem ertoe aan aansluiting te zoeken bij de gemeenschap en zich
dus niet, zoals de romanticus, in zijn ivoren toren op te sluiten en op zijn
eenzaamheid prat te gaan. Het zelfgevoel is niet los te denken van het
gemeenschapsgevoel. Dit geldt niet alleen voor de gewone mens, maar ook voor
de intellectueel en de kunstenaar; herhaaldelijk wijst Vermeylen erop dat zowel de
intellectueel als de kunstenaar in en door de gemeenschap leven. Wat in het
bijzonder de kunstenaar betreft, hij mag zich niet voor een boven de menigte
verheven genie laten doorgaan; hij hoort bij de gemeenschap, waarvan hij de
belangen des te beter doorziet daar hij krachtens zijn synthetisch
verbeeldingsvermogen boven het analytisch redelijke uitstijgt, inzicht krijgt in de
ideële oergrond van al het bestaande en aan zijn visie op het Ene woordgestalte
geeft. Daarom noemt Vermeylen de kunstenaar een ‘ziener’; deze beeldt een
droomwereld uit die evenwel aan de werkelijkheid niet vreemd is, maar deze voorstelt
zoals zij wezenlijk is.
Vermeylen maakt in dit opzicht een onderscheid tussen ‘kunst’ en ‘literatuur’; deze
beschouwt hij als nutteloze levensversiering; hij betreurt tussen haakjes dat H.
Teirlinck zich daaraan wel eens schuldig maakt. De ‘kunst’ daarentegen is nauw bij
de levensproblematiek betrokken; de kunstenaar, die door Vermeylen een cognitieve
functie toebedeeld krijgt, voltooit het werk van de filosoof, wiens horizon tot het
betrekkelijke begrensd is. Vermeylen houdt S. Streuvels voor de ideale
antiromantische kunstenaar, omdat hij het levensmysterie van de menselijke
gemeenschap uitbeeldt en het Westvlaams onder zijn pen de uitdrukking is van
13
zelfgevoeld leven. In feite is de Vermeyliaanse kunstenaar een eigensoortig denker,
wat verklaart waarom Vermeylen ‘more brains’ onder de Vlaamse kunstenaars
wenst. Dezen moeten zich van hun grillige gevoelsromantiek bevrijden en hun gevoel
onder de bescherming van de rede stellen. Het komt er nochtans niet op aan veel
kennis te vergaren, wel de geest op de meest geschikte wijze te gebruiken; in zijn
‘beschouwingen’ over Hoger onderwijs en cultuur (1933) veroordeelt hij de
encyclopedische onderwijsmethode, spreekt hij zich uit voor een hervorming van
het universitaire onderwijs (ruimere keuze van vakken, afschaffing van de examens),
en wel met het oog op de oefening van het redeneervermogen en de vorming van
de kritische zin.
De mens moet zich dus volgens Vermeylen allereerst innerlijk bekeren en zich
meteen van zijn levenstaak bewust worden, d.i. naar eenheid streven. De eenheid
is geen louter abstract begrip, evenmin een illusoire droom, wel een ideële
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zal verlopen. Eerst moet het empirische ik met zijn diepere zelf één worden, het is
de opzet van de zoëven genoemde innerlijke bekering; vervolgens moet de
afzonderlijke mens één worden met de gemeenschap of, naar Vermeylens
terminologie, het volk, de natie of het ras, waartoe hij op grond van de taal, de zeden,
de gebruiken en het volkskarakter behoort. Het volk mag evenmin als het individu
een gesloten eenheid vormen, het moet openstaan voor ruimere, supranationale
eenheden; in laatste instantie kan de wereldgemeenschap in het vooruitzicht worden
gesteld. Dit is uiteraard een perspectief op lange termijn; de realistische Vermeylen
stelt zich voorlopig tevreden met het denkbeeld van een Verenigd Europa; dit
onderstelt het bestaan van zelfbewuste naties, die ter wille van het
overeenstemmende eigen en gemeenschappelijke belang naar ruimere
gemeenschapsbanden verlangen. Het is de betekenis van Vermeylens overbekende
14
slogan: ‘Wij willen Vlamingen zijn, om Europeeërs te worden’. De formule wijst er
meteen op dat Vermeylen de geest ‘actief’, niet ‘reactief’ laat optreden; de Vlaming
moet zijn identiteit affirmeren, niet om afstand te nemen van zijn Franstalige
landgenoten, maar om samen met hen aan de verwezenlijking van het Verenigde
Europa mee te werken. Hij gaf dan ook C. Buysse volkomen gelijk, die de haat door
sommige flaminganten gekoesterd tegen het Frans en de Franse literatuur ten
zeerste betreurde en streng afkeurde.
Vermeylen is feitelijk de eerste Vlaamse intellectueel en kunstenaar die het
perspectief van de Vlaamse Beweging tot aan de Europese horizon heeft verruimd.
Zijn romanproduktie is mager; zijn zes delen Verzameld werk bestaan dan ook
hoofdzakelijk uit studies, essays en kritische opstellen, waarin hij blijk geeft van
veelzijdige eruditie - vgl. zijn Geschiedenis der Europeesche plastiek en
schilderkunst, 3 dln., 1921, 1922 en 1925 - , scherpzinnig vernuft en scheppende
geest. Hij was niet alleen een briljant denker, die het wetenschappelijke socialisme
een religieus-wijsgerige grondslag bezorgde, maar ook een man van de daad. Als
atheneumleerling stond hij al aan het hoofd van een Vlaamse studentenkring; op
zestienjarige leeftijd stichtte hij een tijdschrift; aan tijdschriften had die
ideeënverkondiger een echte behoefte; beperken wij ons tot het vermelden van de
twee belangrijkste die aan hem hun ontstaan danken: Van Nu en Straks (1893-1894;
1896-1901) en het Nieuw Vlaams Tijdschrift (opgericht in 1945). Hij ijverde voor de
vervlaamsing van de Gentse Rijksuniversiteit en publiceerde in dit verband in 1919
het in het Frans gestelde strijdschrift Les Flamands dans l'université de Gand. De
gezaghebbende figuur van Vermeylen heeft een diepgaande invloed uitgeoefend,
niet alleen op zijn tijdgenoten, maar ook en vooral op de generatie die omstreeks
de eeuwwisseling werd geboren; schrijvers die afkerig waren geworden van het
dogmatische katholicisme, bezorgd waren om het lot van de eenvoudige volksmens
en in Vermeylens sociaal idealisme of religieus socialisme een sociaal bevredigend
religieus surrogaat vonden.
Nu enkele woorden over zijn tijdgenoten E. de Bom en F.V. Toussaint van Boelaere.
E. de Bom (1868-1953) was een autodidact, die zijn kennis dankte aan zijn lectuur
en zijn vele contacten met politici, wetenschapsmensen en kunstenaars. Hij werkte
mee aan verscheidene tijdschriften, was een tijdlang journalist bij het socialistische
dagblad De Volksgazet en correspondent voor kunst en letteren van de Nieuwe
Rotterdamsche Courant. Zijn vurig verlangen naar een vooruitstrevend en dynamisch
Vlaanderen blijkt uit de titel van zijn drie bundels essays en kritieken: Het levende
Vlaanderen (1917), waarin hij herinneringen ophaalt aan zijn strijdgenoten van Van
Nu en Straks; Nieuw Vlaanderen (1925), waarin hij commentaar uitbrengt over een
aantal Vlaamse schrijvers en schilders; Dagwerk voor Vlaanderen (1929), een reeks
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met fijne humor geschetste portretten van politici, daarbij opstellen door vrienden
van hem gebundeld, waarin hij o.a. pleit voor nauwere samenwerking tussen Zuid
en Noord. In zijn levens- en kunstbeschouwing komt hij naar voren als een volgeling
van Vermeylen. Net als Vermeylen beschouwt hij de kunstenaar als een goddelijke
‘ziener’, die krachtens zijn dichterlijke gave het volk tot inzicht moet brengen, het
geestelijk moet verheffen en tegelijkertijd tot vreugde stemmen; hiertoe zal ook een
degelijk Vlaams onderwijs moeten bijdragen. Vermeyliaans is voorts de stelling dat
het Vlaamse zelfbewustzijn het noodzakelijke voorstadium is tot het wereldbewustzijn.
Hij legt ten slotte de nadruk op de opvoedende functie van de literatuur, die hij
hoofdzakelijk als een communicatiemiddel beschouwt, waarbij zijn aandacht gericht
is op de verruiming van het Vlaamse lezerspubliek.
Minder sociaal geïnteresseerd was F.V. Toussaint van Boelaere (1875-1947), de
estheet, die letteren en wijsbegeerte studeerde aan de Vrije Universiteit te Brussel,
ambtenaar werd bij het ministerie van Justitie en later benoemd werd tot directeur
van het Beknopt Verslag van de Senaat. Hij was de Brusselse correspondent van
het Algemeen Handelsblad en werkte mee aan Nederlandse, Vlaamse en Franstalige
tijdschriften. In 1938 publiceerde hij het eerste deel van zijn Litterair scheepsjournaal,
spoedig gevolgd in 1939 en 1946 door twee andere delen; dit ‘journaal’ beschouwde
hij als ‘aanteekeningen, nauwkeurig dag in dag uit opgeteekend, omtrent
gebeurtenissen die zich tijdens (zijn) reis en langs de (hem) aangewezen route
15
(hadden) voorgedaan’. Evenals Vermeylen neemt hij een antipositivistische stelling
in, in die zin dat hij de kritiek niet herleidt tot een verzameling van extraliterair
feitenmateriaal, maar een kunstwerk beoordeelt op grond van de intensiteit van het
ervaren schoonheidsgenot en de ontroering die ervan uitgaat. Dit onderstelt dat de
criticus in de sfeer van het werk doordringt en zich bewust wordt van de creatieve
kracht die hiertoe aanleiding heeft gegeven. Dit blijkt o.a. uit Zurkel en blauwe
lavendel (1926), een bundel opstellen over o.a.H. Conscience, R. Stijns, H. Teirlinck,
M. Sabbe, H. Verriest en P. van Langendonck. Toussaint van Boelaere is dus meer
psychologisch-esthetisch dan ethisch gericht en beschouwt de kunst als een middel
om het leven levenswaardig te maken. Dit verklaart trouwens zijn bewondering voor
Van de Woestijne, aan wie hij een essay wijdde: Marginalia bij het leven en het werk
van K. van de Woestijne (1944).
Zoals boven gezegd zal de generatie opgeleid in de Van-Nu-en-Strakscontext in
het spoor van Vermeylens sociaal humanisme voortwerken. Wij denken aan R.
Brulez (1895-1973), de schrijvers van 't Fonteintje: R. Minne en R. Herreman; M.
16
Gijsen en K. Jonckheere. Het zijn agnostici , die ter wille van de personalistische
vrijheid het geloof buiten elke confessionele dogmatiek willen stellen. Zij zijn bedacht
op het geluk van het individu, dat zij niet losdenken van het geluk van de evennaaste;
zij zijn dus sociaal gericht, hoewel wars van iedere starre heilsleer. Inderdaad - in
dit opzicht wijken zij enigszins van Vermeylen af - zij zijn door de omstandigheden
(Wereldoorlog I en de naoorlogse gebeurtenissen) sceptisch gaan staan tegenover
de realiseerbaarheid van welk paradijs dan ook en trachten zich door de humor te
beveiligen zowel voor het tot zwaarmoedigheid stemmende menselijk tekort als voor
de bekoring van een metafysisch, ethisch of esthetisch ideaal. Zij zijn in de grond
niet minder idealistisch gestemd dan hun voorgangers van Van Nu en Straks, doch
wensen hun idealisme binnen de grenzen van het mogelijke te houden; zij relativeren
het dus. Ook zij zien uit naar de volledige ontvoogding van het Vlaamse volk, doch
onthouden zich van elk tot mislukking gedoemd extremisme.
R. Minne (1891-1965) gaf uiting aan een getemperd idealistisch engagement in
dienst
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van de socialistische gedachte. Vanaf zijn twintigste jaar was die Gentenaar
verbonden aan het socialistische blad Vooruit; hij trok vooral de aandacht met zijn
kroniek In 20 lijnen; een ruime keuze uit de meer dan 3000 kronieken die tussen
1944 en 1957 verschenen, werd in 1955 onder de gelijknamige titel uitgegeven. In
Wolfijzers en schietgeweren (1942), dat Minnes geestelijk leven van 1921 tot 1930
weerspiegelt, hebben R. Herreman en M. Roelants, luidens de ondertitel, naast
gedichten en verhalen een ‘serie epistelen’ van hem verzameld over ‘den nood en
de nijdigheden, de hoop en de zoetheid, de wijsheid en de argeloosheden van den
dichter en den mens’. De titel wijst op Minnes agressiviteit: vanuit zijn ‘schampere
schietbarak’ schiet de dwarszitter en non-conformist zijn pijlen af op alle vormen
van hypocrisie, schijnheiligheid en hol idealisme.
R. Herreman (1896-1971) werkte ook mee aan Vooruit, waarvoor hij elke dag
een ‘Boek-Uil’-tje schreef, d.i. beschouwingen over een boek of een geestelijke
aangelegenheid die hem geboeid had. Een eerste bloemlezing van ‘boekuiltjes’
verschenen tussen 1929 en 1940, werd in 1944 door Fr. Closset bezorgd; een
tweede door B. Ranke samengestelde en ingeleide bloemlezing verscheen in 1960
onder de titel Boekuiltjes. Over het letterkundig leven in Vlaanderen van 1944 tot
1948. Benevens aan Vooruit verleende hij zijn medewerking aan De Gids, Groot
Nederland en Dietsche Warande en Belfort; hij zat in de redactie van Forum en was
medestichter van het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Hij wilde niet doorgaan voor een
vakcriticus en had geen andere ambitie dan de jongere generatie zonder onderscheid
van stand of klasse geestelijk te verheffen en beter te leren leven:
(Ik verkies de boeken) die mij beter leeren leven, waaronder men kan
verstaan: blijder leven, voller, dieper leven; die mij leeren mijzelf
nauwkeuriger te denken en te voelen, wat alles nogal vaag blijft, maar
waaraan ik een gangbaren regel heb gevonden, die mij laat begrijpen
waarom ik zekere boeken een warm hart toedraag, terwijl ik tegenover
andere, zelfs wanneer men ze tot kunstwerken kan bestempelen, eerder
17
terughoudend ben ;
aldus bepaalt hij in Zeg mij hoe gij leest. Overwegingen, critiek, propoosten,
aphorismen en buitelingen bij de dagelijksche lectuur (1941) de keuze van zijn
lievelingslectuur. De titel wijst impliciet op de verbondenheid van de literatuur (hoe
gij leest) met het leven (hoe gij leeft); leven betekent voor hem zijn persoonlijkheid
met blij gemoed ontplooien en meteen dag in dag uit het geluk nastreven; Vergeet
niet te leven (1943), de volgende bundel levensbeschouwingen, noemt hij trouwens
een ‘klein handboek van het geluk’. Uit het boven aangehaalde citaat blijkt dat
Herreman in kritisch opzicht geen objectief wetenschappelijk standpunt inneemt;
evenals M. ter Braak beschouwt hij de kritiek als een ontmoeting van ‘man tegen
man’, waarbij het levensinstinct de overhand krijgt op de nuchtere rede.
M. Gijsen (1899-1984) is een werkelijkheidsgebonden moralist, steeds op zoek
naar existentiële oorspronkelijkheid en intellectuele oprechtheid. Hij pleit voor de
persoon, die precies uit eerbied voor zichzelf erop bedacht is de morele vrijheid van
de anderen in acht te nemen, wat van zijn sociale bekommernis getuigt. De titel van
zijn tweeledige bundel dagbladkritieken over dichters, Peripatetisch onderricht (1940,
1942), doet uitkomen dat hij de literaire kritiek niet als een wetenschappelijk bedrijf
beoefent, maar als levenskunst opvat, waarbij het er vooral op aankomt de diepere
psychologische drijfveren van de scheppende kunstenaar bloot te leggen en meteen
de huichelaars (b.v.U. van de Voorde) van de oprechten (W. Elsschot en G.
Walschap) te onderscheiden.
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menten in de geschiedenis van zijn geboortestad handelt hij in Oostende verteld
(1970) - sprankelt van humor en heeft een afkeer van alle dogmatiek. Deze
wereldreiziger - zie zijn vele reisherinneringen - is evenals Herreman een
levensaanvaarder, die het leven ondanks al zijn tekortkomingen met een blij gemoed
beaamt, zoals de titel van zijn essay Nacht? zei de zon, nooit van gehoord! (1967)
dat suggereert; van de donkere zijden hiervan wil hij niets afweten. Het Vlaamse
volkskarakter schildert hij met milde humor in Leer mij ze kennen... de Vlamingen
(1969), terwijl hij tevens zijn landgenoten tegen het Nederlandse
meerwaardigheidsgevoel verdedigt. Over de poëzie handelt hij in De poëziemuur
doorbreken (1958) alsook in Poëzie en experiment (1956), een dialoog in briefvorm
met Erik van Ruysbeek over oud en nieuw in de dichtkunst. Eveneens in de vorm
van brieven gewisseld met Van Ruysbeek komt zijn opvatting tot uiting over de zgn.
Kulturdämmerung, en wel onder de tot optimisme stemmende titel Ondergang en
dageraad (1966); dit is tussen haakjes een genre waarin deze geboren polemist
uitblinkt. Over het schrijven van kritiek geeft hij enkele scherpzinnige beschouwingen
ten beste in Van kritiek gesproken (1955); op dit gebied wilde hij evenmin als elders
de alwetende schoolmeester acteren; zoals zijn negen jaar jongere ambtgenoot op
het ministerie van Nederlandse Cultuur, B. Decorte, treffend opmerkt, ‘trachtte hij
te achterhalen en te bepalen in welke mate een dichter of schrijver een persoonlijke
bijdrage levert tot de ontginning van de barre velden van de menselijke geest en
18
van het menselijk hart’.
De laatst behandelde essayisten hielden er een ruimgeestig Vermeyliaans getint
humanisme op na, dat vastgeankerd is in het geloof in een niet nader te bepalen
allesomvattende dynamische levenskracht. De steeds grotere belangstelling voor
het concrete mens-zijn kon de katholieke essayisten niet onverschillig laten. De
afstand tussen het ‘woordchristendom’, berustend op eendracht scheppende
naastenliefde, en het feitelijke christendom, gekenmerkt door tweedracht zaaiende
machtsuitoefening en onverdraagzaamheid, had reeds menig katholiek, als M.
Gijsen en G. Walschap - vgl. Vaarwel dan! (1940) - van de r.-k. Kerk verwijderd. De
aan het katholicisme trouw gebleven literatoren begonnen, aangemoedigd door de
zich baanbrekende existentiefilosofie, hun aandacht toe te spitsen op de mens
gezien vanuit zijn bepaalde situatie in de wereld, evenwel in een christelijk
perspectief. God wordt niet meer als een beveiligende instantie beschouwd; Hij
wordt integendeel de inzet van een innerlijke strijd, waarbij zowel de hartstochten
als de rede, het lichaam als de geest betrokken zijn. De strijd, naar aanleiding
waarvan de mens zich bewust wordt van zijn nietigheid, zet hem aan tot
bescheidenheid en begrip voor gelijkaardige problematiek bij de evenmens, en
meteen tot liefdevolle verdraagzaamheid. De voornaamste vertegenwoordigers van
de christelijk-humanistische richting zijn A. Demedts en M. Roelants. Als hun
voorloper kan de Antwerpse jurist A. van Cauwelaert worden beschouwd.
A. van Cauwelaert (1885-1945) verwierp alle tendensliteratuur, incl. de christelijke,
omdat hij eigenheid en waarachtigheid als de eerste criteria van alle waardevolle
kunst beschouwde en die niet stroken met een doelbewuste en met pathos
voorgestane ideologie. Het verwondert dan ook niet dat hij niets voelde voor het
doctrinaire van L. Bloy of de overdreven gevoelsromantiek van Verschaeve, een
hekel had aan geleerddoenerij en afwijzend stond tegenover de ‘zuivere poëzie’. In
de kunst was hij, naar het woord van G. Walschap, op zoek naar ‘edele
19
menselijkheid’. Hij was hoofdredacteur van Dietsche Warande en Belfort; zijn
essays verschenen in de Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse
Academie, o.a. dat over zijn geliefde dichter K. van de Woestijne (1943).
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De aantrekkingskracht die voor hem van de lyriek van K. van de Woestijne
(1878-1929) uitging, laat zich gemakkelijk verklaren. Van de Woestijne plaatst
immers de lyriek op het hoogste niveau in de hiërarchie van de dichtkunst, omdat
ze rechtstreeks voortvloeit uit de ziel van de dichter, dus oorspronkelijk en menselijk
is, en niet besmet wordt door culturele invloeden. ‘Elke bundel oprechte gedichten’,
schrijft Van de Woestijne, kan alleen ‘wezen (...): deel van een lyrische
20
autobiografie’. In hem waardeert A. van Cauwelaert de ‘edele mens’, die zich niet
laat doorgaan voor wat hij niet is, zich gewoon laat voortbewegen door God, die
hem van de ‘modderen’ grond der hartstochten naar het rustige en zielslouterende
‘bergmeer’ voert. Als voorstander van de aldus opgevatte ‘zuivere poëzie’ veroordeelt
21
Van de Woestijne de zgn. ‘meerepische of geestelijker-beschouwende poëzie’ ,
zoals die door H. Gorter of Henriëtte Roland Holst werd beoefend. In tegenstelling
tot Vermeylen, wiens religiositeit op het socialisme uitloopt, weegt bij Van de
Woestijne de individuele, verticale verhouding tot God door, zodat hij tot de mystieke
22
dichters kan worden gerekend. Van de taalstrijd heeft hij zich dan ook weinig
aangetrokken. Hij is in Vlaanderen de voornaamste exponent van het Westeuropese
symbolisme, dat hij als een overkoepelende beweging opvat, die op diepe
menselijkheid berust, het regionalisme uitsluit en op Europese eenheid aanstuurt.
Ook in zijn taalgebruik verschilt hij van Vermeylen; terwijl deze een glasheldere en
synthetische taal hanteert, geeft Van de Woestijne de voorkeur aan analytisch
kronkelende zinnen, die hij met barokke elementen overlaadt. Alles loopt bij hem
op esthetiek uit, zelfs zijn correspondenties voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant,
waarin hij zijn berichten, aldus Toussaint van Boelaere, kon verheffen tot ‘litteraire,
23
schoonheids-gevoelende bijdragen’. Ook zijn kritische opstellen waren aanleiding
tot esthetische beschouwingen en leren dan ook meer over de criticus dan over de
besproken auteur. Ze werden gebundeld in Kunst en geest in Vlaanderen (1911,
1930) alsook in Schroeflijn (1928), een titel die naar Van de Woestijnes eigen
woorden kan worden verklaard als een symbool van alle kunst: ‘eene lijn die zich
wentelend ontwikkelt in de hoogte om wéér en aanhoudend op haar-zelf terug te
24
dalen’. ‘Symbool van alle kunst’: evenals de romantici ziet hij af van de klassieke
indeling der kunsten; alle kunsten streven, weliswaar met eigen middelen, naar
hetzelfde ideaal, nl. de uitbeelding van het schone, dat van mystieke aard is. In zijn
opstellen komen dan ook woordkunstenaars, schilders en musici ter sprake.
Laten wij nu, na deze parenthese, terugkeren tot de christelijke existentialisten.
Het kritische werk van M. Roelants is bijeengebracht in het tweeledige Schrijvers,
wat is er van de mens? (1956, 1957). De titel spreekt boekdelen: in de literatuur is
Roelants steeds op zoek naar de achter het woord schuilgaande mens, waarvan
hij verwacht dat hij zich ongemaskerd vertoont, van grootspraak afziet, zijn
zwakheden en levensbeschouwelijke twijfels niet geheim houdt; als Forumiaan
verkiest hij de ‘vent’ boven de ‘vorm’.
Een zelfde strekking vertoont de kritiek van A. Demedts (1906). Hij is in hoofdzaak
een christelijk denker, die meer belang hecht aan de boodschap dan aan de vorm
waarin die gegoten is en de kunst beschouwt als de kristallisering van het innerlijk
leven van de kunstenaar. Hij schreef monografieën over H. Verriest (1945) en J.
Daisne (1962), een studie over E. Claes (1961), essays over R. Minne (1946) en
S. Streuvels (1955, 1971). De Gedachten van André Demedts (1956) werden
gebloemleesd door H. van Herreweghen en ingeleid door A. Westerlinck. Hij zat
naast P. Buckinx, R. Verbeeck en J. Vercammen in de redactie van De Tijdstroom
en Vormen, is redactielid van Dietsche Warande en Belfort en was voorts verbonden
aan het tijdschrift De Periscoop.
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Een aparte sociaal-religieus getinte vertakking van het idealisme vormt het
magischrealistische tweespan J. Daisne-H. Lampo. Zij zijn erop uit langs de kunst,
nl. het fantastische of het magische, de verstrengeling van het reële en het ideële,
het tijdelijke en het eeuwige, het stoffelijke en het geestelijke, het rationele en het
intuïtieve uit te beelden. J. Daisne (1912-1978) belicht de empirische werkelijkheid
door middel van de platonisch gekleurde Idee, terwijl de weinig wijsgerig aangelegde
H. Lampo (1920) het magische op C.G. Jungs collectief onbewuste laat berusten.
Beiden hebben hun levensbeschouwelijk en literair credo theoretisch verantwoord
in essays, Daisne in Letterkunde en magie (1958), Lampo in De ring van Möbius
(1966). Wat Daisne betreft, dienen voorts zijn vertrouwdheid met de Slavische talen
en literaturen vermeld te worden - vgl. Van Nitsjevo tot Chorosjo, 10 eeuwen
Russische letterkunde met bloemlezing (1948) - alsook zijn grondige kennis van de
filmkunst - vgl. Filmatiek, of de film als levenskunst (1956) en het viertalige
Filmografisch lexicon der wereldliteratuur (1971-1978).
Alle tot dusver behandelde essayisten en critici, zowel de Van-Nu-en-Straksers
als hun nageslacht, maakten, afgezien van de hierboven toegelichte schakeringen,
de kunst ondergeschikt aan een humanistisch ideaal met sociale inslag. Dit was
ook het geval met de jonge P. van Ostaijen (1896-1928), die tijdens en vlak na
Wereldoorlog I zijn pijlen afschoot op de trits staat, vorst en God, en met woord en
daad voor verbroedering, gelijkheid en rechtvaardigheid ijverde. De door de
naoorlogse-gebeurtenissen teleurgestelde Van Ostaijen stortte in het andere uiterste:
de ethische absolutist helde over naar esthetisch absolutist en werd de Vlaamse
verdediger van de ‘poésie pure’, opgevat als een ‘ontindividualiseerd’ autonoom
organisme, los van de fenomenale wereld. Zijn kunst- en levensbeschouwelijke
ontwikkeling kan men volgen aan de hand van zijn Krities proza, I (1929) en II (1931).
Een aparte behandeling vragen thans vier essayisten die zich afzijdig hielden
zowel van de Vlaamse als van de sociale strijd en een eigen plaats in de literaire
kritiek innemen.
A. de Ridder (1888-1961), aanvankelijk medewerker aan Vlaamsche Arbeid, staat
25
vooral bekend als de stichter van De Boomgaard. Van de literaire kritiek ging hij
over naar de literatuurgeschiedenis, vervolgens na Wereldoorlog I naar de
modernistische kunstkritiek, eindelijk naar de kunstgeschiedenis; in deze laatste
periode schreef hij meestal in het Frans, vermoedelijk om een ruimer publiek te
bereiken. De slogan van Vermeylen, ‘wij willen Vlamingen zijn, om Europeeërs te
worden’, zette hij om in ‘Europeanen voor alles, Vlamingen bij dezelfde gelegenheid’.
Hij was kosmopolitisch gezind, voelde zich tot het dilettantisme aangetrokken en
distantieerde zich van de Van-Nu-en-Straksers, wie hij o.m. hun engagement
verweet. Hij schreef een boek over Stijn Streuvels (1907) en sprak zich loffelijk uit
over H. Teirlinck n.a.v. het verschijnen van Mijnheer Serjanszoon (1908), ‘waarmee
wij toch,’ schrijft hij, ‘uit het karrespoor van 't armoedig realisme en uit de hobbelweg
26
der simpelgeestige boerenliteratuur geraken’. Door zijn ‘Epicuriaanse opname der
dingen’, zijn veelzijdigheid, zijn scepticisme en zijn ironie vertoont Serjanszoon, en
onder diens trekken H. Teirlinck, aldus De Ridder, overeenkomsten met Candide,
die zijn tuin, Epicurus' tuin, kweekte. Lezenswaard zijn De Ridders ironische
Gesprekken met den wijzen jongeling (1910) en zijn reeks interviews met en
portretten van literaire prominenten als A. Vermeylen en H. Teirlinck verschenen
onder de titel Vlaamsche Schrijvers (1909).
Ironie en scepticisme zijn zoek in het essayistisch werk van M. Gilliams
(1900-1982), die zich evenwel, evenals A. de Ridder, tracht te distantiëren van
mensen en gebeurte-
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nissen om er de diepere ondergronden van te peilen. Gilliams is de aristocraat van
de geest, die eenzaam in zichzelf gekeerd mijmert over het menselijke mysterie,
dat o.a. gestalte krijgt in de ‘complexe verhoudingen van weerstanden en spanningen
27
aanwezig in de fuga's van Bach’ . De kunst der fuga (1953) is een bundel
dagboekbladen (1941-1975) en essays over o.a.K. van de Woestijne, H. Teirlinck
en G. Burssens. Het uitgebreide essay Een bezoek aan het prinsengraf (1952) over
P. van Ostaijen behoort volgens P. Rodenko tot het beste wat tot nu toe over de
dichter is geschreven. Zijn dagboekbladen van 1932 tot 1940 verschenen in De
man voor het venster (1943), waarin ook ‘notities’ over G. Gezelle, P. van
Langendonck en P. van Ostaijen zijn opgenomen.
Een andere eenzame, die zich het liefst in zijn ivoren toren opsloot om op een
afstand wereld en mensen gade te slaan, was J. van Nijlen (1884-1965). Niet voor
niets voel de hij zich verwant met Montaigne, de bezadigde levensbeschouwer,
wiens essays hij gedeeltelijk vertaalde en van een inleiding voorzag - Uren met
Montaigne (1916). Zijn belangstelling ging hoofdzakelijk uit naar de Franse letteren;
hiervan getuigen zijn essay over Ch. Péguy (1919) en zijn Herinneringen aan de
Fransgerichte E. du Perron (1955). Evenals A. de Ridder werkte hij mee aan
Vlaamsche Arbeid en De Boomgaard; vanaf 1932 volgde hij C. Buysse op in de
redactie van Groot Nederland. Een rusteloze zoeker is ten slotte P. de Vree
(1909-1982), wiens naam nauw verbonden is met het in 1953 door hem opgerichte
De Tafelronde; hij blijft als recensent en essayist een drukke en veelzijdige activiteit
ontwikkelen. Hij stelde eerst belang in de romanproblematiek - Hedendaagsche
Vlaamsche romanciers en novellisten (1936) - en ging na Wereldoorlog II over tot
de avantgardistisch geëngageerde poëziekritiek - vgl. Onder experimenteel vuur
(1968), waarin hij optreedt als de propagandist van de experimentele poëzie in
Vlaanderen. Zijn onverhulde sympathie voor avantgardistische opvattingen gaf
onvermijdelijk een polemische en agressieve toon aan zijn uitspraken. Hij liep
eveneens zijn tijd vooruit toen hij als eerste in Vlaanderen op het belang van een
sociologische aanpak van de literatuur wees: Schets der sociale achtergronden van
de hedendaagse Vlaamse roman (1951), De sociale ruimte van de literator in
Vlaanderen sedert Wereldoorlog II (1958) en Over literaire cultuurpolitiek (1960).
De betekenis van De Vrees kritische en essayistische arbeid omschrijft H.-F. Jespers
als volgt:
Het ontleedmes van De Vree's scherp-cerebrale, analytische geest verricht
een voortdurende vivisectie van de nieuwste poëtische strekking en de
28
autopsie ook van de vorige.
In dit overzicht hebben wij ons beperkt tot de vooraanstaande critici en essayisten
die voor 1920 werden geboren en hun literaire activiteit reeds voor Wereldoorlog II
begonnen; zodra hun naam aan bod kwam, achtten wij het billijk hun hele werk in
beschouwing te nemen. Wij maken geen aanspraak op volledigheid en zijn er ons
terdege van bewust dat wij een aantal minder produktieve krachten onrecht hebben
aangedaan. Dit onrecht willen wij thans gedeeltelijk ongedaan maken. Wij verwijzen
chronologisch naar H. Teirlinck (1879-1967), die in een aantal essays zijn
toneelopvattingen uiteenzette. Naar J. Muls (1882-1961), de bezieler van Vlaamsche
Arbeid, waarvan hij 25 jaar lang de hoofdredacteur was; in dit tijdschrift wilde hij een
christelijke gemeenschapsethiek verdedigen tegen de decadente geest van een
‘Latijns’ Vlaanderen; deze bereisde en belezen smaakvolle dilettant schreef vooral
over de plastische kunsten. Naar G. Burssens (1896-1965), de vriend van P. van
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me informatieve arbeid leverde. Naar Pieter G. Buckinx (1903), een van de
gangmakers van het anti-expressionistische Vormen, terwijl R. Verbeeck (1904-1979)
zich verdienstelijk maakte met een uitstekende studie over H. Marsman (1960).
Naar J. Vercammen (1906-1984), die een wijsgerig georiënteerde bundel opstellen
op zijn naam heeft. Tussen twee woestijnen (1958). Naar P. Lebeau (1908-1982)
die in De kunst van het essay de uitzonderlijke waarde van het genre in het licht
stelde. Naar H. Hensen (1917), de Nietzscheaans gestemde dichter en dramaturg
die in 1947 Over de dichtkunst publiceerde. Ten slotte naar de criticus C. Bittremieux
(1920), die een voortreffelijk werk wijdde aan J. van Nijlen (1956).

De literatuurwetenschap
door Paule Mertens-Fonck
Fr. Baur (1887-1969), hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Gent, was het die het
initiatief nam tot het samenstellen van de Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden (eerste deel in 1939), waarmee hij de culturele eenheid tussen Noord
en Zuid meende te versterken. Hij schreef er de methodologische inleiding van. Hij
was een strijdbaar en dogmatisch katholiek - de Vlaamse tegenhanger van de
Nijmeegse hoogleraar G. Brom - , die zijn sympathie voor G. Gezelle en A.
Rodenbach niet onder stoelen of banken stak; hij gaf trouwens in samenwerking
met andere vakgeleerden de verzamelde werken van G. Gezelle (1930-1939) en
29
A. Rodenbach (1956-1960) uit en schreef over hen, respectievelijk in 1930 en 1960.
Baur was niet de eerste die tegenover de geringe belangstelling van de
Noordnederlanders voor de zuidelijke letteren en in het kader van de Vlaamse
Beweging de noodzakelijkheid ondervond de bijdrage van Vlaanderen tot de
wereldliteratuur in het licht te stellen. Allereerst moest het Vlaamse publiek zelf
worden ingelicht over de jongste ontwikkelingen in eigen land. Vermeylen gaf al in
1923 Van Gezelle tot Timmermans uit, vanaf de derde druk (1938) De Vlaamsche
letteren van Gezelle tot heden getiteld; de 4e uitgave (1949) werd door zijn Gentse
collega F. de Backer aangevuld. In opdracht van de uitgeverij Heideland schreef B.
Kemp er in 1963 een vervolg op onder de titel De Vlaamse letteren tussen gisteren
en morgen (1930-1960). In 1930 was ook Een overzicht van de Vlaamsche
letterkunde na ‘Van Nu en Straks’ door P. Kenis (1885-1934) verschenen, waarbij
de bibliografische aantekeningen door R. Roemans (1904-1968) waren verzorgd;
de aankomende bibliograaf zou weldra de volle maat van zijn talent geven in zijn
met voorbeeldige acribie verzorgde Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften
(verschenen vanaf 1930), die na zijn dood werd voortgezet door zijn medewerkster
H. van Assche (1922). M. Gijsen leverde eveneens zijn bijdrage tot de betere kennis
van de moderne Vlaamse letterkunde in een bondig, doch scherp getekend overzicht
getiteld De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830 (1940), Wat de poëzie betreft,
blikte A. Demedts terug op het recente verleden in De Vlaamsche poëzie tussen
1918 en 1941 (1941, 2e bijgewerkte uitgave 1945), een studie met bloemlezing. Als
toneelspecialist maakte zich L. Monteyne (1886-1959) verdienstelijk met zijn overzicht
Een eeuw Vlaamsch tooneelleven 1830-1930 (1936); hij
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verruimde zijn perspectief in Drama en toneel van Oost en West door de tijden heen
(1949). De volledigste literair-historische studie uit deze tijd is die van R.F. Lissens
(1912), De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden (1953); lang voordien had hij
zijn aandacht gericht op het Impressionisme in de Vlaamsche letterkunde (1934).
Lissens, die hoogleraar werd aan de U.F.S.I.A. te Antwerpen, publiceerde in 1942
een uitgave van de brieven van Rodenbach met een uitvoerige
psychologisch-historische inleiding. Vooral bestemd voor het Franstalige publiek
zijn van Fr. Closset (1900-1964) de bondige studie Aspects et figures de la littérature
flamande (1943) alsook de vertalingen van Middelnederlandse teksten in Joyaux
de la littérature flamande du moyen âge (1949); zijn werken in het Nederlands over
Die van 't Fonteintje (1948), R. Herreman (1942, 1944, 1961) en H. Hensen (1965)
wijzen op zijn sympathie voor de non-conformistische ‘vent’. Fr. Closset, geboren
te Herstal bij Luik, was de eerste Franstalige neerlandicus die aan de Rijksuniversiteit
te Luik Nederlandse literatuur doceerde.
De naam van zijn collega en vakgenoot M. Rutten (1906) is nauw verbonden met
die van K. van de Woestijne, aan wiens leven en werk hij een aantal baanbrekende
studies heeft besteed. Zijn dissertatie handelde over de Lyriek van K. van de
Woestijne (1934); de aggregatie hoger onderwijs haalde hij aan de Rijksuniversiteit
te Luik met een studie over De esthetische opvattingen van K. van de Woestijne
(1943); later kwamen Het proza (1959) en De Interludiën van K. van de Woestijne
(1972) van de pers. Die formalistisch georiënteerde academicus ontwikkelde een
drukke kritische werkzaamheid, waarvan wij de weerslag vinden in de twee bundels
Nederlandse dichtkunst (Van Kloos tot Claus, 1957; Achterberg en Burssens voorbij,
1967). Zonder de nieuwste kritische of literairtheoretische paden praktisch in te
slaan, stond deze onvermoeide boekenwurm toch open voor de jongste richtingen
in de literatuurwetenschap, zoals blijkt uit zijn opstellen in allerlei Zuid- en
Noordnederlandse tijdschriften. Even gehecht aan zijn Vlaamse geboortegrond was
zijn voorganger en leermeester R. Verdeyen (1883-1949), die ons hoofdzakelijk
middeleeuwse tekstuitgaven heeft nagelaten.
De middeleeuwse letteren blijken het uitverkoren studieterrein van de geestelijken
te zijn. De jezuïet J. van Mierlo (1878-1958) voerde een taaie pennestrijd met zijn
Duitse vakgenoten om Hendrik van Veldeke bij de Vlaamse literatuur in te lijven.
Naast tekstuitgaven van Hadewijch bezorgde hij nieuwe gezichtspunten bevattende
studies over deze dichteres (1926) alsook over Veldeke (1929), Maerlant (1946) en
A. Bijns (1950, 1951). Hij overziet de middeleeuwse letterkunde, waarvan hij het
beeld grondig wijzigt, in zijn standaardwerk De letterkunde van de middeleeuwen
(2 dln., in Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, 1939, 1940). De
spiritualiteit, in het bijzonder de middeleeuwse mystiek, was het onderzoeksveld
van de dominicaan S. Axters (1901-1979); internationale faam verwierf hij met zijn
Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden (4 dln., 1950-1960).
A. van Elslander (1921), de opvolger van Baur aan de Rijksuniversiteit te Gent,
wijdde een studie aan Het refrein in de Nederlanden (1953). Zijn belangstelling voor
de kunst van de rederijkers blijkt voorts uit zijn kritische tekstuitgaven en de door
hem op touw gezette reeks Rederijkersstudiën, waardoor in vergetelheid geraakte
dichters herontdekt werden en de rederijkers over het algemeen in een gunstiger
daglicht zijn komen te staan. Daarnaast verzorgde hij in samenwerking met A.M.
Musschoot het Verzameld werk van C. Buysse (1974-1982), terwijl hij een monografie
over deze auteur schreef (1960, 1961).
De belangrijkste publikaties van de Leuvense hoogleraar Ed. Rombauts (1902)
bewe-
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gen zich op het gebied van de 16e- en 17e-eeuwse Zuidnederlandse letterkunde,
zoals blijkt o.a. uit zijn aandeel in de Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden, nl. het hoofdstuk ‘Humanisme en Renaissance in de zuidelijke
Nederlanden’ in deel III (1944) en dat over ‘De letterkunde der XVIIe eeuw in
Zuid-Nederland’ in deel V (1952). Ook voor de middeleeuwen toonde hij zijn
belangstelling, vermeldenswaard is o.a. de uitgave in samenwerking met N. de
Paepe van Hadewijchs Strofische gedichten (1961). In het voetspoor van die
leermeester spitste L. Roose (1920), eveneens hoogleraar aan de Katholieke
Universiteit Leuven, zijn aandacht toe op enkele figuren uit de 16e en de 17e eeuw,
als C. Crul, A. Bijns, Bredero, Vondel en C. Huygens. Opmerkelijk is o.a. zijn studie
over Anna Bijns. Een rederijkster uit de Hervormingstijd (1963). In de reeks ‘Literaire
Verkenningen’ bezorgde hij een deel over het Nederlandse sonnet in de 16e en 17e
eeuw onder de titel En is 't de liefde niet (1971). Een andere leerling van prof.
Rombauts is A. Keersmaekers (1920); zijn dissertatie handelde over De dichter
Guilliam van Nieuwelandt en de Senecaans-classieke tragedie in de Zuidelijke
Nederlanden (1957); zijn veelzijdige belangstelling gaat uit zowel naar Hooft
(tekstuitgave van Warenar, 1956) en Bredero als naar Conscience (publikaties over
De Boerenkrijg).
Een vrij verwaarloosde periode in de Vlaamse letterkunde is de 18e eeuw. Dit
verklaart de bescheiden titel van E. de Bocks informatierijke studies Verkenningen
in de 18e eeuw (1963). De Bock (1889-1981) is de stichter geweest van de uitgeverij
De Sikkel te Antwerpen; niet alleen was hij erop uit jonge modernistische talenten
op te sporen en aan te moedigen, maar als amateur-literair-historicus trachtte hij
overigens met succes vergeten of minder bekende figuren uit het Vlaamse verleden
op te diepen; in dit opzicht verrichtte hij dan ook pioniersarbeid. Noemenswaard is
2

ook Hendrik Conscience en de opkomst van de Vlaamsche romantiek (1943 ), de
eerste wetenschappelijke kritiek op Conscience.
Vooral met de 19e-eeuwse Vlaamse letteren hield zich G. Schmook (1898) bezig,
zoals zijn boektitels aantonen: Multatuli in de Vlaamse gewesten (1949), Prosper
van Langendonck (1968). Als directeur van de stedelijke bibliotheken te Antwerpen
werkte hij ijverig aan de modernisering van de openbare bibliotheken in ons land;
in dit verband dienen Wordingsgeschiedenis van het boek (1931) en Boek en
bibliotheek (1937-1952) te worden vermeld.
De hedendaagse letteren worden op de voet gevolgd door de vrijzinnige Brusselse
hoogleraar J. Weisgerber en zijn katholieke Leuvense vakgenoot J. Aerts.
J. Aerts (1914-1984, pseudoniem: A. Westerlinck) is, evenals zijn verre voorganger
J. Persyn (1878-1933), een ruimdenkend en humanistisch-voelend criticus, die over
een encyclopedische kennis beschikt. Hij keerde de ethisch gerichte kritiek de rug
toe en zocht in de esthetisch waardevolle taalwerken, over de ideologische
verschillen heen, steeds de scheppende mens, die hij psychologisch peilde.
Psychologisch gekleurd zijn dan ook zijn studies over P. van Langendonck (1946),
A. Vermeylen (1958), K. van de Woestijne (1952, 1956) en G. Gezelle (1977),
waarmee hij zich verwant voelde. Als hoofdredacteur van Dietsche Warande en
Belfort was hij toegankelijk voor al wie een menselijke boodschap heeft over te
brengen; hiervan getuigen zijn in boekvorm verschenen Gesprekken met Walschap
(1969, 1971), waarin het oeuvre van de Vlaamse romancier aan zijn trekken komt.
Hij beoefende ook een in Vlaanderen weinig voorkomend genre, nl. het
cultuurfilosofische essay: Wandelen al peinzend (1960), Alleen en van geen mens
gestoord (1964), Mens en grens (1972). In dit verband zijn eveneens de
cultuurhistorische werken van J. Boon (1898-1960) vermeldenswaard, die
herhaaldelijk op een Vlaamse prestigepolitiek aandrong.
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J. Weisgerber (1924) volgde aan de Vrije Universiteit Brussel de fijngevoelige P. de
Smaele (1906-1965) op, die zijn leraarsambt vroegtijdig neerlegde; hij liet een
bezonnen studie over Baudelaire. Het baudelairisme. Hun nawerking in de
Nederlandsche letterkunde (1934) na. Weisgerber heeft zich vooral voor de
romanproblematiek geïnteresseerd; zijn Aspecten van de Vlaamse roman 1927-1960
(1964) werden in Noord en Zuid als een waardevolle aanwinst onthaald, aangezien
hier de voornaamste eigentijdse romanciers vanuit een fenomenologisch standpunt
benaderd worden. Eveneens door de fenomenologie bepaald is zijn analyse van
de verhaalruimte in enkele hedendaagse romans, gevolgd door beschouwingen
over de ruimteproblematiek, Proefvlucht in de romanruimte (1972). Hij verrichtte
ook baanbrekend werk op het gebied van de literatuursociologie, die hij in
tegenstelling tot L. Goldmann op een empirisch-pragmatische wijze beoefent; men
leze zijn korte studie over St. Streuvels, een sociologische balans (1970). Als
comparatist publiceerde hij in 1968 Faulkner et Dos-toïevski, confluences et
influences en in 1978 L'espace romanesque.
Academici als A. Vermeylen, Fr. Baur, M. Rutten, J. Aerts en J. Weisgerber hebben
zich weten in te schakelen in de nieuwe geestelijke en literaire stromingen, zodat
zij de literatuur met een moderne aanpak konden benaderen en de wetenschappelijke
gedachtenwisseling met het buitenland op voet van gelijkheid konden stimuleren.
Zij hebben met hun hoogstaande publikaties het literaire Vlaanderen uit zijn
isolement geholpen. Hun verdienste is des te groter omdat zij meestal in de loop
van hun schooljaren geconfronteerd werden met taalmoeilijkheden voortvloeiende
uit het tweetalige of ook zelfs eenzijdig Franstalige onderwijs. Dit is een euvel dat
sinds de vervlaamsing van het secundair onderwijs en de Rijksuniversiteit te Gent
verholpen is. Tot dan toe verkeerden Vlaamse intellectuelen in een benadeelde
positie.
Dit geldt uiteraard ook voor de essayisten en critici, die bovendien soms slechts
middelbaar onderwijs genoten. Vandaar dat het essay vóór 1940 op enkele
uitzonderingen na geen al te hoge vlucht nam en Vlaanderen toen geen essayist
van formaat had als A. van Duinkerken, D. Coster, M. ter Braak of S. Vestdijk in
Nederland. Het essay vereist immers ruime kennis èn een synthetisch beeldend
vermogen. Die kennis was voor velen eerder beperkt; ook werkte hun gebondenheid
aan lokale toestanden belemmerend voor een ruime blik op mens en wereld; het is
trouwens opvallend hoe graag die schrijvers reisden en reisherinneringen op het
papier zetten, alsof zij behoefte hadden aan ruimtelijke verruiming. Daar vorm en
inhoud hand in hand gaan, werd hun beperkte levensvisie weerspiegeld in een taal
die vaak onbeholpen was. Men kan dan ook van die auteurs niet verwachten dat
zij in enkele jaren tijds een achterstand van generaties zouden inhalen; men moet
hun werkzaamheid in haar historische context plaatsen; pas dan kan men hun
verdiensten naar waarde schatten.
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De Franse literatuur in Vlaanderen
door prof. dr. J.-M. Klinkenberg
Een Franse literatuur in Vlaanderen?
Zoals bekend, aanvaardde de burgerij aan weerszijden van de taalgrens bij het
onafhankelijk worden van België het Frans als voertaal. Aldus voltrok zich een
ontwikkelingsproces dat sinds het Bourgondische tijdperk aan de gang was en in
1
de 18e eeuw een bijzondere versnelling kende. In Vlaanderen bereikte de
verfransing in de tweede helft van de 19e eeuw geleidelijk aan haar hoogtepunt; de
hervernederlandsing van het openbaar leven kreeg vanaf 1930 een juridische vorm,
doordat de wetgeving steeds meer met het principe van de territorialiteit van de
standaardtalen rekening ging houden.
Op zijn minst werd het literaire leven in België diepgaand beïnvloed door deze
situatie, waarop we hier niet verder ingaan. Voor de Vlaamse literatuur spreekt dat
vanzelf. Het geldt evenzeer voor de Franstalige literatuur, hoewel beide literaturen
zich veelal naast elkaar hebben ontwikkeld, en wel zonder veelvuldige of opvallende
wisselwerking. Toch wordt de ontwikkeling van de Franstalige literatuur bepaald
door de sociolinguïstische toestand in twee opzichten, waaraan twee chronologische
fasen beantwoorden. De eerste beïnvloeding is direct van aard en stemt overeen
met wat de Sovjetrussische criticus L.G. Andrejev een ‘centripetale’ fase heeft
2
genoemd ; in deze periode overheerst het begrip ‘Belgische literatuur’, waartoe niet
alleen schrijvers uit Brussel of Wallonië bijdragen, maar ook tal van schrijvers die
sociologisch gesproken hun wortels hebben in de Vlaamse gewesten. De tweede
beïnvloeding is indirect en beantwoordt aan een ‘centrifugale’ fase. In die tijd wordt
de ideologische kritiek op het begrip ‘Belgische literatuur’ uitgewerkt en streven de
Frans-Belgische schrijvers ernaar, op een andere manier de relaties te definiëren
die zij met de Franse literatuur, zoals die te Parijs wordt beoefend, onderhouden.
Een relatie die in dit stadium veelal als versmelting of gelijkgerechtigdheid wordt
omschreven. Deze kritiek op een ‘Belgische literatuur’ heeft nog steeds haar beslag
niet gekregen en we kunnen gerust zeggen dat het in de eerste fase ontwikkelde
model de literaire debatten in Franstalig België blijft beïnvloeden. Wij kunnen dan
ook stellen, dat de Vlaamse bijdrage aan deze literatuur bepaalde sporen heeft
3
achtergelaten in de controversen.
Dat de Vlaamse invloed op de Franse letteren uit de 19e eeuw direct is geweest,
hoeft niemand te verbazen. Die literatuur komt inderdaad tot ontwikkeling in een
milieu dat literair gesproken niet nauwkeurig kan worden beschreven, maar uit een
sociologisch oogpunt gemakkelijker valt te omschrijven. Bekend is, dat de sociale
klasse die bij de oprichting van de Belgische staat was gebaat, die van de vrije
beroepen, de middenstand, de magistratuur, het leidinggevend personeel (in een
rake formulering merkte Henri Pirenne op, dat het Congres ‘wetten voor de
middenstand zal maken’).
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‘Juist de grote bewegingsvrijheid van de bourgeoisie, die zich evenals alle
overheersende klassen van haar behoefte aan “reduplicatie” via de cultuur bewust
4
was, heeft de specificiteit van de Belgische instellingen bepaald’. Nu was deze
5
opkomende ‘transregionale en transetnische’ klasse bijna geheel Franstalig; de
Franse standaardtaal overheerste de streektalen van het noorden tot het zuiden
van het land. Slechts in deze taal kon de heersende klasse in het eerste stadium
van het censuskiesrecht haar politieke en dus ook haar culturele uitdrukkingsmiddel
vinden. De door de burgerlijke Franse Revolutie uitgewerkte ideologie inzake
6
streektalen vond hier inderdaad - met een belangrijke nuance, waarop wij zullen
terugkomen - een nieuwe uitdrukkingsvorm. In dit verband meende men dat de
‘tongvallen’ op zich waarden vertegenwoordigden die nog met het Ancien Régime
samenhingen. Een echte maatschappelijke vooruitgang kon slechts worden bereikt
door ze te verdringen ten gunste van een modern, universeel en revolutionair
medium. Men vindt de weerslag van deze opvatting o.a. in de volgende regels van
André van Hasselt (1806-1874):
L'esprit de rivalité et d'antagonisme que nos vieilles communes et surtout
le double élément constitutif de la population belge, le roman et le thiois,
ont établi en Belgique, nous semble déjà s'opposer avec assez de force
à une fusion complète de ces deux principes, et, par suite, à
l'établissement d'une nationalité belge, - pour que l'on ne cherche pas à
morceler le pays d'une manière plus tranchée encore, à achever de le
couper en deux, à isoler de plus en plus les Flandres, à les empêcher de
s'asseoir une bonne fois au banquet de la civilisation moderne, comme
7
si la Belgique étalt trop grande et trop homogène.
De literatuur die nu zou ontstaan, zou dus in het teken van het unitarisme staan.
Ondanks de door literaire genootschappen als De Taal is Gansch het Volk en De
Olijftak opgerichte bewegingen zou de produktie van de jongere bourgeoisie in de
Franse literatuur moeten worden opgenomen.

De symbolische rol van de Vlaamse cultuur
Paradoxaal genoeg is de verdringing van het Vlaams (het Nederlands) uit het literaire
leven niet volledig. Daarmee begint eerder een dialectische verhouding tussen beide
8
culturele krachtvelden, een verhouding die nog steeds niet is onderzocht. De
Vlaamse of beter gezegd de Nederlands-Belgische literatuur - de rechtzetting is van
belang - of liever de voorstelling van de Vlaamse cultuur en waarden die daarmee
worden geassocieerd, zullen bepaalde literaire praktijken in Franstalige kringen in
de hand werken. Het paradoxale bestaat vooral hierin, dat juist wanneer in België
een literair nationalisme wordt opgebouwd, zodat alleen de verspreiding van het
Frans geschikt lijkt te zijn om de intellectuele ontvoogding en de culturele
homogeniteit van het land te verzekeren, dat zelfde nationalisme de voorstelling
van de Vlaamse cultuur nieuw leven inblaast. Een verschijnsel dat de historicus
Henri Pirenne - een beetje al te simplistisch - aan de ‘overprikkeling van het
9
nationalistisch gevoel’ toeschrijft. Men moet zich inderdaad de precieze ideologische
functie van dit tussen 1830 en 1839 ontwikkelde literair nationalisme herinneren.
10
Zonder er verder op in te gaan , kunnen wij dan opmerken dat het overeenstemt
met de ‘cohesie-ideologie’ (die gevaren van binnen bezweert) en de
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‘individuatie-ideologie’ (die gevaren van buiten bezweert), uitgewerkt door de sociale
klasse die de Belgische revolutie tot eigen profijt had gemonopoliseerd. Hierbij gaat
de opzet van de mythe van de ‘Belgische
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ziel’ - zeer lang vóór Edmond Picard (1836-1924) - gepaard met de
‘stabiliserings-factoren’ en het ‘gezond verstand’ die voor deze klasse karakteristiek
zijn, alsook met de opzet van een utilitaristische kunsttheorie, die de letteren
omschept tot een symbolisch surrogaat voor handel en oorlog.
In een dergelijke context treedt het Vlaams (het Nederlands) naar voren als een
bolwerk tegen de ‘republikeinse besmetting’:
La langue défend les masses de la funeste contagion de l'erreur et du
vice; elle établit un blocus moral empêchant l'infiltration de moeurs
étrangères qui ne sont propres qu'à fausser l'esprit d'un peuple et à
11
dénaturer ses sentiments.
De Vlaamse culturele bijdrage wordt aldus binnen het geheel van de ‘Belgische
literatuur’ het noodzakelijke bestanddeel, dat opweegt tegen de door de Franse
literatuur opgedrongen invloed, een literatuur ‘die vol is (druipt) van misdaad en
12
zedenbederf.’
Dit perspectief leidt tot een sociolinguïstische verdeling van de aan iedere cultuur
toebedeelde functies. De eerste - de Franse - zal binnenslands een cohesiefactor
zijn en naar buiten universaliteit en tevens bevestiging betekenen; de andere zal
binnenslands een intieme, huiselijke sfeer oproepen en naar buiten een
onderscheidingsfactor uitmaken. Geen andere rolverdeling heeft Van Hasselt in de
reeds vermelde studie voor ogen; volgens hem heeft het Vlaams:
...aussi une mission à remplir, en concourant à la grande oeuvre de
réhabilitation nationale, commencée en 1830. Elle a à prêter son concours
à l'autre pour contribuer à remettre en relief tout ce qu'il y a de fruste dans
notre histoire civile, politique, commerciale, artistique et littéraire. (...)
Ainsi donc, que l'idiome flamand se cultive, mais non pas avec la
prétention d'être opposé à la véritable langue des idées, à la langue
française. Qu'il se cultive pour l'intelligence de notre histoire, de notre
13
passé, des choses qui ne sont plus, des hommes qui ne sont plus.
Dergelijke thematiek zal men even later aantreffen bij Charles de Coster (1827-1879),
die wellicht het schoolvoorbeeld is van de ‘Belgische’ schrijver.
Wallons, songeons que ces Flamands que l'on craint, cette langue que
quelques-uns voudraient voir mourir, sont la source vive de notre
nationalité, l'antique élément germanique, digue puissance centre
l'envahissement des tendances françaises (...) Puisqu'il nous faut deux
langues, adoptons-les toutes deux, que l'une soit celle de notre
gouvernement et de nos relations; mais que l'autre soit celle de notre
14
intérieur et de notre vie intime de peuple.

Het droombeeld van het Noorden
De Vlaamse culturele bijdrage aan de Frans-Belgische literatuur kan het best
samengevat worden met één enkel woord: het Noorden.
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Heel vlug had inderdaad wat we het nationalistische denken hebben genoemd,
zijn grenzen verkend. Al was het te verdedigen zolang de sociohistorische
omstandigheden bleven bestaan die tot de formulering hiervan hadden geleid overigens in overeenstemming met het labiele evenwicht van de staat en de leidende
15
klassen -, het gold niet meer zodra een literaire produktie van een bepaald gehalte
het licht zag. Vanaf de jaren veertig zijn de Belgische schrijvers dus bereid over de
grenzen te kijken. Daar de afkeer van de onderstelde gebreken van de literatuur in
Frankrijk geenszins
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had afgenomen, zullen de Germaanse landen hun voortaan modellen en
inspiratiebronnen bezorgen.
De eerste tekst waarin dit idee tot uiting komt, is het voorwoord tot de bundel
16
Rameaux van de dichter Ernest Buschmann (1814-1854). Het Germaanse genie
wordt hier uitgespeeld tegen het Latijnse, dat o.m. als volgt wordt gekenmerkt:
le malaise profond, le découragement, le doute bien près de formuter la
négation, l'isolement et la froideur de l'âme, résultats d'une analyse qui
s'est attachée trop souvent à dissoudre le ciment social. Dans le Nord,
le champ intellectuel n'est pas jonché de ruines; la philosophie n'a point
déraciné les croyances; l'enthousiasme de la pensée et du coeur s'est
allié à une érudition immense; les peuples n'ont abdiqué leur type national,
ni dans leurs moeurs ni dans leur expression littéraire. (...) Oui, le Nord
avec l'immensité et la profondeur de ses élaborations intellectuelles; le
Nord avec son entraînement poétique et ses recherches laborieuses; ses
travaux sur le passé et ses aspirations vers l'avenir; le Nord avec ses
édifications, ses idées, la persistance de ses travailleurs, ses luttes
quelquefois; l'enthousiaste et pensive Allemagne; l'Angleterre avec son
esprit critique et positif, son grand poète dramatique, ses historiens et
ses romanciers; l'Écosse, l'Irlande, le Danemark avec l'originalité de leurs
chansons populaires; la Russie qui s'éveille; la Norvège qui, tout en
perfectionnant l'enseignement du peuple, concourt à éclairer l'histoire de
l'antique Scandinavie; l'Islande enfin avec son Edda si large dans son
allure poétique, si étonnante dans sa théogonie; - tels sont les éléments
principaux dont le contact avec le génie propre à la Belgique, ses légendes
nationales, ses vieilles traditions et la richesse de ses documents
historiques, peut lui donner une littérature.
Die visie op het Noorden zal het hele verloop van de Frans-Belgische literatuur tot
het begin van de 20e eeuw zodanig beïnvloeden, dat de formule noordelijkheid +
Fransetaal de inhoud zelf van deze literatuur kan samenvatten. Francis Nautet
(1855-1896), de eerste markante geschiedschrijver van de Belgische letteren, maakt
17
hiervan gebruik. Juist door dit samenvoegen van tegenstellingen zal advocaat
Edmond Picard, zoon van een Waal en een Vlaamse, romanschrijver, dichter en
18
enthousiast bezieler van L'Art Moderne (1881-1914), de ‘Belgische ziel’ definiëren ;
hij zal sommige uitlatingen van latere schrijvers inspireren, nl. Camille Lemonnier
19
(1844-1913) of Emile Verhaeren (1855-1916). Beide auteurs behoren tot de zgn.
klassieke generatie, die omstreeks 1880 aan het woord komt in de belangrijke
‘tijdschriftenbeweging’, door La Jeune Belgique (1881-1897) en La Wallonie
(1886-1892) geleid. Vanaf nu houden wij ons hoofdzakelijk bezig met de in die tijd
geproduceerde literaire werken. In het midden van de vorige eeuw droegen twee
factoren ertoe bij om het beeld van het Noorden tot een zuivere mythe te maken,
in de volle betekenis van het woord. Het betreft allereerst de radicale breuk die door
de rol van de respectieve talen binnen de Vlaamse gemeenschap werd veroorzaakt:
het volk bezigt zijn dialect, terwijl de hogere stand en de middenstand die zich
20
daarmee identificeert , tot het Frans hun toevlucht nemen. De breuk geeft aanleiding
tot de ontwikkeling van een ingewikkeld beeldencomplex, dat op de onderstelde
kenmerken van de gemeenschap berust waarvan het volk als de grofste expressie
wordt opgevat. Het is bekend dat de cijnsplichtige burger al gauw in de boeken volk
noemde wat hij op straat gepeupel noemde. De tweede factor heeft met het
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tijdsklimaat te maken. De romantiek zegeviert; uiteraard is zij geneigd feiten en
gedragingen in te passen in het schema van de zgn. Völkerpsychologie, d.w.z. de
psychologie der naties, der volkeren en der rassen. Van deze denkwijze zal later
Hippolyte Taines vermaarde positivistische formule de theoretische uitdrukking zijn:
‘het ras, het milieu, het moment’, m.n. het ras zoals Emile Verhaeren dat verheerlijkt:
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Je suis le fils de cette race
Dont les cerveaux plus que les dents
Sont solides et sont ardents
Et sont voraces,
Je suis le fils de cette race
Tenace
Qui veut, après avoir voulu,
21
Encore, encore et encor plus!

‘Een landschap, een ziel, een stijl’
22

Men kan zich afvragen waarin deze ‘Vlaamse luchtspiegeling’ bestaat. Schrijvers,
en vooral critici hebben zich daarover omstandig uitgelaten. Van Camille Lemonnier,
de ‘maarschalk der Belgische letteren’, tot de dichter Charles van Lerberghe, van
Emile Verhaeren tot de schilder James Ensor, bezitten wij ontelbare getuigenissen
die het beeld geleidelijk aan preciseren. De omtrekken hiervan kunnen echter
gemakkelijk tot een klein aantal grondlijnen worden herleid. Men kan inderdaad
beweren dat het ‘noordelijke’ Vlaanderen dat de kern van deze literaire
luchtspiegeling uitmaakt, eerst een landschap was, vervolgens een psychologisch
temperament, uiteindelijk een schrijftrant.
Eerst het ‘landschap’, dat geheel en al gedruktheid en nattigheid is. Het zet tot
nederigheid en inspanning aan, terwijl de nevel de totstandkoming van
droomgestalten in de hand werkt. Hier overheerst de horizontaliteit, waarin zee en
vlakte in elkaar vervloeien; daaruit kan echter ook de bovenzinnelijkheid ontstaan
- een mythe, die Henri Michaux, een Waal uit Parijs, negatief heel goed typeerde:
Et cette campagne flamande d'hier! on ne peut la regarder sans douter
de tout. Ces maisons basses qui n'ont pas osé un étage vers le ciel, puis
tout à coup file en l'air un haut clocher d'église, comme s'il n'y avait que
23
ça en l'homme qui pût monter, qui ait sa chance en hauteur.
In verband daarmee zou men de ruwe beschrijvingen moeten herlezen die Georges
Eekhoud (1854-1927) in Kees Doorik (1883) van het Kempense boerenleven heeft
gegeven, het milieu waarin ook de verhalen van Neel Doff (1858-1942) zich afspelen.
Men zou moeten terugkeren naar Marie Gevers' (1883-1975) geheimzinnige en
alledaagse platteland (Paix sur les champs, 1941), opnieuw luisteren naar de Schelde
en het geraas van de overstromingen in La Comtesse des digues (1931), eveneens
door Marie Gevers, alsook naar de regen bij Charles van Lerberghe (1861-1907).
Met Van Lerberghe zou men moeten slenteren langs de begijnhoven, hallen, belforten
en gevelhuizen, nu eens ingedommeld in de droom der historie dan weer
verlevendigd door handel en industrie: men denke aan Verhaerens Les Forces
tumultueuses (1902), La Multiple splendeur (1906) en zijn fresco Toute la Flandre
(1904-1911). Met Max Elskamp (1862-1931), de gevoelige, maniakale liefhebber
van zeldzame boeken, vreemdsoortige zaken en ongewone syntactische
zinswendingen (La Chanson de la rue Saint-Paul, 1922), zou men moeten dromen
van de kaaien in de havens; men zou nog eens moeten luisteren naar Jacques
Brels Le plat pays, wellicht een van de mooiste huldezangen die ooit aan een
mythische ruimte zijn gewijd.
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Het Vlaanderen uit de literatuur is tevens een ‘temperament’, dat Paul Valéry heeft
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proberen samen te vatten in de volgende bewoordingen - waarin we nogmaals op
de term ras stuiten.
Cette race que distingue une alliance particulière de fougue et de langueur,
de violente activité et de tendance contemplative, qui est ardente et
patiente, sensuelle parfois jusqu'à la fureur et tantôt toute détachée du
monde sensible, retirée dans les châteaux mystiques que l'âme
secrètement se construit sur les confins de l'intelligence de la nuit.
Van dit temperament heeft een criticus, B. Marion, alle facetten, zij het dan op
wijdlopige wijze, trachten te omschrijven:
Cette sérénité, cet équilibre un peu lourd, cette force, cette rondeur, cette
abondance, ce coloris plantureux, cette raison, cette douceur aussi, cette
santé, ce réalisme pratique, cette mysticité contenue, ce besoin biologique
d'initiative, d'indépendance, de combativité dans ce peuple de paysans,
de mineurs, de carriers, de batteurs de cuivre, de tisserands et de
métallurgistes, qui est aussi un peuple de peintres, de poètes, de
musiciens, de dentellières, de verriers, de tapissiers, de jardiniers et
d'horticulteurs. Apre au travail comme au plaisir, laborieux, jovial ou
taciturne, audacieux mais prudent, pratique et persévérant, impatient d'un
joug trop visible, l'homme de chez nous n'apparaît jamais complètement
dominé par la fatalité ou par la mort, comme c'est le cas dans les pays
du Sud; il ne se laisse pas non plus entraîner par une sensualité
dévorante. Ses plaisirs exubérants ne sont peut-être pas très raffinés,
mais ses travaux ne le sont pas non plus principalement et le climat ne
lui épargne pas ses rigueurs. Il ne craint pas l'aventure mais, pour
l'ordinaire, de vie sédentaire et de tempérament réfléchi, il ne la recherche
pas; toutefois, quand elle se présente, il sait y déployer toutes ses qualités
d'homme tenace et entreprenant, d'homme du Nord. Vivant sous un ciel
gris, il est habitué à chercher le soleil et la lumière, ou plutôt des images
de soleil et de lumière dans les étoffes, les costumes, les bannières, les
vitraux, les cuivres, les cristaux, la vaisselle, les tableaux, les bières et
les vins renommés. De sentiment spontané son expression est sincère:
il dit volontiers ce qu'il aime: bien boire et bien manger, vivre indépendant,
posséder sa maison, élever sa famille à sa guise, déployer toute son
énergie dans son métier, maintenir les traditions accumulées par les
générations précédentes et retrouver ses amis dans la société de billard,
de tir à l'arc ou de jeu de boule, qui les réunit. D'éducation chrétienne, il
ne fréquente pas toujours l'église, mais il a cependant une morale de
24
quartier, ou, si l'on veut, de paroisse.
Dergelijke beeldspraak, waarbij mis op kermis rijmt, komt de liefhebber van
schilderkunst vertrouwd voor; ook hij is een Vlaanderen tegengekomen waar alles
taart, worst en pannekoek is, wat de klok slaat, waar alles aan Breughel, Teniers
en Jan Steen herinnert; dit Vlaanderen zal hij in volle pracht terugvinden in de
Légende d'Ulenspiegel (1867), waarin Tijl zeker tegen Pallieter opweegt. Daarnaast
zijn er echter ook de primitieve gedragingen, die de regionalistische schrijvers uit
het einde van de 19e eeuw volgens een reeds behaviouristische techniek hebben
geschetst, o.m. de reeds genoemde Georges Eekhoud met de verhalen uit
Kermesses (1884), met het van mensen krioelende Antwerpen uit La Nouvelle
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Carthage (1888) en met de schooiers uit Cycle patibulaire (1892), of ook nog Georges
Virrès (1869-1946), met zijn Kempense plattelanders en zijn Limburgse
kleinstedelingen (La Glèbe héroïque, 1899; La Bruyère ardente, 1900).
Tussen Ruusbroec en Beckett in staat de angst van de Gentse toneelschrijver
Maurice Maeterlinck (1862-1949), die bij het verschijnen van La Princesse Maleine
(1889) als een nieuwe Shakespeare werd begroet. Zowel in L'Intruse (1890) als in
Pelléas et Mélisande (1892) brengt een zelfde onrust oerkrachten in beweging.
Verder kan ook worden gewezen op Michel de Ghelderodes (1898-1962)
getormenteerde, grinnikende, woeste maskers, die onophoudelijk gebeden en
verwensingen met elkaar laten af-
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wisselen, nl. in La Balade du Grand Macabre (1935), Mademoiselle Jaïre (1942),
Hop Signor! (1938) en Fastes d'Enfer (1943).
De Franstalige literatuur uit Vlaanderen vertegenwoordigt ten slotte ook een
‘stijlvorm’. De Vlaamse schrijver heet een schilder te zijn, terwijl zijn Waalse collega
aan zelfbeschouwing en psychologische ontleding de voorkeur zou geven. Als men
de reeds vermelde regionalisten met die uit het Zuiden, o.a. Hubert Krains, Maurice
des Ombiaux, Edmond Glesener, vergelijkt, blijkt de tegenstelling niet ongegrond.
Albert Giraud (1860-1929), de gangmaker van La Jeune Belgique, had hier een
treffende formule voor:
L'histoire de la Belgique littéraire, c'est l'histoire d'un peintre qui se met
à écrire et qui, tout en rompant avec la tradition de sa race, s'y conforme
encore en lui désobéissant.
Het is een gemakkelijk spel, zoals een andere Vlaming, Franz Hellens (1881-1972),
aantoont, om schrijvers en schilders samen te brengen: Maeterlinck en Memlinc,
De Coster en Bosch, Elskamp en de Primitieven, De Ghelderode en Ensor, en om
ten slotte Eugène Demolders (1862-1919) Route d'Emeraude (1899) bij Ruysdael,
Van Dijck en Rembrandt te doen aansluiten. Maar wie zich bij dit spel te ver waagt,
loopt het gevaar zich Magrittes ironische opmerking omtrent ‘vegetarische
kunstenaars’ op hals te halen...
Een ander kenmerk van de Frans-Vlaamse stijl kan wellicht verklaard worden
vanuit een minder subjectief standpunt. Het gaat om de barokke taal. Doordat het
Frans voor de schrijver een taal is die - hoewel ze zijn moedertaal is - alle binding
met haar milieu heeft verloren, kan dat resulteren in een gevoel van taalonzekerheid.
Een van de manieren om dat complex te boven te komen - de andere is het
hypercorrecte taalgebruik - bestaat erin, de uit onzekerheid voortvloeiende
afwijkingen te aanvaarden door ze in te lassen in een geheel, waarin bewuste
afwijkingen gaan overheersen. Daarmee zou men rekenschap kunnen geven van
Charles de Costers archaïsmen, die overigens met belgicismen en flandricismen
25
afwisselen , van De Ghelderodes overladenheid en rabelaisiaanse taalscheppingen,
van Eekhouds raffinementen, van het mengsel van humor en griezelige details van
Jean Ray (1887-1964), van de vreugde die de fantasie van Paul Neuhuys (1897)
aan het woordenspel beleeft (Le Canari et la cerise, 1921; L'Herbier magique
d'Uphysaulune, 1949; Salutations anversoises, 1954).
Stijl, temperament, landschap: dat zijn de drie dimensies waarin de verbeelding
van de literaire critici zich ongedwongen beweegt, terwijl ze onder het mom van het
Tainiaanse positivisme naar oorzakelijke verbanden en complementaire relaties
zoeken:
Er zijn twee polen of, beter gezegd, rwee hoofdstromingen in de Belgische
roman, die eigenlijk minder ver van elkaar verwijderd zijn dan schijnbaar
het geval is (...), nl. het regionalisme en de droomwereld (...) In onze
literatuur wordt immers naast een realistisch-beschrijvende constante
een mystieke constante aangetroffen. Deze literatuur, die uit droom en
nevel bestaat en waarin het lyrisme met de weergave van de dagelijkse
werkelijkheid rivaliseert, weerspiegelt wel degelijk het beeld van onze
bodem: van motregen doorweekt, aan de westenwind blootgesteld en
stralend van zon, overal leven en vruchtbaarheid tijdens kortstondige
26
opklaringen.
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Een ‘Frans-Vlaamse literatuur’?
Vlaamse luchtspiegeling (of eigenlijk Belgische luchtspiegeling, want niet zonder
opzet heeft de nationalistische kritiek de retorische figuur van het pars pro toto
gebruikt), beeld van het Noorden - de formules die we hebben gebruikt, komen
feitelijk op het volgende neer: aan de Franse literatuur schonk Vlaanderen niet alleen
enkele generaties van schrijvers, maar ten noorden van het Franse taalgebied
maakte het ook een laboratorium uit voor nieuwe uitdrukkingsmiddelen (die waarmee
de symbolistische school is gaan experimenteren), en tevens bezorgde het de
verbeeldingswereld een aantal exotische thema's. Het gaat wel degelijk om de
verbeelding. Het is nu zaak om de bijdrage van bovengenoemde schrijvers tot de
Vlaamse cultuur scherper af te bakenen. Dat kan het best gebeuren aan de hand
van twee voorbeelden, nl. de twee schrijvers die beter dan wie ook Vlaanderen in
hun werk hebben weergegeven, nl. Charles de Coster en Michel de Ghelderode.
Er zijn voortreffelijke studies verschenen over hetgeen La Légende et les aventures
d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandre et d'ailleurs aan Vlaanderen
27
verschuldigd is, zowel wat de thematiek als wat de geest van het werk betreft. Dit
grootse epische fresco (1867), dat midden in een cultureel vacuüm werd geschapen
door een schrijver die tot dan toe niets dan tegenspoed had ondervonden
28
(1827-1879), is vaak in verband gebracht met de zgn. Vlaamse schilderkunst.
Maar ook de lingüistische vormgeving van het werk werd als Vlaams gekerimerkt.
Overigens verspreidde de auteur zelf deze opvatting: ‘Het Oudfrans’ - zo zei hij in
29
een lezing - ‘is de enige taal die het Vlaams goed vertaalt’. Deze uitspraak werd
door tientallen Nederlands- en Franstalige critici herhaald; ook door anderen, o.m.
door een Sovjetge-leerde, die op zijn beurt beweerde dat ‘het Oudfrans op
30
wonderlijke wijze dicht bij het Vlaams staat’! Om de licht archaïsch getinte sfeer
31
te scheppen die het epos boven de anekdotiek van het onderwerp verheft, maakt
De Coster weliswaar gebruik niet alleen van ontleningen aan het Frans uit vroegere
eeuwen, of van neologismen, echter ook, in tal van gevallen, van Nederlandse
woorden en wendingen. Dat kunnen letterlijke ontleningen (vooral vaktermen) zijn,
maar opmerkelijker zijn de slaafse navolgingen: inversies, omzetting van woorden
in samenstellingen (le jardin de l'eglise i.p.v. het kerkhof) en idiomatische
uitdrukkingen (tu lui fis route i.p.v. tu l'accompagnas, te vergelijken met hij deed
hem weg, of une heure ou trois i.p.v. deux ou trois heures, onder invloed van een
uur of drie). Kunnen deze talrijke interferenties, die af en toe van De Costers kennis
van vooral Brabantse dialectvormen getuigen, bij de oningewijde Franstalige lezer
de indruk wekken waarvan de critici gewagen? In feite kan ieder vertaald woord
worden beschouwd als een wat speelse gril binnen een aan afwijkingen rijke taal.
Een onpersoonlijke zinswending als Il nous est joie de quitter la terre de servitude
is de vertaling van het is ons een genoegen of genot, maar schijnt ook degelijk Frans
te zijn. Saint-John Perse of Claudel zouden iets van dien aard hebben kunnen
schrijven. De Nederlandse termen zijn hier weliswaar talrijk genoeg; uithangborden,
vloeken, toponiemen, persoonsnamen verbinden het epos met zijn land van
herkomst, terwijl archaïsmen dezelfde rol spelen ten opzichte van een vrij vaag
omschreven verleden. Beide vervreemdingseffecten - het geografische én het
chronologische - lopen voor de lezer in en door elkaar; hij ‘meent een verhaal te
lezen dat opgedoken is uit een andere eeuw, uit een andere traditie, en dat zich
32
nog steeds met de levenskracht van het volk voedt’. Deze synthese kon echter
alleen bereikt worden door het samengaan van een Vlaamse terminologie met een
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stijlverfijning die haar beste procédés aan het verleden van de Franse taal
33
ontleende.

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

525
Adhémar Martens, die later De Ghelderode zou heten en omstreeks 1950 bijval zou
oogsten, gaat meestal door voor het toonbeeld van de ‘Vlaamsgezinde Franstalige
auteur’, zoals de uitdrukking luidt die hij een van zijn woordvoerders in de mond
34
legde ; zelf beweerde hij vaak: ‘In mij is alles Vlaams, behalve de taal die ik toevallig
35
gebruik’. Bekend is de actieve rol die De Ghelderode in het Vlaamsch Volkstooneel
speelde; van 1927 tot 1932 voerde het Images de la vie de saint Francçois d'Assise,
Le Voleur d'Etoiles, Barabbas en Pantagleize op en het vormt zo de grondslag van
belangrijke delen van zijn oeuvre. Maar dat De Ghelderode een deel hiervan in het
Nederlands zou hebben geconcipieerd en zelfs geschreven, is een telkens weer
36
rondgestrooide legende, waarmee Roland Beyen heeft afgerekend. Wat meer is:
het Vlaams (het Nederlands) is klaarblijkelijk de schrijver van Sortilèges (1941)
geheel vreemd gebleven; al zijn contacten met het Vlaamsch Volkstooneel gebeurden
in het Frans, en de schaarse sporen die ons van zijn Nederlandse taalgebruik
bewaard gebleven zijn, wijzen op een uiterst beperkte woordenschat, waarbij hij
37
overigens grove fouten maakte. Toch is dat, wat zowel De Ghelderode als De
Coster betreft, ten slotte bijzaak. Van belang is dat voor hem Vlaanderen een
personage is geweest, of een literair begrip, zoals blijkt uit de openingsregel van
een bundel die als titel van deze bijdrage had kunnen fungeren: Vlaanderen is een
droombeeld (1953). Aldus De Ghelderode: ‘Wie Vlaanderen zegt, slaakt geen
38
oorlogskreet meer, doch spreekt een poëtisch-magische bezwering uit’.

Na 1920: het afscheid van het Noorden
Aan iedere droom komt nu eenmaal een einde. De sociologische evolutie van de
Belgische Staat zou het einde van het ‘noordelijke zinsbedrog’ betekenen. Het na
Wereldoorlog I verworven algemeen kiesrecht stelde de door het censuskiesrecht
gevoede mythe aan de kaak. Jules Destrée (1863-1936), de Waalse politicus,
openbaarde wat vandaag de dag vanzelfsprekend lijkt: er zijn geen Belgen, er zijn
slechts Walen en Vlamingen. Voortaan was het dus afgelopen met de culturele
synthese, die voor de schrijvers uit 1880 een doorleefde werkelijkheid was geweest.
Gewestelijke eentaligheid is nu aan de orde, de bourgeoisie leert opnieuw Vlaams
(Nederlands) spreken, terzelfder tijd wordt het schrijverschap mogelijk voor mannen
en vrouwen uit andere maatschappelijke standen. Tal van schrijvers die vroeger
het Frans hadden gekozen - zoals eertijds Casanova in zijn Mémoires of Frederik
II van Pruisen - schrijven thans in het Nederlands; ze verwerpen dus de Franse
literatuur precies op het ogenblik waarop nieuwe ideologische en esthetische
stromingen verschijnen, die voor verse krachten in Wallonië de algemene literaire
beweging in Frankrijk openstellen.
Het verleden geeft echter vaak aanleiding tot heimwee. In het interbellum zullen
we nog Fransschrijvende Vlaamse auteurs tegenkomen.
De belangrijksten onder hen werden reeds vermeld: De Ghelderode, Marie Gevers,
Paul Neuhuys, Jean Ray. Vermeldenswaard zijn ook nog Franz Hellens (1881-1972),
die na in 1915 de Côte d'Azur te hebben ontdekt, de vermenging van de Franse en
de Frans-Belgische literatuur (in Le Disque vert, 1922-1955) aanmoedigde en tevens
in de literatuur het kubisme, het futurisme, de Amerikaanse filmkunst en de
negerkunst verspreidde (En ville morte, 1906; Les hors-le-vent, 1909; Mélusine,
1920; Réaltié fantastiques, 1923; Documents secrets, 1932; Frédéric, 1935; Le
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Magasin aux Poudres, 1936); Paul Willems (1912), de zoon van Marie Gevers en
de auteur van toneel-
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stukken waarvan de kommerloze tover geleidelijk aan het veld ruimt voor een
zwaarder symbolisme (La Ville à voiles, 1966; Les miroirs d'Ostende, 1974); Suzanne
Lilar (1901), de schrandere essayiste van Le Malentendu du deuxième sexe (1969),
schrijfster van romans (Le Divertissement portugais, 1960) en toneelstukken (Le
Burlador, 1945); haar dochter Françoise Mallet-Joris; Robert Guiette (1895-1976),
de belezen Gentse romanist, wiens poëzie een juist besef van de traditie verbindt
met de luister van een buiten alle scholen om beoefend surrealisme (L'Allumeur de
rêves, 1927; Tabatières à musique, 1934); de dadaïst Geert van Bruaene
(1891-1964), directeur van diverse Brusselse galerieën enz. Maar deze
Frans-Vlaamse schrijvers getuigen slechts van het verleden: zij zijn de erfgenamen
van vroegere generaties en vertegenwoordigen een traditie die tot uitsterven
gedoemd is.
Hun verdwijning laat echter sporen achter. Het belangrijkste is het isolement
waarin de Frans-Belgische schrijvers geconfronteerd worden met de normen van
een sterk gecentraliseerde cultuur. Daar in de Franse taal het Parijse apparaat ‘de
gangmaker is van de beperkte en hoogst rechtmatige produktie’ (de ‘goede
39
literatuur’) , moeten de officiële literaire instellingen (uitgevers, critici enz.) in België
zich met een weinig rechtmatige produktie tevredenstellen, wat de geproduceerde
teksten over het algemeen onvermijdelijk een tweederangs status verleent. De
Frans-Belgische schrijver zit dus in de klem van een dilemma: ofwel moet hij het
bestaan van een apart, louter Belgisch literair domein geloofwaardig maken (maar
wegens de begrensdheid hiervan komt de waarde van zijn werk niet aan bod en
gelden zijn aanspraken op rechtmatigheid dan ook niet), ofwel moet hij zich
assimileren en erkend worden door relevante Parijse instanties (wat slechts een
vrome wens is, als men weet hoe in Frankrijk de markt voor symbolisch cultuurgoed
functioneert). De eerste oplossing zou tot op zekere hoogte verantwoord zijn, indien
het nationalistische ideaal nog steeds op het bestaan van Frans-Vlaamse schrijvers
kon steunen. Tegenwoordig kan dat niet meer (behalve wat onwillig, zoals met
Francçise Mallet-Joris, de dochter van Suzanne Lilar, in Lettre à moi-même het
geval is). Deze oplossing moet dus noodzakelijkerwijs aanleiding geven tot een
literatuur die op een leemte, en een gemis, het complementaire en het imaginaire
ingesteld is: een Belgische literatuur is onmogelijk, en bij Frankrijk hoort de
Frans-Belgische schrijver ook al niet. Hij hoort dus nergens thuis en zal zijn
toneelstukken in onwezenlijke schouwburgen opvoeren, waarin alleen het Woord
zal weerklinken. Dit is de laatste opdracht, het laatste erfstuk dat de Vlaamse cultuur
40
aan de Frans-Belgische schrijver heeft vermaakt.
Dat de laatste zich zonder vreemde hulp van zijn taak zal moeten kwijten, valt
niet te betwijfelen, zo duurzaam is in het buitenland het beeld van een noordelijke
literatuur gebleken. Aldus Maurice Piron:
Voor het Franse publiek gaat de Belgische Literatuur aan het eind van
41
de vorige eeuw schuil achter de Vlaamse puntgevels.
42

In de ogen van het buitenland, nl. Frankrijk en Duitsland , wordt de hele Belgische
literatuur nog steeds beheerst door de klassieke generatie van 1880, die voor het
eerst optrad in het tijdschrift La Jeune Belgique (twaalf jaar vóór het ontstaan van
Van Nu en Straks); de latere schrijvers, hoe opmerkelijk die ook zijn, onderscheiden
43
zich onvoldoende van hun Parijse collega's. Sinds 1913 - toen de eerste belangrijke
44
studie over de Belgische literatuur in Frankrijk verscheen - wordt het beeld aanvaard
van een door het Vlaamse temperament gekenmerkte picturale literatuur. Nog
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vandaag de dag doet die de mythe opgeld. Voor de toonaangevende Franse
45
weekbladen is Jean de Bosschère (1878-1953), de pionier van het ‘amorfe’ vers,
een goed voorbeeld
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van de ‘onverbiddelijk buitenissige fantastiek’, die slechts Vlamingen eigen is; dat
is immers normaal, omdat hij ‘een Belg was, ja zelfs een Vlaming’; Fernand
Crommelynck (1885-1970), schepper van wrange paradoxen en taalvernieuwer (Le
Cocu magnifique, 1920; Tripes d'or, 1925; Une femme qu' a le coeur trop petit, 1934;
Chaud et Froid, 1934), wordt, hoewel hij in Frankrijk werkte en overleed, als ‘een
groot dramaturg, een groot Vlaams dichter’ gewaardeerd. Dezelfde hoedanigheid
wordt aan Paul Willems toegekend:
ce qui signale une tendance aux rêves, aux amours encloses, aux
tragédies secrètes et domestiques, au mystère sous sa forme à la fois la
plus banale et la plus profonde, à une quiétude pleine de cauchemars.
‘On ne prête qu'aux riches’, aldus het Franse spreekwoord. Ongetwijfeld heeft
Vlaanderen heel wat aan de Franse literatuur geschonken; van haar kant dwingt
die Vlaanderen een rol op, die het in de werkelijkheid al lang niet meer speelt, maar
die hard tot de verbeelding van sommigen blijft spreken.
vert. door François van Elmbt
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Terugblik en vooruitzicht
door prof. dr. J. Weisgerber
De monografische werkwijze waarbij de literatuurgeschiedenis uiteraard de
individuele belevingen en de afzonderlijke werken, m.a.w. de uniciteit en
discontinuïteit van de historische feiten beklemtoont, moet door een meer
synthetische aanpak worden aangevuld. Weliswaar werd er in het onderhavige werk
steeds naar gestreefd beide standpunten tot hun recht te laten komen, maar het
lijkt nu wenselijk van de krachtlijnen en de fasen die zich in de evolutie van de
literaire teksten aftekenen, een overzicht te geven, zonder ditmaal met bijzondere
gevallen rekening te houden. Tegelijkertijd zullen deze slotbeschouwingen de indeling
van het boek a.h.w. a posteriori verantwoorden.
Onder de ordeningsbegrippen waar de literair-historicus tegenwoordig gebruik
van maakt, spelen de termen ‘periode’ en ‘code’ een belangrijke rol. Het is hier de
plaats niet om over theoretische problemen uit te weiden. Laten wij alleen preciseren
dat het eerste woord een ruimere betekenis heeft dan het tweede. Een ‘periode’
wordt doorgaans gekarakteriseerd door de coëxistentie van diverse ‘codes’ of
verzamelingen kunstconventies, nl. de op dat ogenblik ‘dominante code(s)’, de
overblijfselen van de voorgaande en de voortekenen van de volgende ‘codes’.
‘Codes’ overlappen elkaar; ‘periodes’ volgen elkaar op. Aan de andere kant is de
uitdrukking ‘dominante code’ een verzamelbegrip of, liever, een veralgemening of
abstractie waaronder een aantal min of meer samenhangende verschijnselen wordt
gevat; daarbij worden echter individuele afwijkingen en uitzonderingen over het
hoofd gezien. Verder is het vaak mogelijk de codes uit een bepaald taalgebied met
internationale stromingen of bewegingen als het classicisme, de romantiek, het
realisme enz. in verband te brengen.
De comparatistische methode lijkt hier door de omstandigheden te worden
voorgeschreven. Vanaf het einde van de 19e eeuw, reeds vóór Van Nu en Straks,
kenmerkt de Zuidnederlandse literatuur zich inderdaad door een toenemend streven
naar universaliteit en aanpassing aan de Europese geest. Het verlangen om lokale
particulariteiten te transcenderen en hetzij in de filosofie, de wetenschap, de politiek
of in de kunst met het buitenland gelijke tred te houden zonder daarom zijn eigen
aard te verloochenen, leidt tot de Vlaams-Europese kunst die Vermeylen voorstaat.
Daarmee wordt de chronologische en culturele achterstand ingehaald die ten tijde
van de romantiek zo opvallend was in vergelijking met Engeland, Duitsland en
Frankrijk. De art-nouveaustijl bloeit in Zuid-Nederland en in Europa simultaan op
en op enkele jaren na geldt hetzelfde voor het expressionisme. Daar komt nog bij
dat Vlaanderen en België thans tot de ontwikkeling van de nieuwe kunstrichtingen
actief bijdragen. Op het gebied van de beeldende kunsten spreken namen als Henry
van de Velde, James Ensor, Gustaaf van de Woestijne, Constant Permeke, Albert
Servaes en Frits van den Berghe in dit opzicht boekdelen.
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Dat er niet meer in het kielzog van het buitenland wordt gevaren, blijkt al uit de
internationale en baanbrekende rol van Van de Velde. Voor deze simultaneïteit kan
men verschillende oorzaken aanwijzen. Ten eerste, de verbetering en versnelling
van de verkeersmiddelen, een algemeen verschijnsel dat met de vooruitgang van
de techniek verband houdt. Ten tweede, de vorderingen van de Vlaamse Beweging
die haar programma weliswaar nog lang niet heeft verwezenlijkt, maar er toch al in
geslaagd is Vlaanderen van zijn culturele identiteit bewust te maken. Ook hier
weerklinkt het slagwoord van La Jeune Belgique, ‘Soyons nous’, al is deze
bewustwording in het Noorden van het land het gevolg van een lange en moeizame
strijd geweest. In de laatste decennia van de 19e eeuw kan de functie van de
Vlaamse literatuur zich bijgevolg wijzigen in die zin dat de nationale en opvoedende
taak die zij tot nu toe ten opzichte van de gemeenschap had vervuld, opweegt tegen
of in de schaduw gesteld wordt door het autonomiebegrip. Het lijkt wel of het
nationalisme en de zucht tot lering gedeeltelijk hun doel bereikt hebben en geen
beroep meer hoeven te doen op een of andere fictionele inkleding om bij het publiek
ingang te vinden. Ofschoon het flamingantisme bepaalde dichters zal bezielen tot
na Wereldoorlog II en aan de levenshouding of de daden van de meeste schrijvers
ten grondslag zal liggen, komt het voortaan vaak tot uiting in de vorm van essays
en wordt het dus meestal afgescheiden van de lyriek en de roman. Onder invloed
van De Raet, Mac Leod en Vermeylen verandert de romantische taalstrijd overigens
in een streven naar sociale, economische, culturele en politieke emancipatie;
Vlaamsgezindheid zal in het humanitaire expressionisme met kosmopolitisme
gepaard gaan en ook op dat punt is de verruiming opmerkelijk. In deze vereuropeeste
gedaante heeft de Vlaamse Beweging niets met provincialisme uit te staan. Als
katalysator heeft zij een zelfbewuste literatuur in het leven kunnen roepen, die thans
een zelfstandig bestaan in internationaal verband zal leiden.
Toch was het anekdotische, idyllische en folkloristische genre in Vlaanderen zo
diep ingeworteld en zo lang aan didactische bedoelingen dienstbaar gemaakt dat
het niet meteen kon worden uitgeroeid. In feite heeft het zich tot heden gehandhaafd,
doch na het tegenoffensief van De Boomgaard en vooral na de jaren dertig en
veertig beperkte het zich hoe langer hoe meer tot de populaire literatuur.
Even frappant als de geestelijke verruiming van de letterkunde en van de Vlaamse
Beweging waardoor zij gestimuleerd was, is het aantal uitzonderlijke talenten dat
omstreeks 1890 vrij plotseling aan het woord komt. Het gaat echter niet om een
specifiek Vlaams verschijnsel: ook de Noordnederlandse en de Trans-Belgische
literatuur beleven met De Nieuwe Gids (1885), La Jeune Belgique (1881-1897), La
Wallonië (1886-1892), L'Art Moderne (1881-1914), La Société nouvelle (1884-1897;
1907-1914) en andere tijdschriften een soortgelijke bloeiperiode. Wat België betreft,
de parallellie met de economische en politieke situatie is opvallend en verdient
onderstreept te worden, hoewel men door deze vergelijking de kwaliteit van de
werken vanzelfsprekend niet kan verklaren. Door de snelle groei van de Waalse
industrie en van de uitvoer alsook door de koloniale expansie gaat België deel
uitmaken van het Europees concert; de toenemende welvaart komt vooral de
bourgeoisie ten goede, d.w.z. de bezittende klasse waar sommige debutanten toe
behoren, maar dank zij de opkomst van de democratische beweging en de herziening
van de grondwet (1893) worden ook voor de arbeiders de vooruitzichten stilaan
beter. Vereuropesing schijnt in België het motto van het fin-de-siècle te zijn geweest;
het land vegeteert niet langer in afzondering, buiten de actieradius van de
internationale geestesstromingen. Op kunstgebied valt deze ontwikkeling samen
met het optreden van schilders en schrijvers die spoedig wereldberoemd worden.
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Dat is althans het geval met Franstalige Vlamingen als Maeterlinck, Verhaeren of
Van Lerberghe, zeker niet met Streuvels, Van de Woestijne en Teirlinck. Hun
verdiensten mogen dan gelijk zijn, toch blijft de taal een onoverkomelijke hinderpaal.
1
De moderne Vlaamse literatuur is in het buitenland nooit naar waarde geschat ,
behalve in Nederland waar zij welbeschouwd een goed onthaal vond. Buysse
debuteerde eigenlijk in De Nieuwe Gids; Van de Woestijne was correspondent van
de N.R.C.; evenals Streuvels, Vermeylen en andere Van-Nu-en-Straksers publiceerde
hij zijn werken in het Noorden. Noordnederlandse uitgevers als C.A.J. van Dishoeck
2
en L.J. Veen speelden daarbij een aanzienlijke rol. Buysse was medeoprichter van
Groot-Nederland (1903); ook Roeping (1922) en Forum (1932) zouden later
Belgisch-Nederlandse tijdschriften worden. Het ontbrak in Nederland zeker niet aan
belangstelling voor de Vlaamse literatuur tijdens en na de oorlogsjaren; Vlamingen
werkten mee aan De Stem en De Gemeenschap, Timmermans was in Amsterdam
een geliefd auteur. Deze banden zouden ten tijde van Cobra (1949) en Tijd en Mens
(1949) nog nauwer worden toegehaald.
Wat de omschrijving van de literaire codes betreft, doorslaggevend is de inbreng
van de tijdschriften. Zoals in de 19e eeuw reeds het geval was, bundelen zij de
individuele krachten samen en kunnen zij des te beter hun stempel drukken op de
kunstopvattingen. Geïsoleerde schrijvers komen vrij zelden voor: de meesten behoren
tot een groep en nemen deel aan een collectieve actie. Toonaangevende tijdschriften
als Van Nu en Straks, Ruimte, Tijd en Mens en in zekere zin ook Forum en Vormen
zouden het etiket kunnen bezorgen van de vier dominante codes die hieronder
worden beschreven. Vooral voor de avant-garde of wat daartoe toenadering zoekt,
is het gemeenschapsgevoel karakteristiek. Weliswaar zijn conflicten en ruzies
schering en inslag, doch op een paar uitzonderingen na lijdt het geen twijfel dat het
individualistisch optreden van Byron of Balzac een overwonnen standpunt is.
Als de eerste dominante code met Van Nu en Straks wordt vereenzelvigd, dan dient
de term met een te worden genuanceerd en gerelativeerd. Het gezag van het
tijdschrift werd door talrijke traditionalisten fel betwist zolang het verscheen - ook
daarna werd het niet altijd erkend. Zoals gezegd, werkten de idyllische romantiek
en het bekrompen realisme lang na; bovendien was het belang van Van Nu en
Straks per slot van rekening meer kwalitatief dan kwantitatief van aard.
Niet alleen lokte het programma verzet uit, maar het was ook verre van homogeen.
In feite vormt deze code een samengesteld geheel of, om het toenmalige
sleutelwoord nog eens te herhalen, een eclectische synthese waarvan de
componenten van buitenlandse - d.w.z. meestal Franse - origine waren, en voor
het merendeel reeds sinds enkele jaren op de Vlaamse Parnas zoniet helemaal
3
ingeburgerd dan toch werkzaam waren. ‘Synthese’ is het antwoord van Van Nu en
Straks op de verwarring en de tegenstrijdigheden van het fin-de-siècle. Enerzijds
wordt er op die manier bij bepaalde aspecten van het verleden aangesloten, hetgeen
een netelige vraag stelt, nl. in welke mate is Van Nu en Straks een
avant-gardetijdschrift? Anderzijds blijkt de formule soms niet tegen de tijd bestand
of voor herhaling vatbaar te zijn. Wel zijn buiten de Van-Nu-en-Straksers zelf latere
generaties er trouw aan gebleven, doch tussen 1900 en 1914 ontstaat al een aantal
tijdschriften waarin telkens een deel van het geheel programmatisch aan de orde
komt: traditionalisme of kosmopolitisme, geloof of ongeloof, engagement of
estheticisme:
De elementen die samengevoegd worden, zijn de volgende:
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2.

3.

4.

5.

wetenschappelijke, materialistische en maatschappijkritische dogmatisme van
4
de Franse theorieën mist. Overigens is deze component niet van overwegend
belang.
Het impressionisme dat bij Zola zo vaak wordt aangetroffen, maar ook al op
eigen bodem, o.m. in gedichten van Gezelle en De Mont en prozawerken van
5
O. Wattez, tot uiting was gekomen. Centraal staat hier de persoonlijke visie
van de kunstenaar op het zintuiglijk waarneembare. Historisch gesproken, is
het impressionisme ongetwijfeld een keerpunt: hoewel nog steeds op de
buitenwereld afgestemd, verwerpt het het heersende objectiviteitsideaal en
luidt het een subjectieve reactie in die via het symbolisme tot het expressionisme
zal voeren. De individuele impressie wint het van de gangbare waarneming,
en de ‘parole’ distantieert zich in ruime mate van de ‘langue’ In het bijzonder
toont het sensitivistische taalgebruik voorkeur voor picturale en muzikale
effecten. In de roman leidt deze woordkunstmanie tot een hypertrofie van de
beschrijving ten nadele van de handeling. Het verhaal grenst aan het doek,
het gedicht - en de taal over het algemeen - aan de melodie.
6
Het symbolisme dat de subjectiviteit nog kracht bijzet. Bedoeld wordt ditmaal
de Idee te suggereren, hetgeen verinnerlijking en vergeestelijking tot gevolg
heeft, d.w.z. een intellectualistische kunst, b.v. in de ‘parabels’ van Vermeylen
en Van de Woestijne, waarvan het cerebrale karakter zich ook in de allusieve
en hermetische schrijftrant weerspiegelt. De afwijkingen van de normen der
omgangstaal zijn zo groot dat er mede onder de invloed van het impressionisme
een dichterlijke vaktaal tot stand komt: de ‘langue sacrée’ waar Van Ostaijen
zich later tegen zal verzetten. Vermeldenswaard is dat pas met Van Nu en
Straks het Franse symbolisme voorgoed ingang vindt.
Neoromantische tendensen die niet nauwkeurig te omschrijven zijn, omdat zij
ook vaak voor het symbolisme karakteristiek zijn. Hierbij komen vooral de
decadente sfeer en de figuur van de ‘poète maudit’ in aanmerking.
Het formalisme en het autonomieprincipe, m.n. de zelfstandigheid van de kunst
ten opzichte van nationalisme, moraal en didactiek - een beginsel dat met het
impressionisme en het symbolisme nauw samenhangt. Daardoor worden
belijdenis en introspectie, o.m. bij Van de Woestijne, begunstigd, maar de
strekking wordt over het algemeen niet op de spits gedreven. Tegenover het
egocentrische estheticisme à la Kloos staat in principe het verlangen om de
literatuur aan de gemeenschap dienstbaar te maken en deze door de
schoonheid te veredelen. Het Schone dat het individu aankweekt als hefboom
van de collectieve ontwikkeling - aldus definieert Van Nu en Straks theoretisch
de functie van de literatuur. In de praktijk overwint het individualisme.

Het verleden, o.m. honderd jaar Vlaamse Beweging, kon niet zo maar ongedaan
gemaakt worden. Dat heeft Van Nu en Straks overigens nooit beoogd. Al beweren
de jongeren uit 1893 af en toe dat zij tabula rasa maken, toch is hun besef van de
traditie in binnen- en buitenland te sterk om reeds bij de eigenlijke avant-garde aan
te sluiten. De synthese die zij aanprijzen, vertoont veeleer overeenkomst met de
talrijke programma's, als die van het naturisme of het unanimisme, waardoor het
futurisme van 1890 tot 1909 wordt aangekondigd. Met de toenmalige experimenten
van Gerard Manley Hopkins (gestorven 1889), Frank Wedekind (Frühlings Erwachen,
1891), Alfred Jarry (Ubu roi, 1896), Christian Morgenstern (Galgenlieder, 1905) en
Raymond Roussel (Impressions d'Afrique, 1910) heeft het gematigde modernisme
van Van Nu en Straks weinig of niets te maken. Het best komt het in dat opzicht
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met de art nouveau overeen. Aan de avant-garde herinneren alleen de innige
samenwerking van schrijvers en kunstenaars en vooral hun besef hun tijd vooruit
te zijn, dat al uit de titel van het tijdschrift kan worden opgemaakt. In strijd met de
avant-garde daarente-

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

534
gen is hun eclecticisme dat de verwerping van alle revolutionair extremisme
meebrengt. Wel wordt de steriele ballast van het verleden uitgeworpen, maar Flaubert
Baudelaire en Gezelle worden vereerd; het anarchisme van de enen wordt door het
bezadigder optreden van de anderen getemperd; vaak is het estheticisme niet in
staat om de kloof tussen leven en kunst te overbruggen en van de kunst een brok
leven te maken; en op taalgebied valt van een radicale breuk niets te bespeuren.
In tegenstelling tot Dada pleegde Van Nu en Straks geen zelfmoord: daartoe was
het te constructief, evenwichtig en bedachtzaam.
De Van-Nu-en-Straksers wilden ‘dit land schooner maken’; door hun synthetische
geesteshouding - en hun talent - zijn zij daar op den duur in geslaagd. Het begrip
‘synthese’ sloeg in; de toekomst zou zelfs aantonen dat het ruim en soepel genoeg
was om zich aan de omstandigheden aan te passen. Zo kon Vermeylen in zijn
allerlaatste opstel, De Taak (1945), nog steeds ‘saamhorigheid’ en ‘een
7
menswaardiger leven voor het individu in een ordelijker gemeenschap’ bepleiten.
De Taak was bedoeld als beginselverklaring voor een nieuw tijdschrift: Diogenes,
dat in 1946 onder de titel Nieuw Vlaams Tijdschrift van de pers kwam. Hier verrees
de synthese - weliswaar met andere bestanddelen - eens te meer uit haar as. Doch
intussen was de formule weer opgedoken in de jaargangen van 't Fonteintje en in
het werk van de dichters en romanciers uit de jaren dertig en veertig. Samenvattend
kan men zeggen dat de code waarvan de componenten boven vermeld werden,
omstreeks 1893 ontstaat en tot 1916 op de voorgrond treedt, ook al wordt hij door
de epigonen van de vorige code hevig bestreden. Na 1916 werkt het principe, waar
hij op steunt, nog als drijfkracht na in nieuwe initiatieven, doch de elementen van
de verbinding veranderen gaandeweg.
Synthetisch is deze code ook nog in zoverre alle klassieke hoofdgenres gelijktijdig
worden beoefend. Maar ondanks het streven naar het Wagneriaanse
Gesamtkunstwerk blijven verhaal, poëzie en toneel traditiegetrouw gescheiden.
Vooral de eerste twee boeken succes en wellicht wordt de gematigdheid van Van
Nu en Straks juist hierdoor bevestigd dat de poëzie er geenszins een overheersende
positie inneemt. Hoewel zij de taal van het verhaal sterk beïnvloedt, treedt zij niet
beslist naar voren zoals het geval is telkens wanneer de literatuur een revolutie
doormaakt, d.w.z. wanneer de taalcode ondersteboven wordt gegooid. Dit gebeurt
pas omstreeks 1916. Vandaar ook dat in het eerste deel van dit werk de genres
samen zijn behandeld.
In 1916, de verschijningsdatum van De Noodhoorn en vooral van Music-Hall en
Pallieter, worden nieuwe geluiden vernomen. Hieraan kan men de impact van de
historische feiten op de tekstuele evolutie afmeten. Reeds in augustus 1914 wijst
Van de Woestijne in zijn Dagboek van den oorlog op de ‘commotie’ die de oorlog
8
heeft veroorzaakt bij de voorstanders van de ‘culte du moi’ en de woordkunst. De
tijd van het egotisme en de intellectualistische analyse is voorbij;
wereldbroederschap, gemeenschapskunst, eenvoud of pathos zullen nu de leus
worden. De Clercq vindt in zijn politieke gedichten de toon van de geuzenliederen
terug. Stof voor zijn poëzie ontleent Van Ostaijen aan het stadsleven; aldus breekt
hij met de lange traditie van de natuurlyriek; bovendien zoekt hij in tegenstelling tot
Van de Woestijne toenadering tot de praattaal. Timmermans mag dan in menig
opzicht bij Streuvels aansluiten, hij onderscheidt zich van hem doordat hij in Pallieter
de projectie ziet van een ‘verlangen’, waarbij de gewaarwordingen totaal
ondergeschikt worden gemaakt aan de creatieve visie. Ook zijn gewild optimisme
steekt sterk af bij Streuvels' noodlotsfilosofie; het prefigureert bepaalde humanitaire
lofzangen. In dezelfde tijd valt het Duitse expres-
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sionisme in goede aarde, wat in de eerste plaats door de gefrustreerde aspiraties
van de jongeren in de bezette gebieden kan worden verklaard: pacifisme als reactie
tegen de doodsangst, twijfel aan de gevestigde orde, de wetenschappelijke geest
en het materialisme die de oorlog hebben ontketend, afkeer van het individualisme
en byzantinisme, saamhorigheidsgevoel en verlangen naar de politieke daad. Van
deze generatie zijn Werfel, Else Lasker-Schüler en Stramm, naast Verhaeren,
Whitman en Tagore, de leermeesters.
De code die in de oorlog tot stand komt, heerst niet onverdeeld. Integendeel: de
bestaande conventies weten zich zodanig te handhaven en aan te passen dat de
traditionalistische onderstroom herhaaldelijk zichtbaar wordt en zelfs met de
nieuwlichters om de voorrang strijdt. Op het ogenblik waarop Het Sienjaal (1918)
wordt gepubliceerd, verschijnt De kom der loutering van Roelants, en 't Fonteintje
(1921) wordt nauwelijks één jaar na Ruimte (1920) opgericht. Hoewel de benaming
‘dominante code’ aldus eens te meer relatief blijkt te zijn, toch wordt er na 1916
meer revolutionair te werk gegaan dan in 1893, een indruk die aan het radicalisme
en de betrekkelijke samenhang van de nieuwe denkbeelden toe te schrijven is. Het
expressionisme dat er de kern van uitmaakt, is inderdaad niet eclectisch of
synthetisch van aard, althans in de zin die Van Nu en Straks aan deze woorden
hechtte; het is veel eenzijdiger en agressiever en, zoals het de avant-garde past,
wil het niet van schipperen weten.
Vanzelfsprekend is het niet de thematiek, b.v. de voorliefde voor de grote stad
en het dagelijks leven waardoor overigens ook het unanimisme wordt gekenmerkt,
die hier centraal staat, maar de opvatting van de kunst en de literaire taal. Meer dan
de symbolisten legt de expressionist de nadruk op de subjectiviteit. De verinnerlijking
en de vergeestelijking culmineren in een zuiver spiritualisme dat tot het wezen van
de dingen doordringt en het zintuiglijk waarneembare verschijnsel hoogstens als
een teken voor de subjectieve Idee beschouwt. De realistische uitbeelding van de
buitenwereld en de impressionistische woordkunst die hierop nog afgestemd was,
worden van de hand gewezen. Er wordt nu naar gestreefd de wereld en de taal
door de geest te herscheppen. Het primaat van de creatieve geest ten opzichte van
de fysieke werkelijkheid komt op twee verschillende manieren tot uiting:
1. Rekening houdend met de invloed van het katholicisme en van de Vlaamse
Beweging, loopt het uit op het humanitarisme. In dit verband hangt de Idee
samen met morele, politieke en religieuze waarden: ‘evangelische’ goedheid,
‘kosmische’ solidariteit, activisme, pacifisme, voorspelling van het millennium.
Op het eerste gezicht doet het nationalisme aan de geëngageerde literatuur
uit de 19e eeuw denken, maar het vertoont een meer kosmopolitische en
collectivistische geest die vermoedelijk aan de nawerking van Van Nu en Straks
en van economen en sociologen als De Raet te danken is. Opmerkelijk is in
ieder geval dat de literatuur aldus een tijdlang opnieuw een maatschappelijke,
nationale en ethische functie verricht die vóór de oorlog op de achtergrond was
geraakt. Daaruit vloeide wellicht de belangstelling voor het toneel voort - het
medium bij uitstek van de gemeenschapskunst, waar het expressionisme zo
graag gebruik van maakt omdat het zich bijzonder goed leent voor de directe
en concrete uitdrukking van de geestelijke realiteit. Hetgeen het humanitarisme
ook van de 19e eeuw onderscheidt, is dat het zich tot de gemeenschap richt
zonder daarbij van de rekwisieten van de zelfbewuste intellectueel afstand te
doen. Met volkskunst heeft de lyriek van Van Ostaijen en Moens weinig te
maken. De franciscaanse ootmoed en de harmonie met het Al zijn een façade
waarachter een soort solipsisme schuilgaat; de woordkunst heeft in feite slechts

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

plaats gemaakt voor een geëxalteerde retoriek die niet altijd door
verstaanbaarheid uitmunt.
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2. Daartegenover staat het zgn. organische expressionisme dat erop uit is het
onderbewustzijn, het onbewuste en zelfs het ‘metafysische’ door middel van
taalmanipulaties te openbaren. Duidelijk is ditmaal het streven naar eenvoud,
waar ook Van de Woestijne in zijn naoorlogse bundels de invloed van blijkt te
ondergaan (dit geldt evenzeer voor de vergeestelijking die men in deze tijd
waarneemt). Het vrije vers dat elk aprioristisch schema verwerpt, wordt door
de ‘innere Notwendigkeit’ van de dichter - of van het gedicht - bepaald en geeft
vaak het ritme van de spreektaal weer. Stijl-versobering karakteriseert niet
alleen de werken die Van Ostaijen en Van de Woestijne na Wereldoorlog I
publiceren, maar eveneens die van Burssens, Minne en Van Nijlen. Aan de
andere kant wordt het autonomieprincipe beklemtoond; het spel met woorden
is niet alleen zelfstandig ten opzichte van ethische of nationale waarden, soms
verwijst het niet eens meer naar de gangbare werkelijkheid waar de
omgangstaal mee samenhangt; het leidt dan ook tot hermetisme. Het pathos
van Het Sienjaal en De Boodschap daargelaten, resulteren de aanvallen op
de impressionistisch-symbolistische schrijftrant zowel in de allerindividueelste
‘parole’ als in de parlandostijl.
Zo ziet men hoe de sociale en de formalistische aspecten, het collectivisme
en het estheticisme, die Van Nu en Straks tot een harmonisch geheel had
willen verbinden, van elkaar gescheiden en verhevigd worden. Dit extremisme
maakt van deze code een typisch avant-gardeverschijnsel. Dat blijkt verder
ook nog uit de sterke invloed van de muziek en de beeldende kunsten (Van
Ostaijen), het radicalisme van de experimenten, de profetische toon van het
humanitarisme en de kortstondigheid van de beweging, die nauwelijks tien jaar
aan het woord blijft - maar waarvan de denkbeelden zich daarna in andere
vormen zullen doen gelden. Zoals te verwachten was, speelt de poëzie de
hoofdrol: op dàt gebied - ook in de kritiek en in zekere mate in het toneel wordt de strijd uitgevochten tussen verleden en toekomst, een utopie die haast
dadelijk in duigen viel. De roman daarentegen wordt door het Vlaamse
expressionisme verwaarloosd: wellicht bracht het gezag van de mimesis in dit
genre mee dat het voorlopig niet werd gewijzigd door de toonaangevende
tendensen.
Terecht gaat de tussen 1916 en 1927 vigerende code voor expressionistisch
door. Het dadaïsme komt hierbij slechts zelden in aanmerking; het surrealisme
trad te laat (1924) op en hing te nauw samen met het materialisme om de
idealistische jeugd aan te trekken.
Roelants publiceert Komen en Gaan in 1926 (in De Gids; in 1927 in boekvorm
verschenen) en De Jazzspeler in 1928; Walschaps Adelaïde en Het Grauwvuur van
Matthijs komen het volgende jaar van de pers. In 1928 overlijdt Van Ostaijen. De
oprichting van Forum (1932), waar Gijsen, Herreman, Roelants en Walschap aan
meewerken, bezegelt de vrede tussen avant-garde en traditie.
De nieuwe code, die van omstreeks 1927 tot omstreeks 1949 (Tijd en Mens) een
dominante positie inneemt, onderhoudt nauwe relaties met de voorgaande. Tijdens
de bloeitijd van het expressionisme was het traditionalisme van 't Fonteintje op de
achtergrond gebleven. In vele opzichten zette dit tijdschrift het werk van Van Nu en
Straks voort, maar op een andere manier, want het verwierp het egocentrisme
evenzeer als de humanitaire bombast; het stond een klassiek evenwicht en een
burgerlijk humanisme voor, die vaak door scepsis, humor, ironie, sarcasme of
fantasie werden gerelativeerd. 't Fonteintje verbond aldus Van Nu en Straks met
Forum. Het gaf het synthesebegrip aan het nageslacht door, met dien verstande
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dat iedere generatie de inhoud daarvan vernieuwde, d.w.z. telkens met de
conjunctuur in overeenstemming bracht. Burssens zou overigens een gelijkaardige
rol spelen ten opzichte van de avant-
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garde; hij zou de schakel worden tussen Van Ostaijen en Tijd en Mens.
In deze vernieuwde synthese komen componenten voor die op het expressionisme
teruggaan of op onopvallende wijze zowel aan de ‘organische’ richting als aan het
humanitarisme herinneren, nl. de belangstelling voor formele experimenten (Gilliams,
Vormen), de verruiming van het perspectief op intellectueel en maatschappelijk
gebied, bepaalde nationalistische tendensen (Dietbrand, Volk), misschien ook de
bloei van het vitalisme bij Teirlinck, Walschap, Herreman, Buckinx, Verbeeck,
Decorte, Van Aken e.a. Vooral het verhaal komt de nawerking van het
expressionisme op indirecte wijze ten goede: zij draagt ertoe bij het accent te
verplaatsen van de milieubeschrijving en de weergave van zintuiglijke indrukken
naar de karakterstudie en de ideeënroman. Op dat punt wordt soms aangesloten
bij subgenres die enkele romanciers uit de Van Nu en Straks-groep hadden beoefend.
De thans heersende kunstopvatting berust op het persoonlijkheidsbegrip waarbij
het individu wordt beschouwd als een bestanddeel van de gemeenschap, midden
in een netwerk van publieke waarden, nl. van politieke, morele, filosofische of
religieuze aard. Aldus bereikt het streven van Van Nu en Straks uiteindelijk zijn doel:
er wordt een minnelijke schikking getroffen tussen het estheticisme dat het kunstwerk
van het leven en de kunstenaar van zijn medemensen afscheidt enerzijds en
anderzijds het collectivisme van de humanitaire dichters, dat door de gebeurtenissen
was gelogenstraft. Eens te meer drukt de historie haar stempel op de literaire
evolutie: de economische crisis en de oorlogspsychose bevorderen evenmin het
formalisme van het Eerste Boek van Schmoll als de nederlaag van het activisme
en de opkomst van totalitaire stelsels de boodschap van Het Sienjaal bevestigen.
De twee krachten die het expressionisme uit elkaar gehouden en op de spits
gedreven had, worden weer samengekoppeld, maar dat kan slechts gebeuren
doordat zij in toom worden gehouden. Hun verbinding is ditmaal evenwichtiger dan
in Van Nu en Straks in die zin dat zij toen meer op papier dan in de praktijk bestond,
terwijl zij nu een tastbare werkelijkheid wordt: de ‘culte du moi’ à la Van de Woestijne
is uit de mode. Anders gezegd: het zoeken naar eigen vormgeving wordt dienstbaar
gemaakt aan de studie van de Mens. Dit wijst er ook op dat de autonomie van de
taal aanzienlijk ingeperkt wordt.
Dat de woorden geen zelfstandig bestaan meer leiden, maar integendeel de
wereld van de ‘persoonlijkheid’ moeten afbeelden, werkt de ontwikkeling van de
roman in de hand. Dank zij de expressionistische inbreng kan het genre zich, zoals
gezegd, thans voorgoed losmaken van de folklore, de woordkunst, de
beschrijvingswoede en over het algemeen van al datgene wat naar lyriek of
schilderkunst zweemt. Op de voorgrond treden de psychologie, de menselijke
problemen en een nogal milde maatschappijkritiek, waarin de literatuur vaak haar
voornaamste functie lijkt te zien. Op dezelf de manier komt de belijdenispoëzie weer
tot haar recht, waarbij de inventie of de openbaring van het onbekende grotendeels
vervangen wordt door de biecht, de zelfanalyse en de bezinning op de opgedane
ervaring.
Aan de maatstaf van de ‘persoonlijkheid’ beantwoordt een esthetica die doorgaans
in de roman ‘realistisch’ en in de lyriek ‘classicistisch’ heet:
Realistisch is de nieuwe roman in zover hij de geldigheid van het
wereldbeeld vooropstelt zoals wij dit via onze zintuigen opbouwen, de
samenhang tussen deze empirische kennis en de rationele kennis
aantoont en het feit erkent dat beide vormen van kennis bij het ene individu
niet wezenlijk anders zijn dan bij het andere: wij dienen te beseffen dal
zijn bestaan op gemeenschappelijke waarden berust. In grote lijnen is
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het door de roman getoonde wereldbeeld gebaseerd op de dagelijkse
9
ervaring waarin allen delen.
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Eclectisch is dit realisme echter omdat de inachtneming van de gewone logica en
causaliteit of van het gangbare werkelijkheidsbesef toch individuele afwijkingen en
experimenten mogelijk maakt. Zo lijkt het verhaal zich van zijn formele mogelijkheden
bewust te zijn geworden: voortdurend wordt er met specifieke romanvormen als het
vertelperspectief of de karaktertekening gemanipuleerd. Even soepel is het
‘classicisme’ van de dichters die vaak van de overgeleverde schema's (rijm, metrum,
strofe enz.) en van de introspectieve trant afwijken; overigens tellen het hermetisme
en de ‘volksverbondenheid’ nog aanhangers. Daaruit blijkt juist hoe de nieuwe
‘synthese’ allerlei stromingen, die zich na Van Nu en Straks hebben voorgedaan,
in zich heeft opgenomen: de formule wordt niet zo maar nagebootst, maar vrij
geïnterpreteerd.
In vergelijking met de andere hoofdgenres raakt het drama weer enigszins
achterop. Immers, voor het psychologische toneel was de toenmalige beschaafde
taal al te stijf en zeker geen geschikt uitdrukkingsmiddel.
Nu de drie ‘dominante codes’ uit de jaren 1888-1946 beschreven zijn, is het zaak
om na te gaan in welke mate Wereldoorlog II de situatie gewijzigd heeft en op welke
manier nieuwe verschijnselen opgetreden zijn.
De oorlogsjaren vielen niet met een of andere ommekeer samen. Debutanten als
Boon of Van Aken en de eerste jaargangen van het Nieuw Vlaams Tijdschrift zetten
nog de voorgaande trends voort en pas in 1949 nam de evolutie definitief een andere
wending. De bezetting dreef een aantal groeperingen uit elkaar voor zover de
tijdschriften waarin zij tot uiting kwamen, niet meer verschenen. Dit was in 1940 het
geval met De Vlaamsche Gids en Vormen, in 1941 met Dietsche Warande en Belfort.
Ofschoon andere periodieken alle moeilijkheden wisten te omzeilen, zich niet
compromitteerden of gewoonweg met de vijand gemene zaak maakten, vertoonde
het literaire leven althans van buiten een meer individueel karakter. In tegenstelling
tot Nederland en Frankrijk heeft België geen noemenswaarde verzetspoëzie
voortgebracht. Dit betekent echter geenszins dat de democratische krachten een
afwachtende houding aannamen zolang hun tegenstanders het hoogste woord
konden voeren. Tot de laatsten behoorden vogels van zeer diverse pluimage:
fanatieke voorstanders van de N.S.B., nationalisten, opportunisten, tactici,
onverschilligen enz. Moens, Verschaeve en De Pillecyn vormen op die manier een
soort schaal van de collaboratie. De tegenpartij laat zich lang niet onbetuigd, maar
van frontale aanvallen ziet zij meestal af. Het is met andere wapens, nl. met romans,
gedichten en essays, dat Vermeylen, Herreman en Van Baelen (die evenals Brunclair
in een concentratiekamp omkwam) tot het offensief overgaan. Tegen de dictatuur
en de Blut-und-Boden-literatuur tekent zich in Vlaanderen een indirect protest af,
dat daarom niet minder effectief is. Vrijheidsliefde en verzet tegen de
nationaal-socialistische ontmenselijking bezielen in nauwelijks bedekte termen het
debuut van Boon (De Voorstad groeit, 1943), een duidelijk links georiënteerde
sociale roman, of het christelijk idealisme van Van Baelen (De oude Symphonie van
ons Hart, 1943) alsook het vitalisme van Teirlinck en het epicurisme van Herreman.
De literaire fictie wordt, zoals vaak gebeurt, een voorwendsel om de vinger op een
al te reële wonde te leggen. Andere reacties die op het eerste gezicht wellicht minder
opbouwend en extravert lijken, wijzen op dezelfde afkeer van de oorlog en de
fascistische dogmatiek, b.v. het magisch-realisme van Daisne (De Trap van Steen
en Wolken, 1942) dat midden in de oorlogssfeer de ideeënwereld van Plato oproept
en een opbeurend droombeeld voortovert, de historische roman waarin sommigen
het heden proberen te ontvluchten of het essay dat de laatste toevlucht is van de
ideologen.
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De jongeren (Daisne, Boon, Van Baelen, Van Aken, Lampo) die omstreeks
1942-1943 optreden, zijn, in tegenstelling tot de expressionisten, literair gesproken
geen opstandelingen. Het geestelijk klimaat is op dit moment allesbehalve
revolutionair. De geschiedenis herhaalt zich niet; er is inderdaad een wezenlijk
verschil tussen de twee bezettingsperiodes. In 1914 had het Duitse leger Der Sturm
en Die Aktion meegebracht, nl. denkbeelden waar de jongere Vlamingen niet mee
vertrouwd waren en die in hun literaire en politieke kraam te pas kwamen. In dit
opzicht kan het nationaal-socialisme daarentegen niets nieuws aanbieden. Tijdens
Wereldoorlog II ziet men slechts hoe ideologische conflicten die al lang bestonden,
zich toespitsen. In de poëzie valt er geen verandering te bespeuren; het is eerder
in de roman, toen nog het vruchtbaarste genre, dat bepaalde machtsverschuivingen
worden waargenomen. Uiterlijk verzet Daisne zich zeker niet tegen de gevestigde
code, doch van het realisme hiervan, hoe veelzijdig ook, verwijdert zijn witte magie
zich in ruime mate.
Eerst na 1945 zou de oorlog een diepere en blijvende invloed op de thematiek
(Boon, Claus, Michiels enz.) gaan uitoefenen. Als historische gebeurtenis echter
was zijn onmiddellijke impact op de ontwikkeling van de literatuur onbeduidend.
Misschien was de ervaring daarvan te overrompelend om dadelijk te worden verwerkt;
trouwens, sommigen beseften de gruwelijkheid van het nazisme pas ten volle na
de capitulatie van het Derde Rijk. Wat meer is: van de tijdens de bezetting
gekoesterde verwachtingen kwam in september 1944 niet veel terecht. Tussen
Hirosjima en het begin van de koude oorlog verliepen nauwelijks enkele maanden;
de vrede bleef uit, het conflict sleepte aan, maar nam andere vormen aan, nl.
wrijvingen tussen Oost en West in Berlijn, Triëst en Korea, atoomproeven,
strafexpedities in de koloniën. Bovendien, toen de uitgeweken Belgische regering
uit Londen terugkeerde, verviel het politieke leven grosso modo tot zijn vooroorlogse
gewoonten: evenmin als de leiders waren de beginselen van de partijen veranderd.
Op de beproevingen van de oorlogsjaren volgden nieuwe noden en nieuwe angsten.
Vooral voor de jongeren werden de internationale situatie en de sclerose van de
bestaande orde een teleurstelling. Het tijdvak 1944-1948 karakteriseren zij dan ook
als een periode van stagnatie en ‘culturele leegte’, zoals o.m. uit de enquête van
10
De Vlaamse Gids (juli 1947) naar de toenmalige malaise blijkt. In verband hiermee
schrijft Jan Walravens het volgende:
(...) er (is) geen nieuw ideeëncomplex en geen nieuwe beeldspraak in
Vlaanderen ontstaan (...).
Twee oorzaken liggen, meen ik, ten grondslag aan deze nood. Enerzijds
is er de onverschilligheid van de meeste onzer jongeren voor de tijds- en
buitenlandse problemen, anderzijds is er de minimiserende,
11
kleinburgerlijke invloed, die van de actie der ‘Fonteiniers’ uitgegaan is.

't Fonteintje doet hier slechts dienst als zondebok. Het mikpunt van de aanval is
ongetwijfeld de heersende mentaliteit. Een nieuwe code is zich aldus een weg aan
het banen door de verstarde conventies: de neoavant-garde ontstaat uit het besef
dat het nulpunt bereikt is.
Terwijl oudere en nieuwere tijdschriften - Dietsche Warande en Belfort, De Vlaamse
Gids, Nieuw Vlaams Tijdschrift (1946-1983), Arsenaal (1945-1950), Nu (1945), De
Faun (1945-1946) enz. - bij het verleden aansluiten, terwijl Van Aken en de eerste
romans van Boon, Lampo en Gijsen (Het Boek van Joachim van Babylon, 1948)
zich ertoe beperken het persoonlijkheidsbegrip te verruimen - b.v. door het probleem
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verkenning van het onbekende te veranderen. Met Mijn kleine Oorlog (1946) rukt
Boon de traditionele romanstructuren uit hun verband en evenals Daisne - of Van
Baelen in zijn parabels en allegorieën - verwerpt hij het psychologische genre.
Voorlopig komt de poëzie niet in het gedrang: op dat gebied begint de vernieuwing
pas met bundels als Gebed voor de kraaien (1948) van Remy C. van de Kerckhove
en Registreren (1948) van Hugo Claus. Kort daarop wordt Tijd en Mens (1949-1955)
opgericht, waarna De Meridiaan (1951-1960), De Tafelronde (1953-1981), Taptoe
(1953-1955) en ten slotte Gard-Sivik (1955-1964) de beweging kracht bijzetten of
anders oriënteren.
Tijd en Mens staat uiteindelijk onder de redactie van Boon, Claus en Walravens;
het is het eerste en het voornaamste orgaan van de neoavant-garde. Evenals in
1916-1918 geeft de poëzie hier weer het voorbeeld: de ommekeer voltrekt zich
nogmaals in de poëtische taal; later zullen ook de roman en - in mindere mate - het
toneel een verjongingskuur ondergaan. Onder de voorlopers tellen vooral Van
Ostaijen, wiens ‘organisch’ expressionisme omstreeks 1950 wordt herondekt, en
Burssens, die door de jongeren naar waarde wordt geschat. Maar hierbij komt nog
een aantal romanciers zoals Gilliams, Daisne, Van Baelen of - wat later - Boon in
aanmerking die van 1933 tot 1946 aan formele experimenten de voorkeur hadden
gegeven boven het gangbare realisme. Deze marginale tendens wordt gaandeweg
zo sterk tegenover de ouderwetse normen dat haar beginselen haast zonder moeite
de bovenhand krijgen. Echte beeldenstormers zijn de jongeren niet: daartoe
beantwoordt Tijd en Mens al te zeer aan de verwachtingen van het publiek.
Talrijk zijn de aanknopingspunten met de ‘historische’ avant-garde, d.w.z. vooral
met het Eerste Boek van Schmoll. Hoofdzaak is dat de literatuur niet meer als
mimesis of weergave van een vooropgestelde inhoud wordt opgevat, maar opnieuw
als ontdekking of middel tot kennis; het gaat om een spel dat in alle vrijheid met het
materiaal wordt gespeeld. In dit verband verschilt het nieuwe ‘experimentalisme’
echter van dat van Van Ostaijen en vertoont het overeenkomst met de psychoanalyse
en het Franse surrealisme, want de controle van de rede en de selectie die Van
Ostaijen op de woordassociaties toepaste, wijst het van de hand. Van deze
verwantschap getuigt ook de therapeutische of provocerende functie die aan het
kunstwerk wordt toegeschreven: het moet inderdaad het onbewuste en het instinct
bevrijden, de lezer waarschuwen, uitdagen en zelfs tot medeschepping aanzetten.
Qua stemming en toon vindt men hier doorgaans dezelfde angst en stuurloosheid,
hetzelfde schuldgevoel en besef van de zinloosheid van het bestaan, dezelfde
opstand tegen de kleinburgerlijke geest als in het uit Parijs overgewaaide
existentialisme. Van groter belang is dat het laatste het persoonlijkheidsbegrip
vervangt door de zuiver individuele, concrete en irrationele ‘existentie’, die o.m. in
de ‘situatieroman’ wordt uitgebeeld. In strijd met de houding van Sartre is echter
dat het politieke engagement gematigd blijft, ofschoon het estheticisme verworpen
wordt. Verder prijst het experimentalisme, zoals hier moge blijken, een door en door
kosmopolitische kunst aan, hetgeen het succes van Artaud, Michaux, Pound, Eliot,
12
Dylan Thomas, Kafka en Beckett in deze tijd verklaart.
Het spreekt vanzelf dat de afwisseling van synthese (1893-1916; 1927-1949) en
avant-garde (1916-1927; 1949-) in de vier codes die hierboven zijn geschetst, niets
te maken heeft met de kringloop of ewige Wiederkehr waartoe bepaalde
literair-historici de ontwikkeling van de letterkunde reduceren. Herhaald worden
slechts de overkoepelende denkbeelden, de grondbeginselen; de verschijnselen
die daardoor worden omvat, zijn in weerwil van sommige overeenkomsten telkens
verschillend.
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Bibliografie
eerste deel De Van-Nu-en-Straks-beweging
I. Voorgeschiedenis van Van Nu en Straks (1888-1893) door prof. dr. M.
Rutten

Theophiel Coopman
Bibliografie:
TH. COOPMAN, Lenteliederen, ‘Met platen door Albrecht Dillens’,
Gent-Dendermonde-Antwerpen 1876, ongepagineerd
Gedichten en gezangen, ‘Met eene inleiding van Emanuel Hiel & twee etsen
van Albrecht Dillens’, Antwerpen-Gent-Amsterdam-Leipzig 1879
1830-1880, Onze dichters, ‘Eene halve eeuw Vlaamsche poëzie, Naar tijdsorde
gerangschikt, met biographische & bibliographische aanteekeningen, eene
bloemlezing en eene inleiding, door Th. Coopman & V.A. dela Montagne’,
2

Antwerpen 1880, Roeselare-Arnhem 1881
Kinderlust, ‘Gedichten voor de jeugd’, Met penteekeningen van H. Coopman
Thz., Gent 1897
Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde van 1830 tot heden, door Th.
Coopman en L. Scharpé, Antwerpen 1910
Literatuur:
A. VERMEYLEN, zie aant. 18
R.F. LISSENS, zie aant. 2
S. GOMMERS, zie aant. 2
Voor Th. Coopmans werkzaamheden als academielid, zie Register van de
bijdragen, lezingen, verslagen enz., verschenen in de Jaarboeken en Versl.
en Med. van de Kon. Vl. Ac. voor Taalen Letterkunde, 1887-1926, Gent 1927

Victor-Alexis dela Montagne
Bibliografie:
V.A. DELA MONTAGNE, Onze strijd, Vaderlandsche poëzie, ‘Met eene inleiding
van Mr. M.H. de Graaff‘, Antwerpen-Gent-Amsterdam 1875
Gedichten, zie aant. 22; 2e dr., Roeselare-Haarlem 1883; 3e dr., zie aant. 21;
4e dr., zie aant. 21, 1913
1830-1880, Onze dichters, zie bibl. Th. Coopman Vlaamsche pseudoniemen,
‘Bibliographische opzoekingen’, Roeselare 1884
Toneel:
Iets vergeten, ‘Zangspel in een bedrijf, naar eene novelle bewerkt, Muziek van
2

J. Blockx’, Antwerpen 1876, Brussel 1879
Anoniem, ‘Tooneelspel in een bedrijf door Edw. van Bergen en V.A. dela
Montagne’, Brussel 1880; idem, onder de titel Schaakmat, in De Vlaamsche
Kunstbode, 10e jg., 1880, blz. 191 en vlg.
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De quae-tongh, ‘Cluchts-gewys vertoont op de Camer binnen Oud-Antwerpen,
gheinventeert door Fr. van Laer, gherymt door V.A. dela Montagne’, in G. DE
LATTIN, Herinneringen aan het tooneel in open lucht, Oud-Antwerpen,
Tentoonstelling 1894, Antwerpen 1903, blz. 71 en vlg.
Voor V.-A. dela Montagnes bibliografie in tijdschriften, vgl. H. CLUKERS, zie
aant. 20, blz. 108 en vlg.
Literatuur:
E. DE BOM, Victor dela Montagne, in Vlaanderen, V, 1907, blz. 108 en vlg.
2

IDEM, Het levende Vlaanderen, Amsterdam 1917, Amsterdam 1922 , waarin
de inleiding tot Gedichten, zie aant. 21
IDEM, Dagwerk, voor Vlaanderen, ‘Ontmoetingen en portretten’, Feestuitgave
9 november (1868-1928), Amsterdam 1928
IDEM, Gedichten van Arnold Sauwen, ‘Een keur ingeleid door Emmanuel de
Bom’, Brussel 1939
A. BURFS (pseud. van Prof. F. Baur), Onze dichters der ‘Heimat’, ‘Proeve van
dichterstudie’, Brussel 1909; bijdruk: De Vlaamsche dichters, ‘Proeve van
dichterstudie’, ‘s-Gravenhage-Brussel 1909
I. EENZAME, Zij die gingen... en zij die blijven, Brussel 1924
R. FONCK, Victor-Alexis dela Montagne, 1854-1915, in De Vlaamsche Gids,
XIII, 1924-1925, blz. 481 en vlg.
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, V.A. dela Montagne, in Zurkel en blauwe
lavendel, ‘Studies en kritieken’, Brussel 1926, blz. 101 en vlg.
IDEM, Victor dela Montagne, in Jaarb. van de Kon. Vl. Ac. voor Taal- en
Letterkunde, Gent 1943, blz. 53 en vlg.; overdruk, Gent 1943, met bibliografie
L. OPDEBEEK, Bloemekens van den Vlaamschen rozelaar, Antwerpen 1928
H. DIELS, Als ter wilde zee, Berchem-Antwerpen 1930
R.F. LISSENS, zie aant. 2
H. CLUKERS, zie aant. 20

Reimond Stijns en Isidoor Teirlinck
Bibliografie:
De bibliografie van R. Stijns en I. Teirlinck, afzonderlijk en samen beschouwd,
is te uitvoerig om die hier in bijzonderheden te kunnen opnemen; we verwijzen
dan ook naar de licentiaats-verhandelingen, onder de Literatuur opgenomen,
waarin meestal beide schrijvers samen behandeld worden.
Literatuur:
O. WATTEZ, Onze novellenschrijvers, ‘De heeren Isidoor Teirlinck en Reimond
Stijns’, in NDK, 10e jg., 1887-1888, blz. 499 en vlg.
IDEM, Leven en werk van Is. Teirlinck, in Jaarboek van de Kon. Vl. Ac. voor
Taal- en Letterkunde, Gent 1935, blz. 91 en vlg.
H. GROSEMANS, Studie over Reimond Stijns als novellen- en romanschrijver,
in Tijdschrift van het Willemsfonds, 3e jg., II, 1898, blz. 354 en vlg.
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Hard Labeur door Reimond Stijns, in
Vlaanderen, III, 1905, blz. 471 en vlg.
IDEM, Reimond Stijns herdacht, in De Boomgaard, II, 1911, blz. 44 en vlg.
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IDEM, Reimond Stijns herdacht, ‘Een voordracht’, Halle 1911
IDEM, Hard Labeur door Reimond Stijns, Reimond Stijns herdacht, in Zurkel
en blauwe lavendel, zie lit. V.-A. dela Montagne
IDEM, Een beeld van Isidoor Teirlinck, in Isidoor Teirlinck-Album, ‘Verzamelde
opstellen opgedragen aan Isidoor Teirlinck ter gelegenheid van zijn tachtigsten
verjaardag, 2 januari 1931’, Leuven 1931, blz. 17 en vlg.
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H. TEIRLINCK, Lofrede bij het lijk van Reimond Stijns, in Vlaanderen, IV, 1906,
blz. 61 en vlg.
IDEM, Eeuwgetijde Reimond Stijns, 1850-1950, in Nieuw Vlaams Tijdschrift, V,
oktober 1950, blz. 181 en vlg.
IDEM, Eeuwgetijde van mijn vader, ibidem, V, januari 1951, blz. 449 en vlg.
IDEM, Verzameld werk, 9 dln., I, Brussel 1955-1973, blz. 241, 259 en vlg.
TH. COOPMAN en L. SCHARPÉ, zie bibl. Th. Coopman
L. BAEKELMANS, zie aant. 28
IDEM, Vier Vlaamsche prozaïsten, Antwerpen 1931
C. DEBAIVE, Bibliographie der werken van Dr. Is. Teirlinck, in Versl. en Med.
van de Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, Gent 1931, blz. 1107 en vlg.
J. GRAULS, In memoriam Dr. Is. Teirlinck, in Handelingen van de Kon.
Commissie voor Toponymie en Dialectologie, VII, Brussel 1934, blz. 17 en vlg.
G. VANDERMEULEBROECKE, Reimond Stijns, ‘Bijdrage tot de studie van zijn leven
en werk’, lic. verh. Gent 1939
S. GOMMERS zie aant. 2
R.F. LISSENS, Een vergeten jubileum: Ruwe Liefde, in Dietsche Warande en
Belfort, 1947, 10, blz. 527
IDEM, Ruwe Liefde: 1887, in Spiegel der Letteren, 15e jg., 1973-1974, 4, blz.
264 en vlg.
Hulde aan Is. Teirlinck, in Versl. en Med. van de Kon. Vl. Ac. voor Taal- en
Letterkunde, Gent 1949-1951, blz. 29 en vlg.
J. LEENEN, Isidoor Teirlinck, 1851-1951, in Handelingen van de Kon. Commissie
voor Toponymie en Dialectologie, XXV, Brussel 1951, blz. 259 en vlg.
L. D'HAENE, Bijdrage tot de studie van de folklore in het werk van Teirlinck-Stijns,
lic. verh. Gent 1951
P. BONTINCK, Reimond Stijns, ‘Een bijdrage tot de studie van zijn leven en
werk’, lic. verh. Gent 1967
Over Is. Teirlincks werkzaamheden als academielid, zie Register van de
bijdragen, lezingen, verslagen enz., verschenen in de Jaarboeken en Versl.
en Med. van de Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, 1887-1926, Gent 1927

Pol de Mont
Bibliografie:
De bibliografie over P. de Mont in G. MEIR, zie aant. 31, blz. 271 en vlg., hoewel
die ‘geen aanspraak op volledigheid, in 't bijzonder wat betreft de tijdschriften’ kan
maken (blz. VII), is nog altijd de meest volledige die we bezitten. We verwijzen er
dan ook gewoon naar.
Literatuur:
M. ROOSES, Derde schetsenboek, Gent 1885
V. PONOS (pseud. van L. Franck), Romantische levensschets van Pol de Mont,
in NDK, IX, 1887, blz. 80, 142 en vlg.
F. SWAGERS, Pol de Mont, ‘Zijn leven en zijne werken’, Antwerpen 1888
A. DE RIDDER en G. VAN ROOSBROECK, Pol de Mont, Haarlem 1910 (Mannen
en vrouwen van beteekenis)
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F. FRANCKEN, Pol de Mont, Antwerpen-Amsterdam 1919 (Vlamingen van
beteekenis, nr. 3)
M. SABBE, Pol de Mont en de ontwikkeling van de Vlaamsche poëzie sedert
1830, in Taal en kultuur uit Vlaanderen, Redevoeringen en studies, Antwerpen
1924
E. DE BOM, Pol de Mont, 15 april 1922 in Nieuw Vlaanderen, Kunst en leven,
Met een voorwoord van Edward Anseele, Brussel-Amsterdam 1925
IDEM, Pol de Mont, in Dagwerk voor Vlaanderen, zie lit. V.-A. dela Montagne
J. EECKHOUT, Pol de Mont, Brugge-Anrwerpen-Den Haag 1925 (Litteraire
profielen, nr. 1)
K. VAN DE WOESTIJNE, zie aant. 40
G. MEIR, zie aant. 31, blz. 318, waar aangegeven wat voor de studie van P.
de Mont de ‘min-
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zijn
IDEM, Bloemlezing uit zijn poëzie, Antwerpen-Amsterdam 1932
R.F. LISSENS, zie aant. 2, 4
A. WALTERUS, Het dramatisch werk van Pol de Mont, lic. verh. Leuven 1955
H. LIEBAERS, Hélène Swarth en Pol de Mont, diss. Gent 1955, gepubliceerd
als: Hélène Swarth, Brieven aan Pol de Mont, en: Hélène Swarths
Zuidnederlandse jaren, beide in Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, reeks
VI, nr. 92, Gent 1964
D. DE COSTER, ‘Vlaamsche volksvertelsels uit den volksmond opgeschreven‘door
Pol de Mont en Alfons de Cock, ‘Een onderzoek naar hun vertelkunst’, lic. verh.
Gent 1963

Arnold Sauwen
Bibliografie:
A. SAUWEN, Langs de Maas, Antwerpen 1882
Gedichten, Antwerpen 1890
J.-M. Dautzenberg, ‘Bloemlezing uit zijne werken, met levensbericht en inleiding
door Arnold Sauwen’, Brussel 1908
De stille delling, Antwerpen 1912
Uren van eenzaamheid, Antwerpen 1920
De laatste garven, Antwerpen 1924
Uit het Maasland, Antwerpen 1925
De zingende krekel, Antwerpen 1929
Avondschemer, Luik 1936
Gedichten van Arnold Sauwen, ‘Een keur ingeleid door Emmanuel de Bom’,
Brussel 1939
G. MICHIELS, Arnold Sauwen, Gedichten, Hasselt 1963
Literatuur:
G. CALLEBERT-REYNAERT en A. LA GRAVIERE Jr., Een bloemenkrans, ‘Dicht en
proza der jongste schrijvers van Vlaamsch-België, met bio-bibliographische
aanteekeningen, naar tijdsorde gerangschikt’, Brussel 1885-1886
P. DE MONT, Sedert Potgieter's dood, Zwolle 1896
P. BELLEFROID, Onze hedendaagsche Limburgsche dichters, in Versl. en Med.
van de Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, Gent 1906, blz. 347
A. BURFS (pseud. van Prof. F. Baur), zie lit. V.-A. dela Montagne
E. DE BOM, Inleiding tot A. Sauwen, in De stille delling, Antwerpen 1912
K. VAN DEN OEVER, Kritische opstellen, Antwerpen 1913
IDEM, Geestelijke peilingen, Roermond 1924
Arnold Sauwen, Gedenknummer, overdruk uit: Limburg, XIX, met bijdragen
van C. Godelaine, G. Michiels, L. Indestege, J. Janssen, M. Rutten, en een
bibliografie van J. Janssen, Maaseik 1938
F. ULRICHTS, Arnold Sauwen, ‘De dichter uit de bonte Maasvallei’, Antwerpen
1939
E. DE BOM, Ter inleiding, in Gedichten van Arnold Sauwen, Brussel 1939
C. GODELAINE, Levensoverzicht, ibidem
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M. RUTTEN, Karakteristiek van A. Sauwen, ibidem
H. LIEBAERS, zie lit. P. de Mont
J. BERGERS, Dichter Arnold Sauwen, ‘Leven, werk en betekenis’, lic. verh.
Leuven 1957
L. SIMONS, Vlaanderen en Nederduitsland, 1850-1900, ‘Literair-historische
studie’, lic. verh. Leuven 1960

Hélène Swarth
Bibliografie:
De bibliografie van H. SWARTH is te uitgebreid om ze hier in haar geheel te
kunnen opnemen; we verwijzen dan ook naar H. LIEBAERS, zie lit. P. de Mont

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

547
Literatuur:
E. DE BOM, De Vlaamsche School, 1889, blz. 82 en vlg.
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5
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J.C. BLOEM, Verzamelde beschouwingen, 's-Gravenhage 1950
IDEM, Hélène Swarth, Het zingende hart, ‘Keur uit haar gedichten,
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Gent 1957
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Prosper van Langendonck
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Zuid-Nederlandsche schrijvers, bijeengebracht door Ad. Herckenrath, Met een
voorwoord van August Vermeylen, en een historische inleiding door Prosper
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J. BOONEN, Prosper van Langendonck, in Verzen, zie aant. 55
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‘Aangeboden aan August Vermeylen ter gelegenheid van zijn zestigsten
verjaardag, 12 mei 1932’, Brugge 1932, blz. 111 en vlg.
P. DE SMAELE, zie aant. 35
R.F. LISSENS, zie aant. 2
M. GILLIAMS, Inleiding tot de Verzen van Prosper van Langendonck, in
Gedichten, zie aant. 55
J. AERTS, De psychologie van de Schwermut in de kunst, ‘Bijdrage tot de studie
van een menschelijkheidstype in de litteraire kunstschepping, op grond van
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een onderzoek over het werk van A. Demedts en Pr. van Langendonck’, diss.
Leuven 1941; gedeeltelijk gepubliceerd als:
A. WESTERLINCK, Prosper van Langendonck, ‘Diagnose van een ongeneeslijke
ziel’, Brugge 1946
L. SOURIE, Prosper van Langendonck, Leuven 1942; 2e dr., met bibliografie,
Brugge 1962
G. SLAETS, Prosper van Langendonck, ‘Leven en Werk’, lic. verh. Leuven 1942
M. ROELANTS, Herinneringen aan Prosper van Langendonck, 1915-1919, in
Schrijvers, wat is er van den Mensch?, Brussel 1942 (Documentenreeks, nr.
2

4), Brussel 1957 , blz. 90 en vlg.
S. GOMMERS, zie aant. 2
M. RUTTEN, Mijnheer van Langendonck te Genk, in Nieuw Vlaamsch Tijdschrift,
IV, september 1949, blz. 329 en vlg.
K. VAN ACKER, De ziekte van Prosper van Langendonck, in Streven, IX, 8, mei
1956, blz. 750 en vlg.
G. SCHMOOK, zie aant. 11, 69 en bibl. Van Nu en Straks
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G. CELLIER, Alfred Hegenscheidt, 1866-1964, ‘Een studie van de mens en het
werk’, lic. verh. Gent 1966.

De Distel
G. SCHMOOK, zie aant. 11
IDEM, zie aant. 69
J. KUYPERS, zie aant. 39, blz. 16 en vlg.
L. OPDEBEEK, zie lit. V.-A. dela Montagne, blz. 66, 127, 179 en vlg.
G. SCHAMELHOUT, zie bibl. P. van Langendonck, blz. 111 en vlg.
L. SOURIE, zie aant. 10 en bibl. P. van Langendonck
IDEM, ‘Van Nu en Straks’, ‘Historiek en betekenis’, privé-druk 1953
J. MULS, F. TOUSSAINT VAN BOELAERE, E. CLAES en A. VAN CAUWELAERT, Van
Nu en Straks, in Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, reeks X, nr. 1, Gent
1944, overdruk, Antwerpen 1944
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Spiegel van Van Nu en Straks, ‘Met inleiding
en aanteekeningen’, in Museion, Nederlandsche reeks, 2, Brussel 1944
IDEM, Karel van de Woestijne op den drempel van ‘Van Nu en Straks’, in
Marginalia bij het leven en het werk van Karel van de Woestijne, Documenten,
nr. 5, Brussel-Rotterdam 1944, blz. 121 en vlg.
A. WESTERLINCK, zie bibl. P. van Langendonck
F. DE BACKER en P. DE SMAELE, Beknopte levensschets, in A. VERMEYLEN,
Verzameld werk, I, zie aant. 18
W. PEE, Aantekeningen bij De Kroonluchter, Kunstgenootschap, in H. TEIRLINCK,
Verzameld Werk, III, Brussel 1957, blz. 825 en vlg.
Wegens hun steun en medewerking aan het Kunstgenootschap De Distel zijn
hier ook studies, gewijd aan oudere schrijvers, van belang:
H. BACCAERT, Emanuel Hiel, Antwerpen 1909
V. D'HONDT, Nestor de Tière, ‘De baanbreker van het realisme op het
Vlaamsche tooneel’, Antwerpen 1921
O. WATTEZ, Emanuel Hiel herdacht, in Versl. en Med. van de Kon. Vl. Ac. voor
Taal- en Letterkunde, Gent 1924, blz. 877 en vlg.
OMEROS, Hieliaden, Antwerpen 1929
I. VANDAELE, Een studie over leven en werk van Nestor de Tière, lic. verh. Gent
1959
R. ELSEN, Nestor de Tière, ‘Een romantisch idealist’, lic. verh. Leuven 1959

Van Nu en Straks
Men consultere, wat de bijzonderheden betreft over het ontstaan van Van Nu
en Straks, vooral de volgende artikelen, werken en verzameluitgaven.
A. HERCKENRATH, zie bibl. P. van Langendonck
A. VERMEYLEN, Les lettres néerlandaises en Belgique depuis 1830, ‘Conférence
faite à l'Exposition universelle de Liège en 1905’, Bussum, overdruk uit: La
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Nation Belge, ‘Recueil des conférences jubilaires organisées par le Comité
2
exécutif de l'Exposition internationale de Liège’, Liège 1906, Bruxelles 1907
IDEM, Les lettres flamandes, in Figures nationales contemporaines, IV, Bruxelles
1909
IDEM, De Vlaamsche letterkunde, in Vlaanderen door de eeuwen heen, I,
2
Brussel-Amsterdam 1912, 1932
3
R.F. LISSENS, De letterkunde sedert 1750, ibidem, II, Brussel-Amsterdam, 1952
A. VERMEYLEN, La poésie flamande de 1880 à 1910, in Histoire de la littérature
flamande, ‘Conférences organisées par la Ligue de l'enseignement, sous les
auspices de l'Administration communale, à l'Hôtel de ville de Bruxelles’, Gand
1913; overdruk Gand 1913
IDEM, La poésie flamande contemporaine, in La pensée et l'âme belges, ‘Le
Musée du Livre’,
Bruxelles 1919-1920; overdruk: ibidem, 1919-1920

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

549
IDEM, zie aant. 39
Gedenkboek A. Vermeylen, zie bibl. P. van Langendonck
P. DE SMAELE, zie aant. 35
o

IDEM, Auguste Vermeylen, ‘Collection nationale’, 8e série, n 86, Bruxelles
1948
R. ROEMANS, Analytische bibliographie van en over Prof. Dr. Aug. Vermeylen,
Analytische bibliographieën van Vlaamsche schrijvers, 3, Gent 1934, overdruk
uit: Versl. en Med. van de Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, juli-september,
2

Gent 1934, Amsterdam 1953
A. VERMEYLEN, Verzameld werk 6 dln., zie aant. 18
A. WESTERLINCK, De wereldbeschouwing van August Vermeylen, Antwerpen
1958 Verder de uitgaven van het Vermeylen-Fonds:
A. VERMEYLEN, De Taak, Brussel 1946, overdruk uit: Nieuw Vlaams Tijdschrift,
I, 1946, blz. 1 en vlg.
Vaarwel aan August Vermeylen, Brussel 1950
Tienjarige herdenking van August Vermeylen, Paleis der Academiën, Brussel,
19 maart 1955 - Rijksuniversiteit Gent, 19 mei 1955, Brussel 1955
Over de Wandelende Jood, Brussel 1958
Ook de Mededelingen van het Vermeylen-Fonds, Brussel 1953 en vlg.
E. D'OLIVEIRA, zie aant. 39
A. DE RIDDER, Onze schrijvers, ‘Geschetst in hun leven en werken - Met
portretten en illustraties’, Tweede bundel, ‘Vlaamsche schrijvers’ door André
de Ridder: Herman Teirlinck-August Vermeylen-Hugo Verriest-Karel van de
Woestijne, Baarn 1909
IDEM, La littérature flamande contemporaine (1890-1923), Anvers-Paris 1923
J. KUYPERS, zie aant. 39
E. DE BOCK, Beknopt overzicht van de Vlaamsche letterkunde, hoofdzakelijk
in de 19e eeuw, Antwerpen 1921
IDEM, De Vlaamse letterkunde, ‘Ingeleid door Anton van Duinkerken’,
Antwerpen-Den Haag 1953
E. DE BOM, zie lit. V.-A. dela Montagne
P. VAN TICHELEN, Bibliographie van en over Emmanuel de Bom, Antwerpen
1947 Het werk van Prosper van Langendonck, zie aant. 55
L. OPDEBEEK, zie lit. V.-A. dela Montagne
HERMAN TEIRLINCK, Gedenkboek 1879-1929, ‘Ter gelegenheid van des schrijvers
vijftigsten verjaardag uitgegeven door De Sikkel te Antwerpen’, Antwerpen
1929
Herman Teirlinck vijf en zeventig jaar, Gelegenheidsnummer, Nieuw Vlaams
Tijdschrift, VIII, Antwerpen 1954
IDEM, Verzameld werk, 9 dln., Brussel 1955-1973
J. EECKHOUT, Litteraire profielen, III, Emmanuel de Bom, Gent 1929
A.H. CORNETTE, Periscoop, ‘Letterkundige critieken en beschouwingen’, I,
Antwerpen 1932
2

F. DE PILLECIJN, Stijn Streuvels en zijn werk, Tielt 1932, 1943
S. STREUVELS, Avelghem, De Lijsternestreeks, XXVII, Tielt-Antwerpen 1946
A. DEMEDTS, Stijn Streuvels, ‘Een terugblik op leven en werk’, Brugge 1971
J. FLORQUIN, Mijn Streuvelsboek, Brugge 1971
L. SCHEPENS, Kroniek van Stijn Streuvels, 1871-1969, ‘In opdracht van de
Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen samengesteld door Luc Schepens’,
Brugge 1971
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L. JANSSEUNE-R. VERVLIET, Stijn Streuvels en ‘Van Nu en Straks’, in Dietsche
Warande en Belfort, oktober-november 1971, Streuvelsnummer, Een eeuw
Stijn Streuvels, Antwerpen-Utrecht 1971, blz. 38 en vlg.
S. STREUVELS, Volledig werk, 4 dln., Brugge 1971-1973
R. ROEMANS, Analytische bibliographie van en over F.V. Toussaint van Boelaere,
door Dr. Rob. Roemans, met literair-critische beschouwingen van Prof. Dr.
Aug. Vermeylen, Herman Robbers, Dirk Coster, Reimond Herreman en een
verantwoording van F.V. Toussaint van Boelaere, Ledeberg-Gent 1936;
overdruk uit: Versl. en Med. van de Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde,
januari 1936, Gent 1936
Album amicorum F. Toussaint van Boelaere, Antwerpen 1946
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M. GIJSEN, De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830, Antwerpen 1940, 1951
L. SOURIE, zie aant. 10
IDEM, ‘Van Nu en Straks’. Historiek en Betekenis, 1953
J. MULS, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, E. CLAESs, A. VAN CAUWELAERT, zie
bibl. De Distel
M. FRANCUS, Victor de Meyere als dichter-romancier, lic. verh. Gent 1947
K. VAN DE WOESTIJNE, 8 dln., zie aant. 21
M. VERWEY, Verwey en Vermeylen, in Nieuw Vlaams Tijdschrift, IV, september
1949, blz. 311 en vlg.
R.F. LISSENS, De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden, Brussel-Amsterdam
4

1953, 1973
M. RUTTEN, zie aant. 71
Chronologische leidraad bij de tentoonstellingen: Genesis van Van Nu en Straks
en invloed van het tijdschrift, 1880-1914 enz., AMVC, Antwerpen, 23 oktober
1959
C. LEMAIRE, zie aant. 139
G. SCHMOOK, Korte bijdrage tot de geschiedenis van ‘Van Nu en Straks’, in
Jaarboek van de Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, Gent 1965, blz. 207
en vlg.
IDEM, A.H. Cornette leest over Van Nu en Straks, in Versl. en Med. van de Kon.
Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, Gent 1972, blz. 209 en vlg.
A.M. HAMMACHER, De wereld van Henry van de Velde, Antwerpen-Parijs 1969
R. VERVLIET, Also sprach Dr. Vermeylen, in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1972,
blz. 896 en vlg.; aanvullend, waar gehandeld wordt over La littérature de tout
à l'heure door Ch. Morice, als inspiratiebron voor de naam Van Nu en Straks,
zie aant. 139
Van Nu en Straks 1893-1901. Een vrij voorhoede-orgaan (...), bloemlezing
ingeleid en toegelicht door Anne Marie Musschoot met een woord vooraf door
Prof. dr. A. van Elslander, 's-Gravenhage 1982
In het AMVC, Antwerpen, bevindt zich verder materiaal ter beschikking van
het Centrum voorde Studie van het Vlaamse Cultuurleven vanaf het begin van
de achttiende eeuw (CSVC), navorsingsproject nr. 886 van het Nationaal Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO), Fonds voor Kollektief Fundamenteel
Onderzoek (FKFO), Brussel, waarvan, met de toestemming van de Raad van
Beheer van het CSVC, wat sommige bijzonderheden betreft, dankbaar gebruik
werd gemaakt.
Dit materiaal werd tot dusver in de vorm van prepublikatie uitgegeven als: De
wereld van ‘Van Nu en Straks’, Briefwisseling 1890-1909, Brieven uit 1890,
1891, 1892.

II. Van Nu en Straks (1893-1901) door prof. dr. R. Vervliet

Cyriel Buysse
V. DE MEYERE, Un romancier flamand: Cyriel Buysse, Paris 1904, in Collection
d'Études Étrangères
D.B. STEYNS, De Vlaamsche Schrijver Cyriel Buysse. Zijne Wereld en zijne
Kunst, Gent 1911
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H. VAN PUYMBROUCK, Cyriel Buysse en zijn Land, Antwerpen-Bussum 1911,
2

1929
Huldebetoom aan Cyriel [Buysse] op zondag 9 april 1911. Feestschrift,
Antwerpen 1911
V. DE MEYERE, Cyriel Buysse, in De Boomgaard, 2e jg., 1911, blz. 159-186
Enkwest over Cyriel Buysse, in De Boomgaard, 2e jg., 1911, blz. 189-207, 571
Buysse-nummer van De Week, 8 april 1911
W. KLOOS, Cyriel Buysse, in Letterkundige Inzichten en Vergezichten, IV,
Amsterdam 1919, blz. 20-27
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E. D'OLIVEIRA, De jongere generatie, Amsterdam 1920 , blz. 57-70
E. DE BOM, De Multatuli-Kring en Cyriel Buysse, in Nieuw Vlaanderen. Kunst
en Leven, Brussel-Amsterdam 1925, blz. 252-260
IDEM, By Cyriel Buysse, in Dagwerk voor Vlaanderen, Amsterdam 1928, blz.
57-70 Cyriel Buysse-nummer van Vandaag, 15 september 1929
A. MUSSCHE, Cyriel Buysse. Een Studie, Gent 1929
J. EECKHOUT, Cyriel Buysse, in Litteraire Profielen, IV, Gent 1931, blz. 103-113
R. ROEMANS, Kritische Bibliographie van Cyriel Buysse gevolgd door een
Bibliographie over Cyriel Buysse, Kortrijk 1931
M.G. VAN SEVEREN, Cyriel Buysse. Extraits choisis, Brussel 1942
M. ROELANTS, Herinneringen aan Cyriel Buysse, in Schrijvers, wat is er van
den Mensch?, Brussel-Rotterdam 1942, blz. 43-55 (interview oorspronkelijk in
De Telegraaf, 5, 7 en 10 september 1929)
J. CAUBERGS, De bouw van den roman bij Cyriel Buysse. Bijdrage tot de
romantechniek van Cyriel Buysse, lic. verh. Gent 1943
R. HENRY, Afwijkingen van het algemeen beschaafd Nederlands in de taal van
Cyriel Buysse, lic. verh. Luik 1950
T. HOEDEMAKERS, Cyriel Buysse en het landleven, lic. verh. Leuven 1952
F. VAN HEUVERBEKE, Cyriel Buysse's romankunst, lic. verh. Luik 1953
G.H. 's-GRAVESANDE, De betrekkingen van Vlaamse schrijvers tot ‘De Nieuwe
Gids’, in De Vlaamse Gids, 37e jg., nr. 5, mei 1954, blz. 314-320
M. GIJSEN, Cyriel Buysse in Amerika, in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 8e jg., 1955,
blz. 1335-1337
R.O.J. VAN NUFFEL, Inventaire des documents du cabinet Maeterlinck. 6 Lettres
à Cyriel Buysse, in Annales de la Fondation Maurice Maeterlinck, II, Gent 1956,
blz. 63-72
P.H.S. VAN VRECKEM, Het Recht van den Sterkste en Emile Zola, in Nieuw
Vlaams Tijdschrift, 10e jg., 1956. blz. 296-309
R. MINNE, Cyriel Buysse, Brussel 1959 (Monografieën over Vlaamse
Letterkunde, 15) Buysse-nummer van het Nieuw Vlaams Tijdschrift, 13e jg.,
1959, nr. 8, blz. 909-934 (bijdragen van H. Lampo, A. Mussche, P. de Smet)
M. GALLE, Cyriel Buysse, de objectieve verteller, in Socialistische Standpunten,
6e jg., nr. 6, 1959, blz. 510-521
A. DE RIDDER, Bij Cyriel Buysse, in Den Gulden Winckel, 8e jg., 15 oktober
1960, blz. 242-266
L. REMOUCHAMPS, Hulde aan Cyriel Buysse, z.p. 1960 (Uitgaven van het Julius
Vuylsteke-Fonds, nr. 21)
A. SCHELSTRAETE, Cyriel Buysse. Zijn Nevelse periode (1859-1896), lic. verh.
Gent 1960
A. VAN ELSLANDER, Cyriel Buysse, Uit zijn Leven en zijn Werk, Antwerpen, I,
1960, II, 1961 (Uitgaven van het Willemsfonds, nrs. 196a-196b)
J. ROELAND VERMEER, Cyriel Buysse, in Dietsche Warande en Belfort, 105e
jg., nr. 4, 1960, blz. 242-266
A. VAN ELSLANDER, Maurice Maeterlinck et la littérature flamande, in Annales
de la Fondation Maurice Maeterlinck, Gent 1963, blz. 95-145
M. GALLE, Cyriel Buysse achterna... in ‘De Hoop van Vrede’, in Nieuw Vlaams
Tijdschrift, 1964, blz. 126-128
A. VAN ELSLANDER, Cyriel Buysse, in Nationaal Biografisch Woordenboek,
Brussel 1964, kol. 287-294
L. GEUKENS, Cyriel Buysse en de Kritiek, lic. verh. Gent 1965
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H. LAMPO, De sociale achtergrond bij Cyriel Buysse, in De ring van Möbius,
Brussel-'s-Gravenhage 1966, blz. 9-20
P.H.S. VAN VRECKEM, L'accueil fait au naturalisme dans les lettres flamandes,
in Les Cahiers Naturalistes, 12e jg., nr. 31, 1966, blz. 51-63
M. GALLE, Cyriel Buysse, Brugge 1966 (Ontmoetingen, nr. 68)
IDEM, De verhouding van Cyriel Buysse tot de Vlaamse Beweging en ‘Van Nu
en Straks’. Een
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nieuw document, in Handelingen van de Kon. Zuidned. Mij. voor Taal- en
Letterkunde en Geschiedenis, 1966, blz. 173-181
IDEM, Over de boetetocht van Cyriel Buysse (naar aanleiding van nieuwe
documenten), in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 20e jg., 1967, blz. 377-394
J. PERSYN, Pol de Mont en Cyriel Buysse over Vlaamse Letterkunde in Parijse
revues, in Spiegel der Letteren, 10e jg., 1966-1967, blz. 144-150
P.H.S. VAN VRECKEM, Cyrille Buysse: un disciple flamand des naturalistes, in
Revue de Littérature Comparée, 4le jg., nr. 1, 1967, blz. 54-87
IDEM, De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse,
Brussel 1968 (Studiereeks van het tijdschrift van de Vrije Universiteit van
Brussel, nr. 2)
A. VAN ELSLANDER, Cyriel Buysse, in Biographie Nationale, 35, Brussel 1969,
kol. 87-94
D. MENTEN, Stijn Streuvels en Cyriel Buysse ten opzichte van de boerenroman,
lic. verh. Brussel 1972
J. TAELDEMAN, Het literaire leven in Het Land van Nevele, z.p. 1972
(Monografieën van de Heemkundige Kring ‘Het Land van Nevele’, 1)
L. PEETERS, Over de mens bij Stijn Streuvels en Cyriel Buysse. Een
vergelijkende studie in enkele van hun werken, lic. verh. Leuven 1972
W. PEE, Omnibussen en Woordverklaring, in Taalen Tongval, 24e jg., 1972,
blz. 113-135
IDEM, Cyriel Buysse en het Westvlaams, in Taal en Tongval, 25e jg., 1973, blz.
1-2
A. VAN ELSLANDER, Een vervolg op ‘Het gezin van Paemel’, in Album Willem
Pée, Tongeren 1973, blz. 403-408
K. JONCKHEERE, Boeketje Buysse. Een levensschets en een bibliografisch
overzicht, gevolgd door getuigenissen en verlucht met vele illustraties, [Brussel]
1974
A.M. MUSSCHOOT, A. VAN ELSLANDER, De Biezenstekker, gevolgd door
Driekoningenavond. Ingeleid en toegelicht, Culemborg 1977
J. DHEEDENE, Cyriel Buysses prozawerk gerecenseerd (1887-1975). Een
literair-sociologische benadering, lic. verh. Gent 1979
R. VERVLIET, Cyriel Buysse tussen historiciteit en actualiteit. Terugblik op een
halve eeuw receptie in Vlaanderen, in Ons Erfdeel 25e jg., nr. 4, 1982, blz.
538-548
A.M. MUSSCHOOT, Tantes: Cyriel Buysses meesterwerk?, in Nieuw Vlaams
Tijdschrift, 35e jg., nr. 2, maart-april 1982, blz. 331-336
A. VAN ELSLANDER, A.M. MUSSCHOOT, Cyriel Buysse et le Naturalisme, in
Septentrion, 11e jg., nr. 3, 1982, blz. 8-13
A. DEPREZ, Een idylle in de late negentiende eeuw. Rosa Rooses' brieven aan
Cyriel Buysse. 1892-1893, in Versl, en Med. van de Kon. Ac. voor Ned. Taalen Letterkunde, Gent 1982, blz. 71-89
A. VAN ELSLANDER, Cyriel Buysse herdacht (Nevele 11 september 1982), in
Versl. en Med. van de Kon. Ac. voor Ned. Taal- en Letterkunde, Gent 1983,
blz. 42-58

Prosper van Langendonck
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Biografische studies:
Zie aant. 143
Literatuur:
L. SOURIE, Prosper van Langendonck, Leuven 1942, blz. 207-209
G. SCHMOOK, Prosper van Langendonck, Antwerpen 1968, blz. 23-25
Tijdens zijn leven verscheen er slechts één dichtbundel: Verzen, Antwerpen
1900, 111 blz.
Daarna verschenen nog drie uitgaven: Verzen, Amsterdam 1918, 116 blz. Met
inleiding van Dr. Jaak Boonen
Het werk van Prosper van Langendonck, Amsterdam 1926, 224 blz. Met een
woord ter inleiding van Prof. Dr. August Vermeylen
Gedichten, in Bibliotheek der Nederlandse Letteren, Brussel 1939. Met inleiding
en aantekeningen van Maurice Gilliams
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In de reeks ‘Poëtisch Erfdeel der Nederlanden’ verscheen een anthologie,
samengesteld en ingeleid door A. WESTERLINCK, Prosper van Langendonck Gedichten, Hasselt 1962, 79 blz.
Over de receptie van zijn werk in de Vlaamse periodieke pers: B. PIERS, Prosper
van Langendoncks werk gerecenseerd. Een literair-sociologische benadering,
lic. verh. Gent 1975

Alfred Hegenscheidt
Leven met een schrijver. Biografie van Alfred Hegenscheidt volgens de
memoires van Madeleine Hegenscheidt-Heyman, zie aant. 153, 1977, blz.
361-373
R. VERVLIET, Alfred Hegenscheidt: zijn werk, zijn persoonlijkheid, in Antwerpen,
24e jg., nr. 1, 1978, blz. 25-29
IDEM, Starkadd... und kein Ende?, in Documenta. Med. v.h.
documentatiecentrum voor dramatische kunst Gent. Tijdschrift voor theater,
2e jg., nr. 2, 1984, blz. 49-91
G. OPSOMER, Arca haalt Starkadd uit het museum. Lyrische held wordt anti-held,
in Etcetera, 1e jg., nr. 6, 1984, blz. 38-44

Emmanuel de Bom
Biografische studies:
Zie aant. 159
Literatuur:
Zie aant. 160

August Vermeylen
W. KLOOS, August Vermeylen, in Letterkundige Inzichten en Vergezichten, I,
Nieuwere Literatuurgeschiedenis, VI, Amsterdam 1916, blz. 105-126. Ibidem,
III, VIII, Amsterdam 1918, blz. 39-53
E. D'OLIVEIRA, De mannen van '80 aan het woord, Amsterdam z.j., blz. 139-161
(2e dr., blz. 151-180)
J. PERSIJN, Kritisch Kleingoed. Over Letterkunde, II, Hoogstraten-Amsterdam
2

1920 , blz. 138-141
A. VERWEY, Proza, II, Amsterdam 1921, blz. 69-83
E. DE BOCK, Beknopt overzicht van de Vlaamsche Letterkunde, hoofdzakelijk
in de 19e eeuw, Antwerpen-Amsterdam 1921, blz. 71-76, 79-83, 91-93
J. KUYPERS, Op Ruime Banen! - De opbloei van onze Nieuwere Letteren en
het Vlaamsche Tijdschrift ‘Van Nu en Straks’ 1893-1901, Brussel 1921
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J. VAN MALDEREN, Literair-Kritische Beginselen van August Vermeylen, in
Dietsche Warande en Belfort, 22e jg., 1922, 1e halfj., blz. 37-61
A. DE RIDDER, La littérature flamande contemporaine, Antwerpen-Parijs 1923,
blz. 24-32, 80-85, 157-159
J. EECKHOUT, Litteraire Profielen, I, Brugge-Antwerpen-'s-Gravenhage 1925,
blz. 198-210 en II, 1940, blz. 100-128
K. VAN DE WOESTIJNE, De Schroeflijn, II, Brussel-Bussum 1928, blz. 88-93
L. OPDEBEEK, Bloemekens van den Vlaamschen Rozelaar, Antwerpen 1928,
blz. 177-184
J.J. GIELEN, De Wandelende Jood in volkskunde en letterkunde,
Amsterdam-Mechelen 1931 Gedenkboek A. Vermeylen, ‘Aangeboden aan
August Vermeylen ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag, 12 mei 1932’,
Brugge 1932
R. ROEMANS, Analytische bibliographie van en over Prof. Dr. August Vermeylen,
Analytische bibliographieën van Vlaamsche schrijvers, 3, Gent 1934 (overdruk
uit: Versl. en Med. van de Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, Gent,
juli-september 1934, blz. 621-741, 881-953)
IDEM, Aphorismen van August Vermeylen, verzameld en ingeleid door dr. Rob.
Roemans, Brussel-Maastricht 1932
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R.F. LISSENS, Het impressionisme in de Vlaamsche letterkunde,
Mechelen-Amsterdam 1934
J. VANDEWEGHE, August Vermeylen als aestheticus en als scheppend
kunstenaar, lic. verh. Brussel 1939
3

M. GIJSEN, De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830, z.p. 1940 (1951 )
Opstellen van E. DE BOM, F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, F. DE BACKER, F.
BAUR, in Jaarboek van de Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, Gent 1945,
blz. 32-71
P. MINDERAA, in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden, 1945-1946, blz. 165-179
J.L. BROECKX, August Vermeylen, Vlaanderen ontbeert u, in Proloog, cultureel
en literair tijdschrift van de jonge generatie, 1945, blz. 145-157
P. DE SMAELE, Auguste Vermeylen, in Collection nationale, 8, nr. 86, Brussel
1948
M. VERWEY, Verwey en Vermeylen, in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 4e jg.,
september 1949, blz. 311-328
Vaarwel aan August Vermeylen, Brussel 1950 (Uitgave van het August
Vermeylen-Fonds)
P. DE SMAELE, F. DE BACKER, Beknopte Levensschets van August Vermeylen,
in Verzameld Werk, I, zie aant. 183, 1952, blz. 7-43
R. ROEMANS, Het werk van Prof. Dr. A. Vermeylen, Analytische bibliografie,
Amsterdam-Antwerpen 1953
J. VENSTERMANS, August Vermeylen. Bijdrage tot de studie van zijn
persoonlijkheid en zijn werk, dr. verh. Leuven 1953
R.F. LISSENS, De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden, Brussel 1953,
4

Brussel-Amsterdam 1967
C. DEMEESTER, August Vermeylens Twee Vrienden. Een proeve van ontleding,
lic. verh. Luik 1954
Tienjarige herdenking van August Vermeylen, Paleis der Academiën, Brussel,
19 maart 1955 - Rijksuniversiteit Gent, 19 mei 1955, Brussel 1955 (Uitgave
van het August Vermeylen-Fonds)
M. HANOT, Invloed van Stirner in het jeugdwerk van August Vermeylen, in
Dietsche Warande en Belfort, 1956, blz. 286-294
C. VERBEECK, Stilistisch-taalkundige vergelijking van ‘De Wandelende Jood’
en ‘Twee Vrienden’ van Vermeylen, lic. verh. Leuven 1957
Over de Wandelende Jood, Brussel 1958 (Uitgave van het August
Vermeylen-Fonds)
A. WESTERLINCK, De wereldbeschouwing van August Vermeylen, Antwerpen
[1958]
IDEMDe onderlinge verhouding van kunst en wetenschap bij Vermeylen, in
Spiegel der Letteren, 2e jg., 1958. blz. 270-284
H. TEIRLINCK, August Vermeylen, Brussel 1958 (Monografieën over Vlaamse
letterkunde, nr. 5)
E. VANDERVEKEN, Het anarchisme en het jeugdwerk van A. Vermeylen, lic.
verh. Brussel 1959
M. RUTTEN, Charles Morice en August Vermeylen in Spiegel der Letteren, 5e
jg., 1961, blz. 101-137
IDEM, Even terug tot Charles Morice en August Vermeylen, in Ibidem, 8e jg.,
1964-1965, blz. 69-71
J. VENSTERMANS, August Vermeylen, Brugge 1965 (Ontmoetingen, nr. 60)
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J. AERTS, Analytische beschouwingen over de ‘eenheid van vorm en inhoud’
in de literaire theorie van A. Vermeylen, in Huldealbum Prof. Dr. J.F.
Vanderheyden, Langemark 1970, blz. 191-201 (ook in overdruk in Verwondering
en rekenschap. Opstellen over Nederlandse letterkunde, zie aant. 193)
August Vermeylenherdenking 1872-1972 Brussel 1972 (Uitgave van het August
Vermeylen-Fonds)
Herdenking August Vermeylen, in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 25e jg., nr. 3, maart
1972
L. MARIOTTE, August Vermeylen. De Wandelende Jood en Twee Vrienden, lic.
verh. Gent 1972
A. BOLCKMANS, August Vermeylen en de wereldliteratuur en R. VERVLIET, Also
sprach Dr. Vermeylen. Brieven van August Vermeylen uit Berlijn en Wenen
(1894-'96), in Nieuw Vlaams
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Tijdschrift 25e jg., nr. 9, november 1972, resp. blz. 871-895 en 896-931 (beide
artikelen ook in overdruk afz. in een Uitgave van het August Vermeylen-Fonds)
M. CORNU, De Wandelende Jood (1906) door Vermeylen en De Exploten van
Tabarijn (1927) door J. Vriamont. Een thematische en structurele vergelijking,
lic. verh. Luik 1973
P. VAN STEENVOORT, De les van Flaubert. August Vermeylen in het licht van
het werk en de opvattingen van Gustave Flaubert, lic. verh. Leuven 1973
M. VLIETEN, Continuïteit en eenheid in ‘De Wandelende Jood’ (1906) en ‘Twee
Vrienden’ (1943) door August Vermeylen, lic. verh. Luik 1974
R. VERVLIET, August Vermeylen, in Encyclopedie van de Vlaamse Beweging,
II, Tielt-Amsterdam 1975, blz. 1780-1784
IDEM, in Twintig Eeuwen Vlaanderen, XIV, Hasselt 1976, blz. 73-76
A. DE CONINCK, August Vermeylens werk gerecenseerd. Een
literair-sociologische benadering, lic. verh. Gent 1975
W. VAN ROOY, De Bom - Vermeylen: hun relatie tot Pol de Mont vóór de
oprichting van ‘Van Nu en Straks’, in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 30e jg., nr. 5,
mei-juni 1977, blz, 378-394
A. VAN ELSLANDER, August Vermeylen en het tijdschrift ‘Van Nu en Straks’, in
Med. der Kon. Ned. Ac. voor Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks,
44, nr. 2, Amsterdam Oxford-New York 1981, blz. 35-57
R. VERVLIET, August Vermeylen, het Vermeylenfonds en het Europa van
morgen, in Med. v.h. Vermeylenfonds, 1978, nr. 1, blz. 3-7
IDEM, De actualiteit van de denkwereld van August Vermeylen, in
Congresbrochure van het Vermeylenfonds, 1980, blz. 34-40
IDEM, August Vermeylen: wegbereider van het socialistisch
cultuurflamingantisme, in Med. v.h. Vermeylenfonds, 1981, nr, 1, blz. 6-11
M. RUTTEN, August Vermeylen en Jules Romains; een congenialiteitsprobleem,
in De Nieuwe Taalgids, 77e jg., nr. 2, 1984, blz. 116-134

Stijn Streuvels
A. HEGENSCHEIDT, Stijn Streuvels en Lenteleven, Amsterdam 1902, oorspr. in
Van Nu en Straks, Tweede Reeks, 4e jg., 1900, blz. 200-216; afz. uitg. bij L.J.
Veen, Amsterdam 1902
H. VERRIEST, Twintig Vlaamsche Koppen, II, Roeselare 1901, blz. 115-135
A. VERMEYLEN, Stijn Streuvels' Minnehandel, in Verzamelde Opstellen, II, zie
aant. 192, 1905, in Verzameld Werk, II, zie aant. 183, blz. 317-329
I. QUERIDO, Stijn Streuvels' Minnehandel en Openlucht, in Literatuur en Kunst,
I, Haarlem 1906, blz. 115-145 en 146-165
A. DE RIDDER, Stijn Streuvels. Kritische Studie, Antwerpen 1907; 2e
vermeerderde druk,
IDEM, Stijn Streuvels, Zijn Leven en zijn Werk, Amsterdam 1907
IDEM, Bij Stijn Streuvels, in Onze schrijvers geschetst in hun leven en werken,
I, Baarn 1908, blz. 31-52
H.H. LINNEBANK, Stijn Streuvels, in Van Nederlandsche Letteren, Maldegem
1907, blz. 16-38, 83-95
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J. MULS, Trois écrivains flamands: Stijn Streuvels, Hugo Verriest, Karel van de
Woestijne, in Almanach de l'amitié de France et de Flandre, III, Parijs 1920,
blz. 74-92
Streuvelsnummer van Het Vlaamsche Land, nr. 48 (26 februari 1921)
Vlaamsche Arbeid, januari 1921, blz. 5-43
R. DE GRAEVE, Stijn Streuvels, Gent 1932
F. VERCNOCKE, Drei dietsche Barden: Stijn Streuvels, René de Clercq, Cyriel
Verschaeve, in H. SCHÜTT, Flandern-Niederdeutschland, Hamburg 1939, blz.
78-88
J. EECKHOUT, Literaire Schetsen, Brugge 1940, blz. 77-95
F. DE PILLECIJN, Stijn Streuvels en zijn werk, Tielt [1932]
Stijn Streuvels' 70ste verjaring, in Versl, en Med. van. de Kon. Vl. Ac. voor
Taal- en Letterkunde, oktober 1941, blz. 655-677 (bijdragen van E. de Bom,
F. Timmermans, J. Muls, H. Teirlinck, J. van Mierlo en Stijn Streuvels)
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M. ROELANTS, Stijn Streuvels' Werkmenschen, in Schrijvers, wat is er van den
Mensch?, Brussel-Rotterdam 1942, blz. 56-60
R.F. LISSENS, Aspects de Stijn Streuvels, in Rien que l'homme, Brussel 1944,
blz. 201-215
E. JANSSEN, Stijn Streuvels en zijn stijl, in Diagnose, gestalten en stilte,
Brugge-Brussel 1945, blz. 198-215
IDEM, Stijn Strewels en zijn Vlaschaard - Essay over zijn eerste productie tot
aan het meesterwerk (1894-1907), Tielt-Antwerpen 1946
L. SOURIE, Stijn Streuvels, Kortrijk 1946
Streuvelsnummer van Dietsche Warande en Belfort, september-oktober 1946,
blz. 449-516 (bijdragen van Stijn Streuvels, A. van Duinkerken, A. Coolen, P.
Bertheloot, C.M. van den Heever, E. van der Hallen en A. Demedts)
Stijn Streuvelsnummer van Nieuw Vlaams Tijdschrift, oktober 1946 (bijdragen
van C. Huysmans, Stijn Streuvels, H. Teirlinck, F.V. Toussaint van Boelaere,
A. van Duinkerken, J. Vriamont, K. Jonckheere, P. van Aken en H. Lampo)
C.M. VAN DEN HEEVER, Drie groot Vlaminge: Stijn Streuvels, August Vermeylen
en Felix Timmermans, in Mens en woord, Johannesburg 1947, blz. 151-174
W. KRAMER, Zelfkritiek van Stijn Streuvels, in Album Prof. dr. Frank Baur, II,
Antwerpen 1948. blz. 24-30
Stijn Streuvels. Een hulde bij zijn tachtigste verjaardag door de Vereniging van
Vlaamse Letterkundigen, Brussel 1951 (bijdragen van J. Vercammen, J. Boon,
H. Teirlinck, A. Westerlinck, J. Muls, A. van Duinkerken)
A. VAN DUINKERKEN, Het Vlaanderen van Stijn Streuvels, in Mensen en
Meningen, 's-Gravenhage 1951, blz. 342-354
Streuvelsnummer van West-Vlaanderen, januari 1952 (bijdragen van A. van
Wilderode, F. Baur, P. Bertheloot, A. Coolen, C.M. van den Heever)
G. KNUVELDER, Stijn Streuvels, Brussel 1954 (Monografieën over Vlaamse
Letterkunde, 28)
A. DEMEDTS, Stijn Streuvels, Brussel-Amsterdam 1955 (Prominenten, 2)
Stijn Streuvels 85, Gent 1956, samengesteld door Maurits van Herreweghe
(bijdragen van Miel Kersten, A. van der Plaetse, A. Demedts en Stijn Streuvels)
R. VAN DE LINDE, Het oeuvre van Streuvels, sociaal document, Leuven 1958
(Keurreeks van het Davidsfonds, 69)
A. DULIERE, Stijn Streuvels, romancier flamand traduit dans toutes les langues
d'Europe, in Rencontres avec la gloire, Tamines 1959, blz. 115-133
Streuvelsnummer van De Boom, Roeselare 1961 (bijdragen van R. Lagrain,
J. Huyghebaert, K. Bostoen, A. van Duinkerken, A. Demedts, A. van der Plaetse,
P. Thoen, J. Boudrez, G. Dumont en E. Derluyn)
A. COOLEN, Stijn Streuvels (met inleiding van Herman Teirlinck en foto's van
Gianni Tortoli), Brugge 1961
G. KNUVELDER, Stijn Streuvels negentig. Een Noordnederlands perspectief, in
Spiegel der Letteren, 5e jg., 1961, blz. 161-181
A. WESTERLINCK, Over het Leven en de Dood in den Ast, in Dietsche Warande
en Belfort, oktober 1961, blz. 533-543
Streuvels' Landschap in de Vlaamse Schilderkunst, Catalogus Avelgem 18
augustus 1963, Tielt 1963
R.F. LISSENS, Stijn Streuvels die een wereld schiep, in Confrontaties, Hasselt
1964, blz. 91-96
A. WESTERLINCK, Weer een uur met Streuvels..., in Alleen en van geen Mens
gestoord. Verzamelde Opstellen, Tweede Reeks, Leuven 1964, blz. 121-136
(Keurreeks van het Davidsfonds, 94)
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J. FLORQUIN, Ten huize van... Ontmoetingen met Vlaamse kunstenaars en
andere vooraanstaanden, Leuven 1964, blz. 253-284 (Keurreeks van het
Davidsfonds, 96)
J. AERTS, Stijn Streuvels tussen historiciteit en mythe, Gent 1967
H. SPELIERS, Omtrent Streuvels. Het einde van een myte. Een anti-essay,
Brugge 1968
6

F. DE PILLECIJN, Stijn Streuvels (met nawoord door A. Demedts), Brugge 1969
(Ontmoetingen, nr. 6)
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L. ROSS, Een Vlaschaard is geen Flachsacker, in Maatstaf, 8e jg., 1969, blz.
510-522
J. WEISGERBER, Stijn Streuvels. Een sociologische balans, Gent 1970
A. DEMEDTS, Stijn Streuvels. Een terugblik op leven en werk, [Brugge] 1971
J. FLORQUIN, Mijn Streuvelsboek, [Brugge 1971]
IDEM, Stijn Streuvels. Zijn levensstijl, Tielt 1971
J. ROELSTRATE, De voorouders van Stijn Streuvels, Handzame 1971
L. SCHEPENS, Kroniek Stijn Streuvels 1871-1969. Catalogus van de
Tentoonstelling Stijn Streuvels, [Brugge] 1971
H. SPELIERS, G. ADÉ, G. WILDEMEERSCH, A. GODFROID, Afscheid van Streuvels,
Brugge-'s-Gravenhage 1971
Een eeuw Stijn Streuvels, samengesteld door de redactie van Dietsche Warande
en Belfort voor het speciale Streuvelsnummer oktober-november 1971,
Antwerpen-Utrecht 1971 (bijdragen van A. Westerlinck, Stijn Streuvels, J.
Florquin, L. Jansseune en R. Vervliet, A. Demedts, B. Kemp, M. Janssens en
J. Weisgerber)
J. GISEKIN, Stijn Streuvels, Hoe ik Brugge gezien en beleefd heb, VWS-cahiers,
in Bibliotheek van de Westvlaamse Letteren, 6e jg., nr. 3/A (herfst 1961)
R. ROEMANS, H. VAN ASSCHE, Bibliografie van Stijn Streuvels. Werk in boekvorm,
Antwerpen-Utrecht 1972 (Studia Flandrica, 2)
G. SCHMOOK, De regenboog van ‘Leie’ tot ‘Schelde’, in Antwerpen-Tijdschrift
der Stad Antwerpen, 18e jg., nr. 1, april 1972, blz. 4-10 (ook in: Versl. en Med.
van de Kon. Ac. voor Ned. Taal- en Letterkunde, afl. 3, Gent 1971, blz. 339-355)
A. WESTERLINCK, Streuvels: zijn kunst, zijn wereld, in Antwerpen. Tijdschrift
der stad Antwerpen, 18e jg., nr. 1, april 1972, blz. 11-15
A. VERSCHUERE, Stijn Streuvels zoals hij was, Ingooigem 1973
A. DEMEDTS, Stijn Streuvels, Nijmegen-Brugge 1977
L. SCHEPENS, Stijn Streuvels. In Oorlogstijd. Het volledig dagboek van de eerste
wereldoorlog, Nijmegen-Brugge 1979
Onuitg. lic. en doct. verh. over Streuvels: A. DEPREZ, Licentiaatswerken en
doctoraten over Nederlandse, algemene en vergelijkende literatuurstudie.
Systematisch overzicht van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde
verhandelingen. 1934-1975, Gent 1976, blz. 79-82 (Uit het seminarie voor
Nederlandse literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te Gent)

Fernand-Victor Toussaint van Boelaere
J. EECKHOUT, Litteraire profielen, I, Brugge 1925, blz. 361-382
E. DE BOM, Dagwerk voor Vlaanderen, Amsterdam 1928, blz. 76-81
J. GRESHOFF, Critische vlugschriften, 's-Gravenhage 1935, blz. 97-104
R. ROEMANS, Fernand-Victor Toussaint van Boelaere. Een studie, Brussel 1935
K. VAN DE WOESTIJNE, Over schrijvers en boeken, II, Brussel 1936, blz. 65-81
R. ROEMANS, Analytische bibliographie van en over F.V. Toussaint van Boelaere,
Gent 1936, zie aant. 264
R. BRULEZ, Fernand Toussaint van Boelaere ou l'Orfèvre des lettres flamandes,
in Écrivains flamands d'aujourd'hui, Brussel 1938, blz. 14-23
D.A.M. BINNENDIJK, Zin en tegenzin, Amsterdam 1939, blz. 75-85
Huldenummer F.V. Toussaint van Boelaere van Onze Tijd, jg. 1940, nr. 2
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M. ROELANTS, Over korte verhalen bij F.V. Toussaint van Boelaere en Filip de
Pillecijn, in Schrijvers, wat is er van den Mensch?, Brussel-Rotterdam 1942,
blz. 77-80
F. CLOSSET, Inleiding tot De Dubbele Fetisj en Petrusken's Einde, z.p. [1944],
blz. 3-12
Album Amicorum F.V. Toussaint van Boelaere, Antwerpen 1946 (met bijdragen
van H. Teirlinck, M. Gilliams, P.G. Buckinx, J. Kuypers, R. Brulez, R.F. Lissens,
A. de Ridder, H. Lampo, P. van Aken, M. Rutten, R. Herreman, G.H.
's-Gravesande, J. Boon, Fr. Leytens, Fr. de Backer, Fr. Closset, M. Gijsen, J.
van Nijlen, J. Prins, J. Siedenburg, D.A.M. Binnendijk, J.W.F. Werumeus Buning,
I. Boudier-Bakker, A. van Duinkerken, K. de Josselin de Jong, Top Naeff, V.E.
van Vriesland, R. Foncke, L. Lebeer, F. Lyna, G. Schmook, A. Westerlinck, J.
Gessler, R. Roemans)
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Huldenummer van het Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1947, nr. 1 (met bijdragen
van H. Teirlinck, Fr. de Backer, A. van Duinkerken, G. Walschap)
R. PANSAERTS, F.V. Toussaint van Boelaere (1875-1947), de novellist, lic. verh.
Gent 1959
A. VAN DUINKERKEN, Vlamingen. Een bundel opstellen over het letterkundig
leven in Vlaanderen, Hasselt 1960, blz. 41-44
H. TEIRLINCK, F.V. Toussaint van Boelaere 1875-1947 (gevolgd door de
publikatie van nagelaten geschriften), in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 15e jg.,
1962, nr. 7, blz. 807-819
J. BOVEN, Monografie van F.V. Toussaint van Boelaere. Een stilistisch
onderzoek van zijn proza, lic. verh. Leuven 1962
R.F. LISSENS, Inleiding tot De dode die zich niet verhing en andere verhalen,
Hasselt 1963
A. DONNAI, Het ‘kortverhaal’ in het werk van F.V. Toussaint van Boelaere, lic.
verh. Luik 1967
C. CONSTANDT, F.V. Toussaint van Boelaeres werk gerecenseerd. Een
literair-sociologische benadering, lic. verh. Gent 1975

Karel van de Woestijne
Bibliografie:
Werken, 5 dln., Bussum 1928-1933
Verzameld Werk, 8 dln., Brussel 1947-1950
Verzamelde gedichten, met een voorwoord door A. Roland Holst, samengesteld
en ingeleid door Prof. dr. P. Minderaa, Brussel 1953, fotografische 2e, 3e dr.
1958, 1967
Journalistiek - Brieven aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant, Hasselt 1960
Verzamelde Gedichten, Brussel-Amsterdam 1978
Verhalen, samengesteld en ingeleid door Kees Fens, Amsterdam-Brussel 1978
Literatuur:
A. DE RIDDER, Onze schrijvers geschetst in hun leven en werken, II, Vlaamsche
Schrijvers, Baarn 1909, blz. 68-94
E. D'OLIVEIRA, De Jongere Generatie (vervolg op De mannen van '80),
Amsterdam 1914, blz. 35-52
M. GIJSEN, Karel van de Woestijne, Antwerpen-Amsterdam 1920 (Vlamingen
van Beteekenis, nr. 4)
J. EECKHOUT, Karel van de Woestijne, Brugge-Den Haag 1925 (Mannen van
Beteekenis, nr. 2) Van de Woestijne 50 jaar, gelegenheidsnummer van Dietsche
Warande en Belfort, 28e jg., februari 1928
Karel van de Woestijne-nummer van Vandaag - Vlaamsche halfmaandelijksche
kroniek, nr. 17, 20 oktober 1929, blz. 367-386
J. EECKHOUT, Herinneringen aan Karel van de Woestijne, Kortrijk 1930
IDEM, Een inleiding tot Karel van de Woestijne, Gent-Bussum 1932
Mededelingen van het Karel van de Woestijnegenootschap, 8 dln., Kortrijk
1933-1939
M. RUTTEN, De lyriek van Karel van de Woestijne, Liège-Paris 1934
2

U. VAN DE VOORDE, Essay over Karel van de Woestijne, Antwerpen 1934, 1942
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A.H. CORNETTE, Karel van de Woestijne en de muziek, in Versl. en Med. van
de Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, 1935, blz. 11-19
IDEM, Urbain van de Voorde en zijn Essay over Karel van de Woestijne, ibidem,
1935, blz. 201-208
M. MOMMENS, Het wijsgerig inzicht bij Karel van de Woestijne, De
Blind-gewordene, Antwerpen 1936
B. VERHOEVEN, Karel van de Woestijne. Een karakteristiek en een keur uit zijn
gedichten, Utrecht [1940]
P. MINDERAA, Karel van de Woestijne. Zijn leven en werken, Arnhem 1942,
2

1942
M. RUTTEN, De esthetische opvattingen van Karel van de Woestijne, Liège-Paris
1943
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A. VAN CAUWELAERT, Karel van de Woestijne. Een synthese, Diest [1943] (Die
Suverlicke Boexckens, nr. 7)
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Marginalia bij het leven en het werk van Karel
van de Woestijne, Brussel-Rotterdam 1944 (Documenten, nr. 5)
K. VAN ACKER, Vlaamsche Temperamenten, Antwerpen 1944, blz. 91-110
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I. WILS, Taaltechniek in de lyriek van Karel van de Woestijne, ibidem, II, blz.
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IDEM, Poésie pure: een confrontatie Karel van de Woestijne - Paul van Ostaijen,
in De Nieuwe Taalgids, 69e jg., 1976, blz. 191-204
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Antwerpen 1951
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A. VAN DUINKERKEN, Vlamingen. Een bundel opstellen over het letterkundig
leven in Vlaanderen, Hasselt 1960, blz. 49-53
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blz. 67-75
G. KNUVELDER, Kitty en de Mandarijntjes, 's-Hertogenbosch 1964, blz. 185-189
K. FENS, De eigenzinnigheid van de Literatuur, Amsterdam 1964, blz. 36-40
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bestaan van de stad Brussel - 7-31 december 1979
M. HOEBEKE, Herdenking van Isidoor en Herman Teirlinck, in Versl. en Med.
van de Kon. Ac. voor Ned. Taal- en Letterkunde, jg. 1980, afl. 1, blz. 45-64
Onuitgegeven lic. verh. over Teirlinck: A. DEPREZ, Licentiaatswerken en
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verhandelingen. 1934-1975, Gent 1976, blz. 100-101
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Literair-sociologische benadering, Gent 1976
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In de schaduw van Van Nu en Straks
Algemeen
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M. FRANCUS, Victor de Meyere als dichter-romancier, onuitg. lic. verh. Gent
1947
M.-L. MARIVOET, Victor de Meyere. Literaire evolutie, onuitg. lic. verh. Leuven
1972
B. DELEFORTRIE, Victor de Meyeres werk gerecenseerd. Een
literair-sociologische benadering, onuitg. lic. verh. Gent 1978

Edmond van Offel
F. DE FRANCE, Edmond van Offel, Parijs 1902
P. DE MONT, Edmond van Offel, in Koppen en Busten. Aanteekeningen over
de kunstbeweging van dezen tijd, Brussel 1903, blz. 253-264
Edmond van Offel-nummer van het tijdschrift De Boomgaard, 2e jg., 1911
L. OPDEBEEK, Edmond van Offel, in Bloemekens van den Vlaamschen rozelaar,
Antwerpen 1928, blz. 211-221
De wereld van Edmond van Offel, ‘Met illustraties van de artiest, een reproduktie
in kleuren van een zelfportret en een bibliografie door Ronny Janssen’,
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J. DE COO, Fritz Mayer van den Bergh en Edmond van Offel, ['s-Gravenwezel]
1968
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K. VAN DE WOESTIJNE, in Verzameld Werk, V, Brussel 1949, blz. 9-20, 629-632
T. SUFFELEERS, Edmond van Offel als letterkundige (1871-1959), onuitg. lic.
verh. Leuven 1960

René de Clercq
A. BURFS (= F. BAUR), René Clercq, eene letterkundige studie, Brussel 1908
H. LINNEBANK, René de Clercq, in Van onkruid en tarwe, Maldegem 1909, blz.
65-81
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A. JACOB, René de Clercq, in Jaarb. v.d. Mij. der Ned. Letterkunde te Leiden,
1936-1937, blz. 123-147
U. VAN DE VOORDE, 'k Heb meenig uur bij u... Essays over boeken en gedachten,
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1937; Meeningen van René de Clercq, Amsterdam 1937; Inleiding tot R. de
Clercq, Nagelaten gedichten, Amsterdam 1937
W. MOENS, De dooden leven. René de Clercq, Lodewijk Dosfel, Oscar de
Gruyter en Karel van den Oever, Brussel 1938, blz. 15-39
F. VERCNOCKE, Drei dietsche Barden: Stijn Streuvels, René de Clercq, Cyriel
Verschaeve, in H. SCHÜTT, Flandern-Niederdeutschland. Ein Gemeinschaftswerk
von Flamen und Niederdeutschen, Hamburg 1939, blz. 78-88
F.R. BOSCHVOGEL, René de Clercq, in Galerij van Dietsche Grooten, I, Tielt
1942
L. DEFRAYE, René de Clercq, in Geschiedenis en folklore van Deerlijk, Kortrijk
1942
K. VERTOMMEN, René de Clercq. Daar is maar één land, Verzameld door Elza
de Clercq en ingeleid door K. Vertommen, Hasselt 1964
K. HULPIAU, René de Clercq, in VWS-Cahiers, 10e jg., nr. 1/A, 1975
Gedenkboek René de Clercq: uit liefde alleen..., Deerlijk 1977
K. HULPIAU, René de Clercq; er is maar één Vlaanderen, Antwerpen 1977
IDEM, René de Clercq (1877-1914). Een monografie, onuitg. diss. Leuven 1978
C. DE PREST, René de Clercqs scheppend werk gerecenseerd. Een
literair-sociologische benadering, onuitg. lic. verh. Gent 1978
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Adolf Herckenrath
M. RUTTEN, Inleiding tot A. Herckenrath, Gedichten, Antwerpen 1956, blz. 5-11
R.E.C. WILLEMYNS, Adolf Polydoor Herckenrath, in Nationaal Biografisch
Woordenboek, VIII, Brussel 1979, kol. 395-400
IDEM, Adolf Herckenrath, in Oostvlaamse literaire monografieën, I, Gent 1977,
blz. 145-175 (ook afz. uitgegeven)
V. LIBERT, Adolf Herckenrath. Leven en werken, onuitg. lic. verh. Gent 1960

Jef Mennekens
2

J. PERSIJN, Kritisch Kleingoed I: Vlaanderen, Hoogstraten 1920 , blz. 292-295
L. OPDEBEEK, Jef Mennekens, in Bloemekens van den Vlaamschen rozelaar,
Antwerpen 1928, blz. 225-229
K. VAN DE WOESTIJNE, in Verzameld Werk, V, Brussel 1949, blz. 660-667

Lodewijk Ontrop
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Inleiding tot L. Ontrop, Verzen, Antwerpen 1946
R. VERVLIET, Lodewijk Ontrop, in Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, II,
Tielt-Amsterdam 1975, blz. 1140

Lambrecht Lambrechts
A. HEGENSCHEIDT, Rond het klavier van Lambrecht Lambrechts, in Van Nu en
Straks, Nieuwe Reeks, 5e jg., 1901, blz. 286-296
A. BURFS (= F. BAUR), Onze dichters der Heimat, Brussel 1909, blz. 256-267
V. D'HONDT, Lambrecht Lambrechts, de Limburgsche dichter-spreker-zanger,
Aalst 1910.
C. GODELAINE, Lambrecht Lambrechts, bibliografische bijlage door Fr. de
Vleeschouwer, Maaseik 1933 (overdruk uit Limburg, 14e jg., 1933, blz. 141-157,
162-188)
P. DE KEYSER, Lambrecht Lambrechts (1565-1932) als verzamelaar van
Limburgsche volksliederen, Antwerpen 1939
K. VAN DE WOESTIJNE, in Verzameld Werk, IV, Brussel 1949, blz. 805-808
P. LEENDERS, Vijftig Limburgse profielen, Retie 1961, blz. 105-107
G. DE ROUCK, Een muzikale idylle: Lambrecht Lambrechts' verblijf te Ronse,
z.p. 1966 (overdruk uit Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige kring
van Ronse, Ronse 1966)
G.P.J. MICHIELS, Lambrecht Lambrechts, Maaseik 1968
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Richard de Cneudt
J. EECKHOUT, Literaire schetsen, Leuven 1940, blz. 42-62
W. BLOCKMANS, Richard de Cneudt, in Nationaal Biografisch Woordenboek,
V, Brussel 1972 kol. 201-211

August Cuppens
A. BURFS ( = F. BAUR), Onze dichters der Heimat, Brussel 1909, blz. 244-251
H. LINNEBANK, Van leven en kwijnen, Maldegem 1910, blz. 37-42
IDEM, Letteren en leven, Maldegem 1912, blz. 1-30
J. CRICK, Silhouetten van Vlaamsche kunstenaars, I. Interviews en studies,
Gent 1924, blz. 51-60
M.E. BELPAIRE, Aug. Cuppens. Zes en twintig jaar Vlaamsche vriendschap,
Antwerpen 1925
L. SWERTS, August Cuppens, jongen van verblijden, in Gestalten, Tongeren
1939, blz. 11-21
B. CUPPENS, Priester-dichter August Cuppens, het legendarisch pastoorke van
Loksbergen, ten geleide J. Droogmans, Eisden 1966
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J. DROOGMANS, August Cuppens, in Nationaal Biografisch Woordenboek, I,
Brussel 1964, kol. 366-368

Delfien Vanhaute
H. VERRIEST, Twintig Vlaamsche Koppen, Roeselaere 1901, blz. 18-30
C. VERSCHAEVE, Delfien Vanhaute als Dichter, in Verh. van de Kath. Vl.
Hoogeschooluitbreiding, Antwerpen 1911, nr. 40
J. EECKHOUT, Onze priesfers-dichters, Antwerpen-Bussum 1922
D. PISSENS, J. FESTRAETS, Delfien Vanhaute, in Vlaamsche Weelde. Een keus
2

van 75 koppen uit onze letterkunde, Gent 1925, 1931
C. VERSCHAEVE, Delfien Vanhaute, in Dietsche dichters, Brugge 1937, blz.
85-109
A. DEMEDTS, Dichter Delfien Vanhaute, in Album Antoon Viaene, Brugge 1970
F. DE VLEESCHOUWER, Delfien Vanhaute, in Nationaal Biografisch Woordenboek,
V, Brussel 1972, kol. 903-910
R. VANHAUTE, Delfien Vanhaute. Muzikaliteit en romantiek, in VWS-Cashiers,
9e jg., nr.1/B, 1974

Aloïs Walgrave
A. BURFS (= F. BAUR), Onze dichters der Heimat, Brussel 1909, blz. 56-62
2

J. PERSYN, Kritisch Kleingoed, I, Vlaanderen, Hoogstraten 1920 , blz. 42-51
J. EECKHOUT, Litteraire Profielen, II, Antwerpen 1927, blz. 91-110
J. SIMONS, Aloïs Walgrave, in Boekengids, 1928, blz. 225-229
M. VAN HOECK, In Memoriam Aloïs Walgrave, in Boekengids, 1930, blz. 81-83
J. EECKHOUT, Levensbericht van Aloïs Walgrave, in Jaarb. van de Kon. Vl. Ac.
voor Taal- en Letterkunde, Gent 1934, blz. 101-123
J. VERHEYDEN, Aloïs Walgrave 1876-1930, 1976

Caesar Gezelle
H. LINNEBANK, Van onkruid en tarwe, Maldegem 1909, blz. 82-86
IDEM, Van leven en kwijnen, Maldegem 1910, blz. 26-36
2

J. PERSYN, Kritisch Kleingoed, I, Vlaanderen, Hoogstraten 1920 , blz. 189-201
J. EECKHOUT, Onze priesters-dichters, Antwerpen-Bussum 1922
H. LINNEBANK, Huldigingen, Maldegem 1923, blz. 25-54
J. EECKHOUT, Litteraire profielen, I, Brugge 1925, blz. 184-197
A. DEMEDTS, F. BAUR, B. VERHOEVEN, in Memorandum, Moorsele 21 september
1952
A. VIAENE, Caesar Gezelle, in Biekorf, september 1952
F. BAUR, Caesar Gezelle, in West- Vlaanderen, april 1952
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J. EECKHOUT, C. Gezelle, priester-dichter-leraar, Moorsele 1952
S. STREUVELS, Kroniek der familie Gezelle, Brugge 1960, blz. 65-96
R. BUCKINX, Herinneringen aan Caesar Gezelle, in Iepers kwartier, 4e jg., nr.
3, 1968
F. DE VLEESCHOUWER, Caesar Gezelle, in Nationaal Biografisch Woordenboek,
III, Brussel 1968, kol. 349-352
IDEM, Caesar Gezelle, in VWS-Cahiers, 5e jg., nr. 1, 1970

Omer Karel de Laey
A. BURFS (= F. BAUR), Onze dichters der Heimat, Brussel 1909, blz. 80-88
J. PERSYN, Omer Karel de Laey. Een schets, in Dietsche Warande en Belfort,
jg. 1910, nr. 2, blz. 184-218, nr. 3, blz. 223-254
J. PERSYN, E. VLIEBERGH, Inleiding tot Het werk van O.K. de Laey, 2 dln., Leuven
1911-1912 (2e uitg. in 5 dln., Tielt 1941-1942)
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J. PERSYN, O.K. de Laey, Hoogstraten 1919
IDEM, Over letterkunde, IV, Hoogstraten z.j., blz. 3-75
IDEM, De Laey te Leuven, in Uit het werk van Dr. Jul. Persyn, Antwerpen z.j.,
blz. 92-110
J. LOUW, Woordschoon, I, Letterkundige studies, Oostacker 1930, blz. 20-42
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Litterair Scheepsjournaal, II, Brussel 1939, blz.
13-25
A. DEMEDTS, Omer Karel de Laey. Schets van een persoonlijkheid, in
West-Vlaanderen, jg. 1956, blz. 50-55
IDEM, Omer Karel de Laey, in Nationaal Biografisch Woordenboek, II, Brussel
1966, kol. 416-417
J. DELOOF, Omer Karel de Laey. Ter herwaardering, in VWS-Cahiers, herfst
1970
K. JONCKHEERE, Omer K. de Laey, Antwerpen-Amsterdam 1976 (Monografieën
over Vlaamse letterkunde, nr. 55)
H. VERLEYEN) Omer Karel de Laey, dichter en flamingant, Antwerpen 1977
(Vlaamse toeristische bibliotheek, nr. 220-221)
C. HEYMAN, Omer Karel de Laey. Een monografie, onuitg. lic. verh. Gent 1957
R. VERKARRE, Studie over Omer Karel de Laey, onuitg. lic. verh. Leuven 1961

Proza

Gustaaf D'Hondt
Huldenummer Gustaaf D'Hondt van De Tooneelschool, Gent 1938

Piet van Assche
L. BAEKELMANS, In memoriam Piet van Assche, in Med. v.d. Ver. van Vlaamse
Letterkundigen, Brussel 1950

Gustaaf Vermeersch
A. DE RIDDER, Onze schrijvers, geschetst in hun leven en werken, I, Baarn
1908, blz. 61-70
L. BAEKELMANS, Gustaaf Vermeersch, ‘met proeve eener bibliographie der
werken’, in Vlaamsche Arbeid, 1 januari 1925
E. DE BOM, Dagwerk voor Vlaanderen, Amsterdam 1928, blz. 88-93
L. BAEKELMANS, G. Vermeersch, in Aanteekeningen van een boekenwurm,
Antwerpen 1931 blz. 37-51
U. VAN DE VOORDE, De tragiek van een leven. In memoriam Gustaaf Vermeersch
(1877-1924), in Critiek en beschouwing, II, Antwerpen 1931, blz. 259-262
A. CLAUDET, Leven en Dood van G. Vermeersch Brussel 1935
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A. VERMEYLEN, ‘De last’ van G. Vermeersch, in Beschouwingen, Brussel 1942,
blz. 25-29 (in Verzameld Werk, II, zie aant. 183, blz. 354-359)
L.P. BOON, Gustaaf Vermeersch, Brussel 1960 (Monografieën over Vlaamse
letterkunde, nr. 22)
F. LECLAIR, Woord vooraf, in Klosjes, klosjes... en andere verhalen, Hasselt
1964
IDEM, Bibliografie van en over G. Vermeersch, Antwerpen 1965 (Werken v.d.
middelbare school voor opleiding van bibliotheek-, archief- en
museumpersoneel, nr. 5)
A. DEMEDTS, Gustaaf Vermeersch, in Nationaal Biografisch Woordenboek, IV,
Brussel 1970, blz. 898-902
F. LECLAIR, Inleiding tot Gustaaf Vermeersch: De Dood, in VWS-Cahiers, 8e
jg., nr. 1/A, 1973
P. PLATTEAU, Gustaaf Vermeersch, Nijmegen 1979 (Grote Ontmoetingen, nr.
44)
M. SLOSSE, Gustaaf Vermeersch, onuitg. lic. verh. Gent 1961
R. DEBBAUT, Gustaaf Vermeersch. Een monografie, onuitg. lic. verh. Leuven
1967
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F. DECOSTER, Gustaaf Vermeersch. Een onderzoek naar naturalistische
elementen in zijn romans, onuitg. lic. verh. Gent 1974

Lode Baekelmans
L. MONTEYNE, L. Baekelmans. Een inleiding tot zijn werk, Antwerpen 1914
E. DE BOCK, Lode Baekelmans, Antwerpen-Santpoort [1923] (Vlamingen van
Beteekenis, nr. 5)
E. DE BOM, Nieuw Vlaanderen. Kunst en Leven, Brussel 1925, blz. 245-251
A. VAN DEUREN, Lode Baekelmans; een herinnering bij zijn vijf en twintig-jarig
schrijversjubileum, Antwerpen 1926
Lode Baekelmans. Uitgave van huldecomité bij schrijvers jubileum 1901-1926,
Antwerpen 1926
L. MONTEYNE, Kritische bijdrage over tooneel, Antwerpen 1926, blz. 127-139
J. EECKHOUT, Litteraire profielen, II, Antwerpen 1927, blz. 76-90
P. STERKENS-CIETERS, Antwerpen in de letterkunde, Antwerpen 1937, blz.
56-60
P. ARENTS, Werken van en over Lode Baekelmans. Proeve van bibliografie,
Antwerpen 1939 (overdruk uit: De Bibliotheekgids, 1939, blz. 1-44; voor addenda
zie: De Bibliotheekgids, 1941, blz. 56-60; ibidem, 1950, blz. 131-135; ibidem,
1951, blz. 102-108)
Baekelmans-nummer van Het Tooneel, Antwerpen 25 februari 1939
M. MARTENS, Lode Baekelmans. Levensschets en keus uit zijn werken, Gent
1939
L. MONTEYNE, Lode Baekelmans; zijn werk en zijn evolutie als kunstenaar, in
L. Baekelmans. In den ouden spiegel; keus uit de werken van Lode Baekelmans,
Gent 1940, blz. 11-41 (Uitgaven van het Willemsfonds, nr. 176)
P. DE KEYSER, Lode Baekelmans; zijn Antwerpen en zijn volk, ibidem, blz. 43-48
L. Baekelmans ter eere, 2 dln., Antwerpen 1945-1946
P. ARENTS, Werk van Lode Baekelmans. Bibliografie, Gent 1954 (overdruk uit:
Versl, en Med. van de Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, Gent 1954, blz.
483-736; addenda in ibidem, jg. 1959 en 1969)
G.W. HUYGENS, Lode Baekelmans, Brussel 1960 (Monografieën over Vlaamse
letterkunde, nr. 21)
J. DE CEULAER, Te gast bij Vlaamse auteurs, II, Antwerpen 1962, blz. 5-9
F. DILLE, Lode Baekelmans, in Nieuw Vlaams Tijdschrift, jg. 1965, nr. 5, blz.
522-524
J. FLORQUIN, Ten huize van..., III, Leuven 1966, blz. 7-37 (Keurboeken
Davidsfonds, nr. 103)
L. BRUMMEL, In memoriam Lode Baekelmans, vriend van mensen en boeken,
in De Gulden Passer, jg. XLIV, 1966, blz. 1-7
G. SCHMOOK, Lode Baekelmans (Antwerpen, 26 jan. 1879-Antwerpen, 11 mei
1965), Leiden 1969 (overdruk uit: Jaarb. v.d. Mij. der Ned. Letterkunde te
Leiden, 1967-1968, blz. 120-127)
IDEM, Lode Baekelmans, Kon. Ac. voor Ned. Taal- en Letterkunde, Gent 1974
(Memorabilia, nr. 1)
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IDEM, Baekelmans' ‘Doolaar en de weidsche stad’; van 1904 (eerste uitgave)
tot 1979 (zesde uitgave), in Versl, en Med. van de Kon. Vl. Ac. voor Ned. Taalen Letterkunde, Gent 1979, nr. 1, blz. 105-118
Catalogus van Lode Baekelmans-tentoonstelling (11 mei-31 september 1979),
A.M.V.C., Antwerpen 1979
E. WILLEKENS, L. ROOSE, B. DECORTE, H. LAMPO: Toespraken gehouden ter
gelegenheid van de Baekelmans-herdenking in de gebouwen van het A.M.V.C.
te Antwerpen (11 mei 1979), in Versl. en Med. van de Kon. Vl. Ac. voor Ned.
Taal- en Letterkunde, Gent 1980, afl. 1, blz. 3-21
R. DE BELSER, Een evaluatie van Baekelmans' stijlconceptie, Toespraak
gehouden ter gelegenheid van de vergadering in het park van het kasteel van
Beauvoorde (18 juli 1979), ibidem, 1980, afl. 1, blz. 34-39
T. PENNEMAN, Lode Baekelmans. Een literair-biografische studie (1879-1902),
onuitg. lic. verh. Leuven 1958
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J. ADRIAENSEN, Lode Baekelmans. Leven en werk. 1903-1930, onuitg. lic. verh.
Leuven 1965
D. BAUWENS, M.C. VAN DE CASTEELE, K. DE WAELE, Lode Baekelmans'
scheppend werk gerecenseerd. Een literair-sociologische benadering, onuitg.
lic. verh. Gent 1977
M. CAEN, De sociale achtergronden in het werk van Lode Baekelmans, onuitg.
lic. verh. Gent 1980

Ary J.J. Delen
G.H. 's-GRAVESANDE, Sprekende schrijvers. Nederlandsche en Vlaamsche
letterkundigen in gesprek met G.H. 's-Gravesande, Amsterdam 1935, blz.
180-192
L. BAEKELMANS, Ontmoetingen, Leuven 1951, blz. 191-199
F. SMITS, Ary Delen 70, in Volksgazet, 10 maart 1953
J. GRESHOFF, Herinneringen aan Ary Delen, in Het Vaderland, 23 juni 1960
G. DINAUX, Gegist Bestek, II, 's-Gravenhage 1961, blz. 64-69
G. GRUWIER, Bibliografie van en over A.J.J. Delen, onuitg. proefschrift v.d. sted.
leerg. voor bibliotheekwezen, Antwerpen 1951

Lode Monteyne
A. CORNETTE, Periscoop, I, Letterkundige Critieken en Beschouwingen,
Antwerpen 1932, blz. 181-183, 188-189, 196-198
J. MULS, Lode Monteyne zeventig jaar, in Versl. en Med. van de Kon. Vl. Ac.
voor Taal- en Letterkunde, Gent mei-juni 1956, blz. 281-285
R. BRULEZ, Lode Monteyne, in Jaarb. v.d. Mij. der Ned. letterkunde te Leiden,
1961, blz. 155-158
C. ENGELS, Lode Monteynes werk gerecenseerd. Een literair-sociologische
studie, onuitg. lic. verh. Gent 1977

Alfons Jeurissen
J. DROOGMANS, Alfons Jeurissen, de meesterlijke verteller van de Kempen
(Hasselt 1874-Ekeren 1925), Borgerhout-Antwerpen 1925
J. GEURTS, Alfons Jeurissen, Hasselt 1926 (overdruk uit: Limburgsche Bijdragen,
1925, blz. 87-142)
E. DE BOM, Dagwerk voor Vlaanderen. Ontmoetingen en portretten, Amsterdam
1928, blz. 82-87
J. MULS, Melancholia. Herinneringen aan gestorven Vlaamsche schrijvers en
kunstenaars, Brugge 1929, blz. 105-110 (Keurboeken Davidsfonds, nr. 1)
Alfons Jeurissen. Een verdienstelijk Limburger, door comité A. Jeurissen,
Hasselt 1933-1934
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L. SWERTS, Gestalten, Tongeren 1939, blz. 22-31 (Oostlandreeks, nr. 6)
J. DROOGMANS, E. THEATRE, Inleiding tot A. JEURISSEN, Verzameld Werk, 2
dln., Borgerhout-Antwerpen 1950
J. DROOGMANS, Alfons Jeurissen, in Nationaal Biografisch Woordenboek, I,
Brussel 1964, kol. 637-640
M. LE COMPTE, Alfons Jeurissen: leven en werk, onuitg. lic. verh. Gent 1965

Frans Verschoren
R. FONCKE, Een verdienstelijk Vlaming: Frans Verschoren, in De Vlaamsche
Gids, 8e jg., 1913, blz. 266-281
L. OPDEBEEK, Bloemekens van den Vlaamschen Rozelaar, Antwerpen 1928,
blz. 273-277
E. DE BOM, Dagwerk voor Vlaanderen. Ontmoetingen en portretten, Amsterdam
1928, blz. 100-104
L. BAEKELMANS, Ontmoetingen, Leuven 1951, blz. 221-227
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J. BASTIAENSEN, Frans Verschoren, Lier 1953 (overdruk uit: 't Land van Ryen,
3e jg., 1953)

Edward Vermeulen
A. DEMEDTS, Edward Vermeulen, schrijver en boer, Leuven 1937
Aandenken aan de Warden-Oom-Hulde te Beselare. 1861-1961, Langemark
1962
A. DEMEDTS, Edward Vermeulen (Warden Oom), in Nationaal Biografisch
Woordenboek, III, Brussel 1968, kol. 896-899

René Vermandere
F. DE VLEESCHOUWER, René Felix Vermandere, in Nationaal Biografisch
Woordenboek, V, Brussel 1972, kol. 951-958

Maurits Sabbe
V. CELEN, Maurits Sabbe als letterkundige, Antwerpen z.j.
A.J. DE JONG) Maurits Sabbe en zijn Mei van vroomheid, Amsterdam z.j. (Kijkjes
in onze letterkunde, nr. 1)
L. MONTEYNE, Maurits Sabbe en zijn werk, Antwerpen 1918
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Zurkel en blauwe lavendel. Studies en kritieken,
Brussel 1926, blz. 81-92
T. SCHUYTS, Maurits Sabbe's ‘De filosoof van 't Sashuis’, Bussum 1927
J. EECKHOUT, Litteraire profielen, IV, Gent 1931, blz. 71-88
Prof. dr. Maurits Sabbe. Hulde ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag.
5 februari 1933, 1933 (met redevoeringen van A.H. Cornette, R. Verdeyen, C.
Huysmans en M. Sabbe; overdrùk uit: De Vlaamsche Gids, 1933, blz. 241-263)
R. ROEMANS, Analytische bibliografie van en over Prof. dr. Maurits Sabbe, Gent
1933
IDEM, M. Sabbe, de kunstenaar en de geleerde, Hasselt 1933
L. MONTEYNE, De Sabbe's, Antwerpen 1934
U. VAN DE VOORDE, 'k Heb meenig uur bij u... Essays over boeken en gedachten,
Brussel 1937, blz. 25-31
L. MONTEYNE, A. HEGMANS, Inleiding tot Facetten. Ter nagedachtenis van
Maurits Sabbe (uitgave van Het Willemsfonds), Gent 1939, blz. 7-32
F.V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Dr. M. Sabbe, in Jaarb. v.d. Mij der Ned.
Letterkunde te Leiden, Leiden 1939, blz. 92-97
R. ROEMANS, De critische bedrijvigheid van Prof. dr. M. Sabbe, Brussel 1951
(overdruk uit: Levende Talen, 34e jg.)
G. STUIVELING, Sabbe in de kring der humanisten, in Steekproeven, Amsterdam
1950, blz. 141-160
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H.J. SABBE, Maurits Sabbe en zijn Brugse mensen; een postume
wedersamenstelling, Antwerpen-Utrecht 1971
I. ALLAERT, Maurits Sabbe als folklorist, onuitg. lic. verh. Gent 1944
G. DELMEIRE, Het proza van Maurits Sabbe, onuitg. lic. verh. Leuven 1950
M. ANDRIES, Maurits Sabbes scheppend werk gerecenseerd.
Literair-sociologische benadering, onuitg. lic. verh. Gent 1976

Toneel
L. MONTEYNE, Kritische bijdragen over Tooneel, Antwerpen 1926
M. SABBE, L. MONTEYNE, H. COOPMAN THZ., Het Vlaamsche Tooneel, Brussel
1927
S. LILAR, Zestig jaar toneelliteratuur in België (vert. door M. Gijsen), Antwerpen
1951
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Rafael Verhulst
R.P. OSWALD e.a., Lebensabriss und Werke von Professor Verhulst, in
Deutsch-Niederländische Symphonie, 1937, blz. 315-317
F. FROMME, Begegnungen mit Vlamen, Brussel 1942, blz. 53-64
L. DELFOS, Raf Verhulst 1866-1941; een dichter in dienst van zijn volk, Wilrijk
1966

Lodewijk Scheltjens
V. D'HONDT, Een woord vooraf tot Tooneelwerken, I, Hemiksem 1924-1925,
blz. V-XVI Lodewijk Scheltjens-Album, Antwerpen 1932
R. ROEMANS, Het werk van Lodewijk Scheltjens, aanvulling bij het
Scheltjens-album, Lebbeke 1933

Nestor de Tière
V. D'HONDT, Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch
tooneel. Proef van bio-bibliographische documentatie, Antwerpen 1921

III. Verloop van Van Nu en Straks (1903-1916) door prof. dr. A.M.
Musschoot
Algemeen
A. DE RIDDER, Les lettres flamandes d'aujourd'hui, Antwerpen 1909
IDEM, La littérature flamande contemporaine (1890-1923), Antwerpen-Parijs
1923
R. ROEMANS, Bibliographie van de moderne Vlaamsche literatuur 1893-1930.
Eerste deel. De Vlaamsche Tijdschriften, Kortrijk 1930-1934
P. KENIS, Een overzicht van de Vlaamsche letterkunde na ‘Van Nu en Straks’,
‘Met bibliographische aanteekeningen van dr. R. Roemans’, Amsterdam 1930
R. BRULEZ, Ecrivains flamands d'aujourd'hui, Brussel 1938
O. VAN DER HALLEN, Vijftig jaar katholieke letterkunde in Vlaanderen
(1885-1937), 1938 (Davidsfonds Volksboek, nr. 278)
1

4

M. GIJSEN, De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830, Brussel 1940 , 1951 ,
oorspronkelijk in Dichterschap en Werkelijkheid, o.r.v.W.L.M.E. VAN LEEUWEN
(1938), opgenomen in Verzameld Werk, VI,
Amsterdam-'s-Gravenhage/Rotterdam 1977, blz. 455-600
P. KERSTENS, De katholieke litteratuur sinds de hervorming, Amsterdam z.j.
E. DE BOCK, De Vlaamse letterkunde, ‘Ingeleid door Anton van Duinkerken’,
Antwerpen-'s-Gravenhage 1953
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R.F. LISSENS, De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden, Brussel-Amsterdam
1

4

1953 , 1967
J. TAELS (ed.), De katholieke literatuur in de XXe eeuw, 2 dln., Antwerpen 1954
R. VERVLIET, De literaire manifesten van het fin de siècle in de Ziudnederlandse
periodieken 1878-1914, 2 dln., Gent 1982

A. Vlaanderen
De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen. Brieven en documenten,
bijeengebracht door G.H. 's-Gravesande, Brussel-Antwerpen-'s-Gravenhage
[1962]
A. DEMEDTS, De ommezijde van vandaag. Het maandschrift Vlaanderen, in De
Periscoop, 18e jg., nr. 6, april 1968, blz. 3
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B. 1.a. Dietsche Warande en Belfort
JAN PERSYN, De wording van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en
zijn ontwikkeling onder de redactie van Em. Vliebergh en Jul. Persyn
(1900-1924), Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, Gent 1963

Maria Elizabeth Belpaire
B.A. ROOSE, De wijze vrouw van Vlaanderen. Het leven van Marie-Elisabeth
Belpaire, Antwerpen 1948
A. WESTERLINCK, De betekenis van Maria Elizabeth Belpaire, in Wandelen al
2

peinzend, Hasselt 1965 , blz. 103-114
JAN PERSYN, De wording van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en
zijn ontwikkeling onder de redactie van Em. Vliebergh en Jul. Persyn
(1900-1924), Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, Gent 1963
IDEM, in Nationaal Biografisch Woordenboek, II, Brussel 1966, kol. 51-56
H. SCHROOTEN, De sociale en politieke actie van mej. M. Belpaire tijdens de
Eerste Wereldoorlog (1914-1918), Antwerpen-Amsterdam 1978

Cyriel Verschaeve
L. DOSFELs, Cyriel Verschaeve, Antwerpen-Amsterdam [1920] (Vlamingen van
Beteekenis, nr. 2)
D. VANSINA, Cyriel Verschaeve, Antwerpen 1922 (Verhandelingen van de
Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, nr. 205, 19e jg.,
nr. 8)
B. LAMOT, Op Verschaeve's Zeesymfonieën. Ontleding, Lier 1926
K. ELEBAERS, Cyriel Verschaeve ‘de pelgrim naar het Absolute’, Brussel 1935
(Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche
Hoogeschooluitbreiding, nr. 329, 34e jg., nr. 2)
D. VANSINA, Cyriel Verschaeve, Brugge 1935
R.V. VANDEN BUSSCHE O.P., Cyriel Verschaeve. Zijn levensbeschouwing en
zijn kunstenaarschap, Brugge 1942
K. DE JAGER, Brieven over Verschaeve. De herfstdroom van een balling,
Antwerpen (Bakenreeks, I, 4, 1951)
D. VANSINA, Verschaeve getuigt, verschenen als Verzameld Werk, I, Brugge
[1955] (nog steeds de belangrijkste biografie)
Verschaeve-nummer van West-Vlaanderen, 8e jg., nr. 46, juli 1959
M. JONIAUX, De zeesymfonieën van Verschaeve, ‘Ingeleid door Bernard Kemp’,
Antwerpen 1960
L. VILSEN, Cyriel Verschaeve, Brugge 1962 (Ontmoetingen, nr. 38)
A. VANDER PLAETSE, Cyriel Verschaeve zoals ik hem heb gekend, Deerlijk 1964
A. WESTERLINCK, Een visie op Verschaeve, in Alleen en van geen Mens
gestoord, Leuven 1964, blz. 159-177 (Keurreeks van het Davidsfonds, nr. 94)
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H.J. ELIAS, Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte, IV, Antwerpen 1971 ,
blz. 89-95
A. DEMEDTS, ‘Ter Inleiding’, in Priester-dichter Cyriel Verschaeve. Keuze uit
zijn werk, Brussel 1973, blz. 7-18
J. VINKS, Cyriel Verschaeve de Vlaming, Brecht-Antwerpen 1977
De tweede uitgave van het Verzameld Werk, 8 dln., Brugge 1954-1961, bevat
afzonderlijke inleidingen door verschillende auteurs.
In 1970 begon de reeks Verschaeviana te verschijnen, uitgegeven te Brugge
door het Jozef Lootensfonds, I (1970-1975), 1-5; II (1974-1980), 1-3; in de
vorm van jaarboeken 1979 e.v.

Julius Persyn
JAN PERSYN, De wording van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en
zijn ontwikkeling
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onder de redactie van Em. Vliebergh en Jul. Persyn (1900-1924), Kon. Vl. Ac.
voor Taal- en Letterkunde, Gent 1963, blz. 238-272, 392-404 en passim
Jules Persyn-nummer van Dietsche Warande en Belfort, april 1928
Prof. Dr. J. Persyn 1878-1928. Gedenkboek, Antwerpen 1928 (met een
bibliografie van dr. J. Persyn)
M. BOEY, Dr. J. Persyn. Zijn leven. Zijn werk, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven
1939 (Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche
Hoogeschooluithreiding, nr. 374-375, 38e jg., nr. 7-8)
F. BAUR, in Liber Memorialis 1913-1960 Rijksuniversiteit Gent o.r.v. TH. LUYKX,
I, Gent 1960, blz. 182-189 (met een bibliografie door F. Vyncke)
H. PERSYN, Julius Persyn, in Oostvlaamse Literaire Monografieën, IV, Gent
1981, blz. 33-64

Lodewijk Dosfel
JUL. PERSYN, Godfried Hermans, in Kritisch Kleingoed (Vlaanderen, Over
2

Letterkunde, II), Amsterdam-Hoogstraten 1920 , blz. 167-180
2
H.J. ELIAS, Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte, IV, Antwerpen 1971 ,
blz. 96-101
C. VERSCHAEVE, in Verzameld Werk, VII, Voor Vlaanderen, I, Brugge 1959,
blz. 385-425
D. VANSINA, Verschaeve getuigt, in Verzameld Werk, I, Brugge [1955], blz.
185-189, 294-300, 395-399, 415-419
A. DE BRUYNE, Lodewijk Dosfel 1881-1925. Kultuurflamingant aktivist nationalist,
Wilrijk 1967 (Bibliotheca Belgica, I)

Joris Eeckhout
Rouwrede en in memoriam door dr. P. SOBRY en door G. WALSCHAP in Jaarboek
1949-1950-1951 van de Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, blz. 89-93 en
blz. 94-97
In memoriam Joris Eeckhout. Priester-criticus, Gent 1952
JAN PERSYN, De wording van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en
zijn ontwikkeling onder de redactie van Em. Vliebergh en Jul. Persyn
(1900-1924), Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, Gent 1963, blz. 138,
205-207 en passim
R. VAN DE MOORTEL, Joris Eeckhout, met een ‘Bibliografie van Joris
Eeckhout&x2019; door R. ROEMANS, in Bijdragen tot de geschiedenis der stad
Deinze en van het Land van Leie en Schelde, nr. 27, 1960, blz. 9-25 en blz.
27-41

B. 1.b. Vlaamsche Arbeid
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J. MULS, Mijn handel met K. van den Oever, Antwerpen 1927, oorspr. in
Vlaamsche Arbeid, 21e jg., nr. 12, december 1926, Van den Oever Herdenking,
blz. 441-458; opgenomen in Melancholia. Herinneringen aan gestorven
Vlaamsche schrijvers en kunstenaars, Brugge 1929, blz. 111-139 (Keurboeken
Davidsfonds, nr. 1)
Vijf en twintig jaar Vlaamsche Arbeid 1905-1930, onder hoofdredactie van J.
MULS, Brussel 1930, 25e jg., afl. 5-6
JAN PERSYN, De wording van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en
zijn ontwikkeling onder de redactie van Em. Vliebergh en Jul. Persyn
(1900-1924), Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, Gent 1963, blz. 145-160

Karel van den Oever
Van den Oever Herdenking, in Vlaamsche Arbeid, 21e jg., nr. 12, december
1926
J. MULS, Mijn handel met K. van den Oever, oorspr. in Vlaamsche Arbeid, 21e
jg., nr. 12, december 1926, blz. 441-458; opgenomen in Melancholia.
Herinneringen aan gestorven Vlaamsche schrijvers en kunstenaars, Brugge
1929, blz. 111-139 (Keurboeken Davidsronds, nr. 1)
W. MOENS, in De doeden leven, Brussel-Amsterdam [1938], blz. 87-104
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F. VERACHTERT, Karel van den Oever, 1940 (Davidsfonds Volksboek, nr. 291)
M. GIJSEN, Karel van den Oever, Brussel 1958 (Monografieën over Vlaamse
letterkunde)
In 1926 werd een keuze Verzen van Karel van den Oever uitgegeven door M.
GIJSEN, met een ‘voorrede’ van F. TIMMERMANS, in De Pelgrim, eerste reeks.
In 1966 verscheen een nieuwe keuze uit de lyriek. Een onbegrepen lied,
verzameld en ingeleid door F. VERACHTERT, Hasselt (Poëtisch Erfdeel der
Nederlanden, nr. 46). In 1985 kwam het Verzameld Werk, 2 dln., van de pers
met een Algemene Inleiding door R.F. LISSENS en een Biografie door F.
VERACHTERT

Jozef Muls
D. VANSINA, De persoonlijkheid en het werk van Jozef Muls, en J. HALLEY Pr.,
Jozef Muls als kunstcriticus, in Werk, een bloemlezing uit Muls' opstellen, Diest
1942, resp. blz. 11-23 en blz. 25-43. De bundel wordt afgesloten met een
Bibliographie van Prof. Dr. Jozef Muls door R. ROEMANS, ook afzonderlijk
verspreid als overdruk (1943)
Levensbericht door R.F. LISSENS, in Jaarb. v.d. Mij. der Ned. Letterkunde te
Leiden 1962-1963, Leiden 1963, blz. 184-193
A. WESTERLINCK, Terugdenkend aan Jozef Muls, in Jozef Muls herdacht (met
nog talrijke andere bijdragen en getuigenissen over Muls door verschillende
auteurs en een aangevulde bibliografie, bijgewerkt tot 1964 door K. HOUTHUYS),
Leuven 1964, blz. 15-41 (Keurreeks van het Davidsfonds, nr. 93)
Jozef Muls herdenking 17 april 1971, Kultuurraad Kalmthout, 1971
F. BAUDOUIN, Jozef Muls en de kunst, in Ons Erfdeel, 15e jg., 1972, nr. 3, blz.
103-106 (Toespraak gehouden bij de opening van de
Herdenkingstentoonstelling Jozef Muls in het A.M.V.C. te Antwerpen op 21
januari 1972)

Jan Hammenecker
J. MULS, Jan Hammenecker dichter der Schelde, in Versl. en Med. van de Kon.
Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, 1932, blz. 1113-1133; opgenomen in De
krans van laurier. Letterkundige bijdragen, Tielt 1945, blz. 168-183
Heemkundig Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant,
12e jg., 1977 (geheel gewijd aan Jan Hammenecker); met een bibliografie,
samengesteld door P. SERVAES F. IVENS, Jan Hammenecker. Vlaams
Scheldezanger voor Christus, onuitg. lic. verh. Gent 1980

E. van der Straeten
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J. MULS, in Melancholia. Herinneringen aan gestorven Vlaamsche schrijvers
en kunstenaars, Brugge 1929, blz. 91-96; uitgebreid in De krans van laurier.
Letterkundige bijdragen, Tielt 1945, blz. 184-189

B. 2.a. De Vlaamsche Gids
M. SABBE, Een Zilverbloem aan 't Knoopsgat, in De Vlaamsche Gids, 26e jg.,
nr. 1, oktober 1937, blz. 5-13
L. SCHALCKENS, De Vlaamse Gids sedert 1905, in De Vlaamse Gids, 52e jg.,
nr. 3, maart 1968, blz. 8-10
L. INDESTEGE, Een bladzijde uit de ontstaansgeschiedenis van een Vlaams
tijdschrift, in Versl. en Med. van de Kon. Ac. voor Ned. Taal-en Letterkunde,
1974, afl. 3, blz. 331-346
M. SOMERS, Het ontstaan van ‘De Vlaamsche Gids’, in De Vlaamse Gids, 60e
jg., nr. 4, april 1976, blz. 64-71

‘Ontwaking’ en ‘De Kapel’
V. RESSELER, Een halve eeuw geleden en A.J.J. DELEN, De Kapel (eenige
herinneringen), in
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de Baekelmans ter eere 1945, Antwerpen 1946, resp. I, blz. 42-43 en II, blz.
144-151
L. JANSSEUNE, De Kapel, in Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I,
Tielt-Utrecht 1973, blz. 733
W. VAN ROOY, Ontwaking, ibidem, II, 1975, blz. 1140
IDEM, V. Resseler, ibidem, blz. 1325
L. SIMONS in W. GIJSSELS, Een vedel in den avond, verzameld en ingeleid door
Ludo Simons, Hasselt 1972 (Poëtisch Erfdeel der Nederlanden, nr. 78)

B. 2.b. De Boomgaard
P. LEBEAU, De Boomgaardgeneratie, in De Vlaamse literatuur sedert Gezelle,
o.r.v. R.F. LISSENS, Vlaams Economisch Verbond, Antwerpen augustus 1950,
blz. 33-36
IDEM, Het Dilettantisme als Levenshouding in de Literatuur, in Dietsche Warande
en Belfort, 33e jg., nr. 12, december 1933, blz. 809-820; 34e jg., nr. 1, januari
1934, blz. 6-19
J. WEISGERBER, De Vlaamse literatuur op onbegane wegen. Het experiment
van ‘De Boomgaard’ 1909-1920, Antwerpen 1956

Hugo van Walden
K. VAN DE WOESTIJNE, Hugo van Walden. De Gulden Slede, in Nieuwe
Rotterdamsche Courant, 9 januari 1926; opgenomen in Verzameld werk, V,
Brussel 1949, blz. 600-605
G. SAEYVOET, Hugo van Walden (1877-1934). Historisch-biografische schets,
onuitg. lic. verh. Leuven 1962

Arthur H. Cornette
E. DE BOM, In Memoriam Arthur H. Cornette en J. MULS, Prof. dr. Arthur H.
Cornette de essayist en de mensch, in Jaarb. van de Kon. Vl. Ac. voor. Taalen Letterkunde, 1945, resp. blz. 72-76 en blz. 77-95
P. VAN TICHELEN, Bibliografie van Prof. dr. Arthur H. Cornette, in Versl. en Med.
van de Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, 1946, blz. 221-294
In memoriam Prof. dr. A.H. Cornette, Antwerpen 1947 (Onder de auspiciën
van de Vlaamsche Oudleerlingenbond Athenea Antwerpen)
G. SCHMOOK, Prof. Dr. A.H. Cornette-hulde en Arthur H. Cornette leest over
‘Van Nu en Straks’, in Versl. en Med. van de Kon. Ac. voor Ned. Taal- en
Letterkunde, 1972, resp. blz. 65-71 en blz. 209-289
C. DEVOS, A.H. Cornette, 2 dln., onuitg. lic. verh. Gent 1980
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Firmin van Hecke
F. POLDERMAN, Un poète flamand: Firmin van Hecke, in La Société Nouvelle,
19e jg., III (2e reeks-vol. LI), januari-februari-maart 1914, blz. 183-192
J. EECKHOUT, Firmin van Hecke, in Litteraire profielen, II, Antwerpen-Eindhoven
1927, blz. 47-75
K. JONCKHEERE, Firmin van Hecke of de vertederde classicus, in Firmin van
Hecke, Gedichten, verzameld en ingeleid door Karel Jonckheere, Hasselt 1962,
blz. 5-9 (Poëtisch Erfdeel der Nederlanden nr. 4)
B. DECORTE, Firmin van Hecke, Antwerpen 1964 (Monografieën over Vlaamse
Letterkunde)
R. VAN DE MOORTEL, Firmin van Hecke, in Oostvlaamse Literaire Monografieën,
deel III, Gent 1980, blz. 1-32

Paul Kenis
A. DE RIDDER, Paul Kenis, in De Vlaamsche Gids, 23e jg., nr. 1, oktober 1934,
blz. 5-30 (ook afzonderlijk overgedrukt)
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J. VAN MOER, Paul Kenis herdacht, in De Vlaamse Gids, 40e jg., nr. 9,
september 1956, blz. 545-553
M.-L. DEVRIENDT, Paul Kenis. Zijn leven, zijn werk, zijn betekenis, onuitg. lic.
verh. Leuven 1958
H. DUWEL, Leven en werk van Paul Kenis, onuitg, lic. verh. Gent 1959

Paul-Gustave van Hecke
P. KENIS, Paul Gustave van Hecke of Van letterkundige tot couturier à la mode,
in Den Gulden Winckel, 27e jg., nr.12, 20 december 1928, blz. 358-364
J. WEISGERBER, De Vlaamse literatuur op onbegane wegen. Het experiment
van ‘De Boomgaard’ 1909-1920, Antwerpen 1956, blz. 55-57, blz. 107-109 en
passim
Hommage à Paul-Gustave van Hecke, Brussel 1969
B. DE VOLDER, Paul-Gustave Van Hecke. Leven en werk, 2 dln., onuitg. lic.
verh. Gent 1983

André de Ridder
P. KENIS, André de Ridder, in Den Gulden Winckel, 19e jg., nr. 6, 15 juni 1920,
blz. 81-85; nr. 7, 15 juli 1920, blz. 97-99
J. WEISGERBER, De Vlaamse literatuur op onbegane wegen. Het experiment
van ‘De Boomgaard’ 1909-1920, Antwerpen 1956, blz. 52-55, 57-64, 71-72,
81-83, 97-98, 103-104 en passim
Liber memorialis 1913-1960 van de Rijksuniversiteit te Gent, III, (Faculteit der
Rechten) Gent, Uitgave van het rectoraat, 1960, blz. 111-118 (niet ondertekend)
J. FLORQUIN, Ten huize van..., I, Davidsfonds Leuven 1971, tweede, gewijzigde
druk, blz. 142-164
È. LANGUI, In memoriam Prof. A. de Ridder (20 october 1888-1 juli 1961), in
Kon. Vl. Ac. van Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België,
23e jaar, Jaarboek 1961, blz. 273-275
H. VANHEERTUM, André de Ridder 1888-1961. Europeër voor alles, Vlaming bij
dezelfde gelegenheid, onuitg. lic. verh. Gent 1977

C. Jan van Nijlen
De Witte Mier, Maandschrift...o.l.v.J. GRESHOFF, nr. 10, 15 december 1924
(met bijdragen van K. van de Woestijne, M. Roelants, J. Greshoff, J. van
Krimpen en verscheidene getuigenissen)
K. VAN DE WOESTIJNE, Jan van Nijlen: Het aangezicht der aarde, in Verzameld
Werk, V, Brussel 1949, blz. 506-513 (uit NRC, 12 Juni 1924) en Jan van Nijlen
als voorbeeld, ibidem, blz. 514-519 (uit De Witte Mier, 15 december 1924)
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M. NIJHOFF, Jan van Nijlen ‘De lokstem’ en andere gedichten, in Verzameld
Werk, II, Kritisch, verhalend en nagelaten proza, I, Amsterdam 1961, blz.
364-367 (uit NRC, 12 december 1925)
E. DU PERRON, Cahiers van een lezer, in Verzameld werk, II, Amsterdam 1955,
blz. 92-94 (26 mei 1928) en Jan van Nijlen: Gedichten 1904-1938, ibidem, VI,
1958, blz. 349-354 (uit Bat. Nwsbl., 21 januari 1939)
M. TER BRAAK, Nieuwe poëzie. Jan van Nijlen. ‘Geheimschrift’, in Verzameld
werk, V, Kronieken, Amsterdam 1949, blz. 171-174 (uit Het Vaderland, 6 mei
1934) en Aanvaardend pessimisme. Jan van Nijlen: ‘Gedichten 1904-1938’,
ibidem, VII, 1951, blz. 104-109 (uit Het Vaderland, 20 november 1938)
S. VESTDIJK, Van kind tot kind (Jan van Nijlen, ‘Gedichten 1904-1938’, 1938),
2

1

in Muiterij tegen het etmaal, II, Poëzie en essay, 's-Gravenhage 1966 (1947 ),
blz. 58-64
J. GRESHOFF, Jan van Nijlen, in Verzameld werk. Grensgebied, Amsterdam
1950, blz. 127-138
C. BITTREMIEUX, De dichter Jan van Nijlen. Een commentaar, Amsterdam 1956
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M. ROELANTS, Lof van het ernstig dichterschap of Jan van Nijlen beschouwd
op vier tijdstippen, in Schrijvers, wat is er van den Mensch?, II, Brussel 1957,
blz. 43-78
M. RUTTEN, Jan van Nijlen tussen oud en nieuw, juli 1958, in Nederlandse
dichtkunst Achterberg en Burssens voorbij. Kronieken. Tweede bundel, Hasselt
1967, blz. 170-190
P.H. DUBOIS, Jan van Nijlen, Brussel 1959 (Monografieën over Vlaamse
Letterkunde); bijgewerkt en aangevuld als Over Jan van Nijlen, 's-Gravenhage
1980
P.G. BUCKINX, De poëzie van Jan van Nijlen getoetst aan zijn jeugdervaringen,
in Versl. en Med. van de Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, 1971, afl. 1,
blz. 1-10
C. BITTREMIEUX, Jan van Nijlen via Jan Greshoff, in Tirade, nr. 191, 17e jg.,
november 1973 (Greshoff-nummer), blz. 553-566
IDEM, Arthur van Schendel en Jan van Nijlen. Brieven uit de oorlogsjaren, in
Tirade, nr. 251, 23e jg., december 1979, blz. 652-670
H.G.M. PRICK, Lodewijk van Deyssel over Jan van Nijlen (6 juli 1950), in Tirade,
nr. 212, 20e jg., februari 1976, blz. 100-107
A.M. MUSSCHOOT, In de enge cel van 't middelmatig lot; op zoek naar de poëtica
van Jan van Nijlen, in De Nieuwe Taalgids, 75e jg., 1982, nr. 5, blz. 428-443

D. Oorlogsliteratuur algemeen
M. SABBE, Vlaamsche oorlogsliteratuur, in Onze helden gestorven voor het
vaderland. België's epische strijd van 1914 tot 1918...o.l.v.R. LYR, I, Brussel
1922, blz. 282-285
O. VAN HAUWAERT, inleiding tot de Vlaamsche oorlogsliteratuur, Gent 1924,
blz. 5-40 (uitgave van het Willemsfonds, nr. 161)
A. VAN CAUWELAERT, Terugblik, inleiding tot De Vlaamsche jongeren van gisteren
en heden 1910-1927, Antwerpen-Eindhoven 1927, blz. 7-21
J. MULS, De Vlaamsche letterkunde in het teeken van den wereldoorlog, in
Deze Tijd. Beschouwingen over volk en cultuur, Gent-Brussel 1933, blz. 102-162
L. SCHEPENS, Het cultureel leven aan het Front. De literatuur, in Catalogus van
de tentoonstelling Stille getuigen 1914-1918. Kunst en geestesleven in de
frontstreek, Brugge 1964, blz. 35-40
H. VAN HOECKE, De eerste Wereldoorlog als thema in het Vlaams verhalend
proza, in Belgisch tijdschrift voor militaire geschiedenis, 17e jg., nr. 7, september
1968, blz. 528-555; nr. 8, december 1968, blz. 639-669; ook afzonderlijk, 1969

Abraham Hans
J. MARCHAU, Abraham Hans, in Oostvlaamse Literaire Monografieën, deel V,
Gent 1982, blz. 1-32
Abraham Hans Gedenkboek 1882-1982, Horebeke 1982
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Hilarion Thans
L. SWERTS, De minnezinger Gods Hilarion Thans, Mechelen 1943

Jozef Simons
L. SOURIE, Jozef Simons. Een studie, Turnhout 1947
M. VERHEECKE, Jozef Simons. Verteller, zanger, Kempenaar, Leuven 1963
(Gulden Reeks, nr. 513)
De Verzamelde werken van Jozef Simons werden uitgegeven in 3 dln. door L.
SIMONS, Turnhout 1963
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August van Cauwelaert
In memoriam August van Cauwelaert, novembernummer 1945 van Dietsche
Warande en Belfort, met verscheidene bijdragen. Het opstel van A.
WESTERLINCK, over ‘August van Cauwelaert als dichter’ (blz. 357-370) is
2
opgenomen in Wandelen al peinzend Hasselt 1965 , blz. 131-151
G. WALSCHAP, August van Cauwelaert, Brussel 1959 (Monografieën over
Vlaamse letterkunde)
M. GIJSEN, August van Cauwelaert, Brugge 1968 (Ontmoetingen, nr. 72),
opgenomen in Verzameld werk, VI, Amsterdam-'s-Gravenhage/ Rotterdam
1977, blz. 741-782
L. SIMONS, in Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, I, Tielt-Utrecht 1973,
blz. 279-280
Een bloemlezing uit de gedichten werd uitgegeven door A. WESTERLINCK,
Brussel-Amsterdam 1955; en door G.W. HUYGENS, De zielen rijpen van verdriet,
Hasselt 1967 (Poëtisch Erfdeel der Nederlanden, nr. 57). Vertellen in toga,
herdrukt als En de rechter vertelt, werd samen met En de rechter vertelt opnieuw
uitgegeven door P. HARDY als Vertellingen van de rechter, Hasselt 1959
(Vlaamse Pockets, nr. 6)

Franz de Backer
Franz de Backer. Bio-bibliografie, Brussel 1961, bevat een ‘biografische schets’
door R. DEROLEZ en H. LIEBAERS, blz. 13-26, en een ‘bibliografie’ door R.
ROEMANS, blz. 27-45
W. SCHRICKX, Franz de Backer, in Liber memorialis 1913-1960 Rijksuniversiteit
Gent o.r.v. TH. LUYKX, I, Gent 1960, blz. 285-288 (met bibliografie)
IDEM, In memoriam Prof. em. dr. Franz de Backer (1891-1961), in De Brug, 5e
jg., nr. 4, Juli-augustus 1961, blz. 296-302
P. DE KEYSER, Franz de Backer, exponent van een generatie, in Versl. en Med.
der Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, 1963, afl. 5-6-7-8, blz. 65-103
R.E.C. WILLEMYNS, Franz de Backer, in Oostvlaamse Literaire Monografieën,
deel III, Gent 1980, blz. 65-96

Daan Boens
J. VERCAMMEN, Daan Boens, in Oostvlaamse Literaire Monografieën, deel II,
Gent 1978, blz. 137-168

Fritz Francken
J. MULS, Inleiding tot Fritz Francken, Verzamelde gedichten, Antwerpen 1941,
blz. 7-13; opgenomen in De krans van laurier, Tielt 1945, blz. 201-203
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W. CLIJMANS, Fritz Francken, in Kunstenaars van heden. Een reeks boeken
over Vlaamse kunstenaars, onder de hoofdredactie van D. PEETERS, Antwerpen
1961, blz. 71-80 (Uitgave Artistenfonds, nr. 7)
R.F. LISSENS, in Winkler Prins Encyclopedie voor Vlaanderen, II, Brussel 1973,
blz. 494
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tweede deel Tussen traditie en avant-garde
I. De modernistische doorbraak door prof. dr. P. Hadermann
Deze bibliografische oriëntering bevat alleen de titels van geraadpleegde, in
boekvorm verschenen werken.

Algemeen
2

A. DEMEDTS, De Vlaamsche Poëzie sinds 1918, 2 dln., Diest 1945
J.A. GORIS (M. GIJSEN), De literatuur in Zuid-Nederland na 1830, in Dichterschap
en Werkelijkheid. Geïllustreerde Literatuurgeschiedenis van Noord- en
Zuid-Nederland en Zuid-Afrika, onder redactie van W.L.M.E. VAN LEEUWEN,
3

Utrecht 1951 , blz. 336-415
P. HADERMANN en J. WEISGERBER, Expressionism in Belgium and Holland, in
Expressionism as an International Literary Phenomenon, red. U. WEISSTEIN,
Paris-Budapest 1973, blz. 225-258
R.F. LISSENS, De Vlaamse Letterkunde van 1780 tot heden, Brussel-Amsterdam
4

1967
F. VAN PASSEL, Het tijdschrift ‘Ruimte’, 1920-1921, als brandpunt van humanitair
expressionisme Antwerpen 1958
M. RUTTEN, Nederlandse dichtkunst. Van Kloos tot Claus. Kronieken, Hasselt
1957
A. VERMEYLEN, De Vlaamse letteren van Gezelle tot heden, Amsterdam-Brussel
4

1949
U. VAN DE VOORDE, Modern, al te modern. Critiek der Vlaamsche Poëzie
1923-1930, Kortrijk 1931
J. WEISGERBER (red.), Les avant-gardes littéraires au XXe siècle, publié par le
Centre d'Etude des Avant-gardes littéraires de l'Université de Bruxelles, 2 dln.,
Budapest 1984

Tijdschriften
R. ROEMANS, Bibliographie van de moderne Vlaamsche literatuur 1893-1930,
Eerste deel, De Vlaamsche Tijdschriften, 2 dln., Kortrijk 1930-1934
F. VAN PASSEL, Het tijdschrift ‘Ruimte’, 1920-1921, als brandpunt van humanitair
expressionisme, Antwerpen 1958

Afzonderlijke auteurs

Paul van Ostaijen

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

E.M. BEEKMAN, Homeopathy of the Absurd. The Grotesque in Paul van
Ostaijen's Creative Prose, 's-Gravenhage 1970
A.T.W. BELLEMANS, Poëtiek van Paul van Ostaijen, Antwerpen 1939
G. BORGERS, Paul van Ostaijen, een documentatie, 2 dln., Den Haag 1971
IDEM, Kroniek van Paul van Ostaijen, Brugge 1975
G. BURSSENS, Paul van Ostaijen, zoals hij was en is, Wilrijk-Antwerpen 1933
IDEM, Paul van Ostaijen. De dichter, Brussel 1957
M. GILLIAMS, Notities over Paul van Ostaijen, in De Man voor het Venster,
Amsterdam 1943, blz. 16-23; opgenomen in Vita brevis. Verzameld werk, II,
2

Brugge-Den Haag 1976

2

IDEM, Een bezoek aan het Prinsengraf, Lier 1952; ibidem, III, 1977 .
P. HADERMANN, De Kringen naar binnen. De dichterlijke wereld van Paul van
Ostaijen, Antwerpen 1965
IDEM, Het Vuur in de Verte. Paul van Ostaijens kunstopvattingen in het licht
van de europese avant-garde, Antwerpen 1970
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IDEM, Paul van Ostaijen and Der Sturm, in Nijhoff, Van Ostaijen, ‘De Stijl’.
Modernism in the Netherlands and Belgium in the First Quarter of the 20th
Century. Six Essays Edited and Introduced by Francis Bulhof, 's-Gravenhage
1976, blz. 37-57
A.C.M. MEEUWESSE, Muziek en Taal - Over Poëzie en Poëtiek van Martinus
Nijhoff en Paul van Ostaijen, Amsterdam 1961
J. MULS, V. BRUNCLAIR, G. BURSSENS, F. FRANCKEN, P. JOOSTENS, E.
PEETERMANS, A. GRAULS, H. MARSMAN, W. MOENS, A. DE RIDDER, Paul van
Ostaijen, Antwerpen 1928
J. MULS, E. DU PERRON, J. ENGELMAN, M. NIJHOFF, M. GILLIAMS, G. BURSSENS,
JJ. KLANT, Paul van Ostaijen, Antwerpen-'s-Gravenhage-Amsterdam 1952
M. NIJHOFF, Paul van Ostaijen, in Verzameld werk, II, Den Haag-Amsterdam
1961, blz. 625-635
J.J. OVERSTEEGEN, Paul van Ostaijen, in Vorm of Vent. Opvattingen over de
aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee
wereldoorlogen, Amsterdam 1969, blz. 155-184
A. DE ROOVER, Paul van Ostaijen, [Brugge] 1958 (Ontmoetingen, nr. 1)
P. DE RYCK, Van Ostaijen, fascinerend Dichter, St.-Amandsberg 1935
IDEM, Bezinning over Van Ostaijen, Gent 1951
P. DE VREE en H.F. JESPERS, Paul van Ostaijen, Brugge-Antwerpen 1967
E. SCHOONHOVEN, Paul van Ostaijen. Introduction à sa poétique, Antwerpen
1951
M.E. TRALBAUT, Van Gogh-reflexies op Van Ostaijen, Deurne [1956]
H. UYTTERSPROT, Paul van Ostaijen en zijn Proza, Antwerpen-Rotterdam 1959
A. WESTERLINCK, Een visie op Paul van Ostaijen, in Wandelen al peinzend,
Leuven 1960, blz. 174-237

Gaston Burssens
L.P. BOON, Gaston Burssens, doodgeverfd als ‘die vriend van Paul van Ostaijen’,
inleiding tot
G. BURSSENS, Herinnering, Antwerpen-Amsterdam 1976
G. BURSSENS, Het neusje van de inktvis, ‘gekeurd door Karel Jonckheere en
Halbo C. Kool’, met inleiding van K. Jonckheere, 's-Gravenhage 1956
K. JONCKHEERE e.a., Sleutelbos op Gaston Burssens, Antwerpen 1972
J. WALRAVENS, Gaston Burssens, Brussel 1960 (Monografieën over Vlaamse
letterkunde, nr. 18)

Wies Moens
J. HAEST, Wies Moens, Antwerpen 1976
W. NOË, Wies Moens. De ontwikkelingsgang van een volksch Dichter, Tielt
1943
E. VERSTRAETE, Wies Moens, Brugge 1973 (Ontmoetingen, nr. 101)
Wies Moens-nummer van het tijdschrift Gudrun, 1957
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Wies Moens-nummers van het tijdschrift Dietsland-Europa, III, 2-3,
februari-maart 1958; XVIII, 10, oktober 1973
Wies Moens 70, bijzonder nummer van het tijdschrift Were Di-Jeugdbrief, III,
1, 1968

Victor J. Brunclair
P. DE WISPELAERE, Victor J. Brunclair 1899-1944, Brussel 1960 (Monografieën
over Vlaamse letterkunde, nr. 12)

Achilles Mussche
F. BUYENS, Beschouwingen rondom het werk van A. Mussche, Gent 1953
R. HERREMAN, Achilles Mussche, Antwerpen 1966 (Monografieën over Vlaamse
Letterkunde, nr. 39)
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J. SCHEPENS, Achilles Mussche, Hoogstraten 1946

Karel van den Oever
M. GIJSEN, Karel van den Oever 1879-1926, Brussel 1958 (Monografieën over
Vlaamse letterkunde, nr. 8)
W. MOENS, De doeden leven, Brussel-Amsterdam z.j., blz. 87-104
J. MULS, Melancholia, Brugge 1929, blz. 111-139
Karel van den Oever-nummer van Vlaamsche Arbeid, XXI, december 1926,
blz. 441-508
Vgl. ook lit. over K. van den Oever op blz. 573-574

Marnix Gijsen als dichter en criticus
M. GIJSEN, De leerjaren van Jan-Albert Goris, Brussel 1975
IDEM, Zelfportret, gevleid, natuurlijk, Brugge-Utrecht 1965
Marnix Gijsen. Biografie. Bibliografie. Beschouwingen, Brussel-'s-Gravenhage
1974 (Profielreeks)
R. GORIS en J. GRESHOFF, Marnix Gijsen, Antwerpen-'s-Gravenhage 1955
A. RAMAN, Bibliografie van Marnix Gijsen, Hasselt 1973
M. ROELANTS, Marnix Gijsen, Brussel 1958 (Monografieën over Vlaamse
Letterkunde, nr. 7)
2

G. VERBEEK, Marnix Gijsen, Brugge 1972 (Ontmoetingen)

Paul Verbruggen
P. VERBRUGGEN, Zoek de Zonkant, verzameld en ingeleid door P.G. Buckinx,
Hasselt 1968 (Poëtisch Erfdeel der Nederlanden)

Michel Seuphor
Cercle et carré, Présenté par M. Seuphor, Paris 1971
H. HENKELS, R. SAUWEN, G. VIATTE, M. SEUPHOR, Seuphor, Antwerpen 1976

Marc. Eemans
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P. TOMMISSEN, Marc. Eemans, Woord vooraf door J. Verbrugghen, Brussel
1972
IDEM, Marc. Eemans. Un essai de biographie intellectuelle, suivi d'une esquisse
de biographie spirituelle par Friedrich-Markus Huebner et d'une postface de
Jean-Jacques Gaillard, Brussel 1980

II. Het Toneel door prof. dr. C. Tindemans
Algemeen
L. MONTEYNE, Stroomingen, gestalten en spelen in het na-oorlogsche Vlaamsch
tooneelleven, Ledeberg-Gent 1938
C. GODELAINE, Het Vlaamsche Volkstooneel, Leuven 1939
A. DE MAEYER en R. ROEMANS, Een kwart Eeuw Toneelleven in Vlaanderen,
Antwerpen 1948
A. VANDER PLAETSE, Herinneringen aan het Vlaamse Volkstoneel, Leuven 1960
C. TINDEMANS, Theater en Drama 1920-1970, in Sabam 1922-1972. Een halve
eeuw kunst in België, Brussel 1973, blz. 71-91
J. VAN SCHOOR, De Vlaamse dramaturgie na de eerste wereldoorlog, in A.M.
MUSSCHOOT, P. VAN AKEN, H. BREMS e.a., Culturele geschiedenis van
Vlaanderen, IX, Deurne 1983, blz. 117-137
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Afzonderlijke auteurs

Gaston Martens
R. ROEMANS, Gaston Martens, Antwerpen 1929
J. DAEMS, Gaston Martens: een visie op zijn leven - een verkenning van zijn
werk, Gent 1982

Jozef Horemans
R. ROEMANS, Jozef Horemans, een waarnemer van naoorlogsche zeden,
Antwerpen 1930

Herman Teirlinck
P. BRACHIN, L'Expressionnisme dans le théâtre de Herman Teirlinck, in J.
JACQUOT (red.), Le Théâtre moderne. Hommes et tendances, Paris 1958, blz.
131-148
J. VAN SCHOOR, De toneelloopbaan van Herman Teirlinck, Antwerpen 1967
IDEM, Herman Teirlinck en het toneel, diss., Amsterdam 1974

Anton van de Velde
K. ELEBAERS, A. DE MAEYER en R. ROEMANS, Anton van de Velde, Diest 1944

Paul de Mont
P.G. BUCKINX, Paul de Mont, Brussel 1961 (Monografieën over Vlaamse
Letterkunde, nr. 27)

Dirk Vansina
R. ERKENS, Over ‘De deemstering der zielen’ van D. Vansina, Brussel 1928
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III. Antimodernistische strekkingen (1921-1948) door prof. dr. L. Gillet
Algemeen
M. GIJSEN, Peripatetisch onderricht, 2 dln., Antwerpen [1940, 1942]
A. WESTERLINCK, Luister naar die stem, Brugge 1942
2

A. DEMEDTS, De Vlaamsche Poëzie sinds 1918, 2 dln., Diest 1945
2

P. DE RYCK, Vlaamse dichtkunst van deze tijd, 2 dln., Tielt 1954
P.G. BUCKINX, De moderne Vlaamse poëzie, Antwerpen 1956
M. RUTTEN, Nederlandse dichtkunst, 2 dln., Hasselt 1957, 1967
B. KEMP, De Vlaamse letteren tussen gisteren en morgen (1930-1960), Hasselt
1963
R.F. LISSENS, Balans en bezinning. Vijfentwintig jaar Vlaamse letteren
(1928-1953), in Confrontaties, Hasselt 1964
J. VAN NIJLEN, De dichters van 't Fonteintje, Maastricht 1924
F. CLOSSET, Die van 't Fonteintje, Brussel z.j.
M. ROELANTS, Roman van het tijdschrift Forum of les liaisons dangereuses,
's-Gravenhage-Rotterdam z.j.
W. MOOIJMAN en L. MOSHEUVEL, Forum. Brieven, citaten, dokumenten en
knipsels, 's-Gravenhage-Rotterdam 1969
J.J. OVERSTEEGEN, Vorm of Vent, Amsterdam 1969
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Afzonderlijke auteurs

Richard Minne
J. DE HAES, Richard Minne, Brussel 1956 (Monografieën over Vlaamse
letterkunde, nr. 4)
H. BOSSAERT, Richard Minne, Brugge 1968 (Ontmoetingen)
D. VAN RYSSEL e.a., Rondom Richard Minne, Brugge 1971
D. VAN BERLAER-HELLEMANS, De poëzie van Richard Minne in het licht van de
ironie, Hasselt 1975

Raymond Herreman
F. CLOSSET, Over den dichter Raymond Herreman, Brussel 1942
IDEM, Raymond Herreman, de dichter en de criticus, Brussel-Rotterdam 1944
IDEM, Raymond Herreman, Brussel 1961 (Monografieën over Vlaamse
letterkunde, nr. 24)

Bert Peleman
P. HEYNS, Bert Peleman, Antwerpen 1955

Pieter Geert Buckinx
A. WESTERLINCK, De poëzie van Pieter G. Buckinx, in Luister naar die stem,
Brugge 1942
R.F. LISSENS, Inleiding, in P.G. BUCKINX, Brandhout voor de kou, Drongen 1963
R. VERBEECK, Pieter G. Buckinx, Antwerpen 1964 (Monografieën over Vlaamse
letterkunde, nr. 29)

René Verbeeck
P. DE VREE, René Verbeeck, Antwerpen 1974 (Monografieën over Vlaamse
letterkunde, nr. 50)

Jan Vercammen
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A. DEMEDTS, Jan Vercammen, Antwerpen 1977 (Monografieën over Vlaamse
letterkunde, nr. 59)

André Demedts
A. WESTERLINCK, Het lied van Tantalus (...), Brugge 1943
A. VAN WILDERODE, André Demedts, Brugge 1965 (Ontmoetingen)

Paul de Vree
B. KLEIN, Paul de Vree, Nationaal Centrum voor moderne kunst,
Deurne-Antwerpen 1961
T. LUITING, Paul de Vree, Brugge 1971 (Ontmoetingen)
H.F. JESPERS, Paul de Vree, Antwerpen 1977 (Monografieën over Vlaamse
letterkunde, nr. 58)

Jozef L. de Belder
M. RUTTEN, In de contreien van Colibrant (over J.L. de Belder), in De Vlaamse
Gids, 1966
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Johan Daisne
J. SCHEPENS, Johan Daisne, Antwerpen 1946
R. LANCKROCK, Johan Daisne, Antwerpen 1956
A. DEMEDTS, Johan Daisne, Brugge 1962 (Ontmoetingen)

Marcel Coole
J. SCHEPENS, Marcel Coole, Hoogstraten 1942

Maurice Gilliams
P.H. DUBOIS, Maurice Gilliams, Antwerpen 1966 (Monografieën over Vlaamse
letterkunde nr. 41)
P. DE VREE, M. Gilliams, Brugge 1964 (Ontmoetingen)
Maurice Gilliams-nummer van Dietsche Warande en Belfort, CXIX, 2, februari
1974
R. AVERMAETE e.a., Maurice Gilliams 1900-1950, Antwerpen 1950
F. VANDER LOO, Proeve van Bibliografie van en over de dichter Maurice Gilliams,
Gent 1976
M.J.G. DE JONG, Maurice Gilliams. Een essay, Amsterdam 1984

Karel Jonckheere
E. VAN RUYSBEEK, Karel Jonckheere als dichter, Gent 1947
M. GIJSEN, Karel Jonckheere, Brussel 1964 (Monografieën over Vlaamse
Letterkunde nr. 29) 7 over Karel Jonckheere, Brussel-'s-Gravenhage 1967
R. ROEMANS en H. VAN ASSCHE, Bibliografie van Karel Jonckheere, Hasselt
1968
B. DECORTE, Karel Jonckheere, Brugge 1974 (Ontmoetingen)

IV. De vernieuwing van de romankunst (1913-1941) door prof. dr. M.
Dupuis
Algemeen
E. DE BOCK, De Vlaamse letterkunde, Antwerpen 1953
R. BRULEZ, Écrivains flamands d'aujourd'hui, Brussel 1938
4

M. GIJSEN, De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830, Antwerpen 1951
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M. JANSSENS, Tachtig jaar na Tachtig, ‘De evolutie van het romanpersonage
in de Nederlandse verhaalkunst van Couperus tot Michiels’, Leiden 1969
B. KEMP, De Vlaamse letteren tussen gisteren en morgen (1930-1960), Hasselt
1963
H. LAMPO, De jeugd als inspiratiebron, Brussel z.j.
R.F. LISSENS, De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden, Brussel-Amsterdam
1973
IDEM, Rien que l'homme, ‘Aspects du roman flamand contemporain’, Brussel
1944
B.F. VAN VLIERDEN, Van In 't Wonderjaer tot De verwondering, ‘Een poëtica
van de Vlaamse roman’, Antwerpen 1969
P. DE VREE, Schets der sociale achtergronden van de hedendaagse Vlaamse
roman, Antwerpen 1951
J. WEISGERBER, Aspecten van de Vlaamse roman 1927-1960, Amsterdam
4

1964, 1976
IDEM, De sociologie van de hedendaagse Vlaamse roman. Problemen, in Forum
der Letteren 5, 1, februari 1968, blz. 4-21
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Afzonderlijke auteurs

Felix Timmermans
J. DE CEULAER, Felix Timmermans, Brugge 1959
IDEM, De mens in het werk van Felix Timmermans, Amsterdam 1957
E. DUPON, De Vlaamse Timmermans, Brugge 1957
M. GILLIAMS, In memoriam Felix Timmermans, Antwerpen 1947
F. GOOSSENS, Timmermans en de mystieke blijdschap, Averbode 1951
E. VAN DER HALLEN, Felix Timmermans, Kortrijk 1948
H. LAMPO, Felix Timmermans, Brussel 1961 (Monografieën over Vlaamse
letterkunde, nr. 23)
T. RUTTEN, Felix Timmermans, Groningen 1928
M.E. TRALBAUT, Zo was de Fee, Antwerpen 1947
B. VERBIST, Felix Timmermans, Lier 1953
L. VERCAMMEN, Felix Timmermans. De mens, het werk, Hasselt 1971
A. WESTERLINCK, De innerlijke Timmermans, Antwerpen 1957

Jozef Arras
J. Arras-nummer van 't Land van Ryen, Lier 1956

Anton Thiry
J. BASTIAENSEN, De Lierse verteller A. Thiry, in 't Land van Ryen, Lier 1955

Ernest Claes
A. BONI, Ernest Claes. Een blik op zijn leven en levenswerk, Leuven 1948
A. DEMEDTS, Ernest Claes, Brussel 1961 (Monografieën over Vlaamse
letterkunde, nr. 26)
J. EECKHOUT, Litteraire profielen, II, Antwerpen 1927
A. VAN HAGELAND, Ernest Claes, Brugge 1960
IDEM, Ernest Claes en wij. Een literair-volkskundige studie, Leuven 1959
L. SOURIE, Het werk van Ernest Claes, Antwerpen 1948

Willem Elsschot
F. BUYENS, Willem Elsschot, Een inleiding tot zijn werk, Antwerpen 1951
J. EECKHOUT, Litteraire profielen, VIII, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven 1939
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De literaire kritiek en het literaire essay door prof. dr. R. Henrard De
literatuurwetenschap door P. Mertens-Fonck
Algemeen
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Eindnoten:
1 Voor de hier niet vermelde auteurs zie Bibliografie van de voorgaande hoofdstukken.

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

591

Personenregister
Aafjes, B. 406
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Bakoenin, M.A. 61, 89, 95
Balzac, H. de 45, 172, 200, 532
Banville, T. de 24, 71
Barbey d' Aurevilly, J.-A. 165, 251
Barbusse, H. 283, 285, 287, 322
Bardemeyer, G. pseud. van V.J. Brunclair
Barrès, M. 153, 173, 252
Bartas, G. de Salluste, seigneur du 341
Bartstra, J.S. 201
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Beernaert, A. 20
Beers, J. van 14, 44, 46, 54, 56, 68, 122, 127, 209, 232
Beethoven, L. van 119, 233, 236, 501
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Benoit, P. 90, 127
Benoy, W. 366
Berckelaers, F. zie M. Seuphor
Berdjajev, N. 502
Berger, B. 200
Bergh, H. van den 274
Berghe, F. van den 251, 252, 530
Berghen, R. 402, 442, 443, 479, 482, 483, 484, 493, 494, 495, 497
Bergmann, T. 127, 170, 191
Bergson, H. 62, 75
Berlaer-Hellemans, D. van 438
Berlage, H.P. 290
Bernaerts, J. 258, 370
Bernanos, G. 474
Bernard, E. 197
Bernstein, H. 375
Berqueman, A. 82
Bertheloot, P. 216
Bertrand, A. 153
Bertrijn, L. 365
Besnard, A. 253
Beughem, A.-E. van 71
Beving, C.-A. 31
Beyen, R. 525, 529
Biart-van de Velde, L.A. 76

Onder redactie van M. Rutten en J. Weisgerber , Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit

Bierens de Haan, J.D. 84
Biest, A. van der zie Amatus
Bilderdijk, W. 180
Billy, A. 156
Binnendijk, D.A.M. 402, 403
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Claus, H. 109, 168, 218, 222, 334, 442, 444, 485, 493, 513, 539, 540, 541
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