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Voorwoord.
Felix Timmermans is in zijn tijd 'n zeer uitzonderlik en populair auteur, internationaal
een der meest bekende Vlaamse schrijvers. In Vlaanderen verblijvend sprak zijn
werk ons aan. Dit verklare onze keuze.
Dat de gulden regel van voorzichtige wijsheid, nonum prematur in annum, houd
je werk acht jaar onder je opdat 't rijpe, hier niet werd nageleefd, kan slechts op straffe
zijn van veel terechtwijzingen. Bovendien is 't wel zeker, dat ieder der lezers of
beoordelaars dit onderwerp anders zou behandeld hebben, dan 't werd gedaan, als
hij 't tenminste nu reeds geschreven wilde.
't Geldt de geschiedenis van iemand die nog niet tot de geschiedenis behoort; we
kunnen ons nog niet voldoende boven de tijd verheffen die we pas doorleefd hebben;
we zijn de vooroordelen waarmee de schrijver en zijn werk ontvangen werden, nog
niet vergeten enz. enz. Zeker, 't oordeel van 't nageslacht over 30, 40 jaar zal bezonken
zijn, maar ook dan zal men het werk, om 't rechtvaardig en goed te beoordelen,
moeten zien in de lijst van leven en milieu, van geest en techniek van de schrijver
en zijn tijd; ook dan zal men de zienswijze moeten toetsen aan wat over Timmermans
de tijdgenoten dachten, ook dan zal een zichzelf rechtvaardigende bespreking
gebaseerd moeten zijn op de evidentie der schoonheid. Dit moge verantwoorden, dat
wij het getuigenis der jaren niet hebben afgewacht, contemporaine
litteratuur-geschiedenis hebben geschreven, waarvan onlangs nog de wetenschappelike
gerechtvaardigdheid geconstateerd werd door Anton Reichling in zijn bijdrage ‘Over
den Grondslag van literaire critiek en literaire wetenschappen.’ (Studiën 1927, VII).
Deze gedachte heeft tevens bepaald de wijze der behandeling.
Aan later tijd zij overgelaten beschouwingen te geven over Timmermans als
novellist, Timmermans als toneelschrijver, als folklorist, als schilder, als realist, enz.
Waar hij volop nog schept, zou 'n dergelike indeling spoedig haar waarde verliezen.
Wij wilden leren begrijpen wat daar zo gaaf en gemakkelik
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maar voor 't grijpen ligt, en laten zien, hoe Timmermans begon en hoe hij gekomen
is tot de hoogte waarop hij nu staat. Dus hebben wij getracht zijn levensgeschiedenis
op te bouwen, belichtend zijn afkomst en kultuurmilieu, zijn opvoeding en
gevoelsaanleg, zijn temperament en karakter, 't levensgevoel waaruit hij schept voor
later tijd, zijn houding tegenover het leven, heel zijn aard, zijn persoonlikheid en zijn
werk. Bij de rijpingsjaren en de adolescente leeftijd met hun litterair pogen werd
langer stilgestaan, en gewezen naar gerijpte vruchten van later jaren, want 't is zoals
de schrijver zegt: ‘Elke mensch neemt zeker driekwart van zijn jongelingen jeugd
mee door het leven.’ (Uit mijn Rommelkas, blz. 21). Invloeden die op z'n
kunstenaarswezen bepalend hebben ingewerkt vroegen afzonderlik nog eens de
aandacht, naast de geest en techniese uitdrukkingswijze der litteraire werken,
waartussen 't zijne verscheen.
De studie van wat hij schreef was 't belangrijkste deel. Hoe zeer ook de wortels
uit één hoofdwortel gesproten, dooreengestrengeld liggen, de takken gaan uiteen.
Zo ook voor 't litterair werk, waarvan de wortels zitten in de levende mens, die al
zijn hoedanigheden en mogelikheden bezit, maar vandaag ene laat vooroptreden,
morgen 'n andere en overmorgen allebei, om in de schakering der werken
gemeenschappelik van oorsprong te blijven. Dit mag 'n kunstmatige indeling naar
chronologiese rangschikking rechtvaardigen. Wij zochten telkens naar perspectieven
door zijn werk, die op de toekomst 'n zoeklicht konden werpen. Zo werd het hoofdstuk
dat Breughel kon heten als vanzelf 'n terugblik en de Pastoor uit den Bloeyenden
Wijngaerdt 'n samenvatting en 'n hoopvol vermoeden.
Bij 'n zeer uitzonderlik schrijver als Timmermans moesten stijl en taal 'n afzonderlik
hoofdstuk krijgen.
Van de besprekingen, die ons zelf ten dienste stonden, ter toetsing en ter
waarschuwing voor subjectieve eenzijdigheid, hebben we 'n kort beeld gegeven.
Bovendien zijn deze van zo'n vluchtige betekenis en worden ze zo moeilik
naspeurbaar, dat 't zijn belang kon hebben ze voor de toekomst vast te leggen. Bij
de bespreking der werken hebben wij gemeend niet telkens te moeten ingaan op de
kritieken; dit tijdsoordeel staat in 'n hoofdstuk over Timmermans' populariteit en
roem op z'n plaats.
Waarom aan alles 'n kort overzicht van de Vlaamse letterkundige geschiedenis
voorafgaat, vindt z'n reden in verschillende overwegingen.
Inleiding mocht en moest voorafgaan en vrij uitvoerig zijn, om iedereen te dienen.
Niet uitsluitend voor geleerden en vakkundigen werd deze studie geschreven. Aan
velen zal bekend zijn, wat Ver-
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meylen, De Ridder, De Bock en anderen gaven. Hier werd er 'n dankbaar gebruik
van gemaakt en tevens getracht mee te werken, al zij 't in zeer bescheiden mate, voor
de opbouw van 'n geschiedenis van de Vlaamse letterkunde, die met 'n handboek
over 't religieuse, maatschappelike en economiese leven, en 'n betrouwbare eerlike
geschiedenis van Vlaanderen, veel deugd zou doen.
Hoofdzakelik beperkten wij ons tot de Vlaamse letterkunde, omdat 't leven, 't
karakter en de aard van de mensen in Zuid-Nederland toch wel 'n eigen stempel
hebben gedrukt op de litteratuur die uitstraling en afspiegeling is, en vooral omdat
't hier geldt kunst die, niet naar nieuwe wegen zoekend, rechtstreeks gegrepen is uit
't volkshart.
't Kader, waarin 't werk van de schrijver verscheen, zijn verhouding tot de Vlaamse
letterkunde met 't Vlaamse leven, gaven we vooraf, omdat de vrijwel zelfstandige
figuur Timmermans, weinig aanknopingspunten geeft met zijn tijd, omdat zijn kunst
niet is de spiegel der voorbijgaande actualiteit.
‘Wanneer men een talentvol en reeds beroemd kunstenaar te veel ophemelt, dan doet
men dit vaak op gevaar heel zijne loopbaan te breken,’ schreef Timmermans (Van
Onzen Tijd, 12e jrg. no. 32). Wij hebben getracht ons aan zijn woord te houden.
Toch zal menigeen onze waardering misprijzen en in Vlaanderen wellicht meerderen.
Hen vragen we, alvorens de lezing van dit boek te beginnen: Hebt ge U zelf, om
zuiver te oordelen, tot geschiktheid gebracht door Uw voorliefde te corrigeren - Uw
teveel in ontvankelikheid en waardering voor bepaalde factoren, onderwerpen en
gebieden van 't leven, - en door U Open te stellen voor wat U oorspronkelik niet na
ligt? .... Doet men dat, dan zal men in Vlaanderen, dat in hevige drang naar eigen
kulturele ontwikkeling, naar zuiverheid en eenheid van taal, streeft naar de toekomst,
waarin de jongeren reeds ademen, algemeen nog waarderen kunnen 'n Timmermans,
die op 't laatste ogenblik, voordat de nieuwe tijd er zijn zal, joviaal, in vererende
liefde voor zijn schone land en zijn mensen, en met gretigheid in volkse en boertige
trekjes, enigsins idealiserend de kinderlike goede oude tijd beschouwt, en rustig,
kleurig en vertelselachtig de ruwe volksziel geeft der brede lagen onder de
‘beschaafden’, typies streek-bepaald met 't dialektiese volkswoord.
Vereenvoudigde spelling schreven we. 't Ongewone woordbeeld kan tot 't gewone
worden. Bij deze gewijzigde aanduiding voor de levende taal, bleek ons om tactiese
redenen gematigdheid geraden.
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I. De Vlaamse Letterkunde en Felix Timmermans.
1. Herleving en opbloei der Vlaamse Letterkunde bij de overgang der
eeuw.
Na twee eeuwen van vreemde overheersing en oorlogsellende was met de
omwenteling van 't jaar '30 voor 't jonge België aangebroken 'n tijd van
krachtsontwikkeling en herleving.
In Vlaanderen, waar in vorige eeuwen de bloeiende steden lagen, kwam 't volk
zijn verarming en verval slechts uiterst langzaam te boven. De moderne
zelfbewustheid had 't niet; bij gebrek aan besef van eigenwaarde liet het zich regeren
naar de wensen van de invloedrijke verfranste kringen. In 't maatschappelik leven
had zich de ‘deftigheid’ in Franse vormen gehuld; enkel door 't Frans kreeg men
kontakt met hoger geestesleven. Op de Vlaamse taal werd door de hogere standen
en gezeten burgerij met minachting neergezien; zij werd alleen gesproken door 't
volk, dat - tengevolge van verfranst en gebrekkig onderwijs - achterlik bleef in
ontwikkeling en welstand.
Tegenover die franskiljonse afkeer van alles wat Vlaams heette, stelde de Vlaamse
Beweging zich ten doel: de herwording van 't onverbasterde Vlaanderen met herleving
van z'n oude roem. Het filologies-histories-wetenschappelik streven van de
voortrekker Jan Frans Willems en zijn staf, 't oprichten van letterkundige kringen te
Gent, Leuven en Antwerpen, die hun nationale geestdrift in litteraire produkten
uitstortten, en de opkomst van 'n politiek flamingantisme, dat zijn de drie fasen
geweest, die de Vlaamse Beweging doormaakte vóór 1880. 't Willemsfonds (1851),
waar na enige jaren de Katholieken uittraden, en vooral 't door deze gestichte
Davidsfonds (1875), begonnen hun groot kultuurwerk.
Intussen heeft Conscience - naar 't woord van moeder van Beers - z'n kinderlik
volk leren lezen en de volksromantiek gevoed met kleurrijke verhalen uit 't nationaal
verleden, waarop de heroïese jongeling Rodenbach de zelfbewustheid wakker riep
in 'n geestdriftige knapenschaar.
Op voorbeeld van Willems, die zich één Groot-Nederland droomde, zochten de
Vlaamse voormannen nauwer kontakt met
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Holland1). Het spellingsvraagstuk (1836-'41), de Taal- en Letterkundige congressen
(1849), later 't Algemeen Nederlandsch Verbond en de tijdschriften vooral, brachten
sterker toenadering van Noord en Zuid tegen 't einde der eeuw. Gezelle's
West-Vlaamse Beweging, het als 'n vijand gebrandmerkte particularisme, was 'n
teken van nieuw leven in andere kringen.
De naar 't schone verleden telkens omziende Vlaamse Beweging, in haar wezen
katholiek, werd vooruitgestuwd door de gelijktijdig groeiende democratiese gedachte,
die door de arbeidersbeweging op de voorgrond kwam. Uit 'n vrijzinnig milieu kwam
de stoot tot rationalisties-radikaler strevingen.
Onder 't bestuur van 'n conservatief-liberale regering had zich in België vooral in 't
Waalse land de industrie en de moderne grootnijverheid ontwikkeld. In Vlaanderen,
dat in 't algemeen genomen 'n conservatief landbouwgebied met huisnijverheid bleef,
handhaafde het industrieële Gent zijn traditie: van 't nieuwe leven werd 't 'n brandpunt.
Daar was 't ook, dat de vrijdenker Vuylsteke, studentendichter evenals zijn tijdgenoot
Rodenbach, met sarcasme de inertie der massa geselde om haar lijdzaamheid
tegenover de Franskiljons.
Te beginnen met Antwerpen, dat als haven- en handelstad herleefde en weldra 'n
centrum zou worden van kultuur, ging de Vlaamse reactie met succes in politieke
banen. Men begon de bekende eisen te stellen, die later in 't minimum-programma
zijn weer te vinden. De onderwijswetten van '73, '78, '83 en de stichting van de
Vlaamse Akademie (1886) openden het vooruitzicht voor Vlaanderen op 'n eigen
kultuur en 'n eigen Hogeschool. Maar 't bleef bij 'n vooruitzicht. De betrekkelik kleine
groep intellektuele Vlamingen, die als leiders de beweging opstuwden, stonden met
hun enthoesiaste streven machteloos tegenover 't passieve karakter van de
onontwikkelde Vlaamse volksmassa.
't Geslacht dat rond 1870 geboren was begon zich meer en meer kosmopolities te
oriënteren. Kosmopolities werd 't hele stadsbeeld van 't allesoverheersende Brussel,
van de industrie- en handelscentra. 't Was 'n tijd van exploitatie, van vernuftige
toepassing der mechaniese wetenschappen, maar ook 'n tijd van kulturele verwarring.
Bij de leidende kringen - afgezien van de jonge geestelikheid die de katholieke
studentenbeweging steunde - vond de rationalisties-materialistiese geest ingang. Op
politiek en maatschappelik gebied brak in België de radikalistiese wereldstroming
baan. Door materieële doelstelling verloor dit geslacht 't gevoel
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voor geestelike waarden; ‘vooruitgang’ was de leus en 't geloof der beschaving, wier
God materie was. 't Litteraire en tevens sociale tijdschrift ‘Van Nu en Straks’ was 'n
uiting van radikale, aanvankelik zelfs anarchistiese geest, maar tegelijk ook van 't
streven naar zelfbewustheid.
Rond 1890 begon 't bij 'n grotere groep jonge Vlamingen te gisten. ‘Vlaanderen
ondergaat de algemeene evolutie’, schreef Prosper Van Langendonck, ‘het nationaal
leven wordt omgeroerd tot op den bodem, de natie werpt zich om, ook op sociaal en
politiek terrein’2). ‘Om iets te zijn in Europa, moeten wij in de eerste plaats Vlaming
zijn’, was de grond-idee, waarop de theoreticus van de Vlaamse kultuurstrijd, August
Vermeylen, z'n kritieken bouwde3). Gericht naar de vrijzinnige grootstadsgeest en
met 'n haat tegen 't oppervlakkig politiek flamingantisme eiste deze voorman, in
plaats van romanties gedweep met 't ras, meer bekommernis met de sociale en
kulturele toestanden onder 't volk en opende met de strijd om taalrechten de poorten
voor een Groot-Nederlandse gedachte.
Is 't werk van deze groep van 't grootste belang geweest voor 'n doordachter en
wijder georiënteerde Vlaamse Beweging, toch dient men de bereikte resultaten niet
te overschatten. Gebrekkig was de uitvoering van gestemde taalwetten, de verfranste
burgerij bleef door beperkt of meervoudig stemrecht bijna almachtig; 't oproepen
van 't verleden, de namen van Breidel, De Coninck, Artevelde bleven ondanks 't
gespierde woord van Vermeylen tot na de oorlog gelden als 't meest doeltreffende
middel om in te werken op 't gemoed der Vlaamse massa.
De veranderde geestesgesteldheid, die dwingend aandacht voor bestaande toestanden
eiste, baande zich 'n uitweg in de kunst. 't Geslacht van Conscience, Wappers, Benoit
zag in zijn polemies werk om naar de schone geschiedenissen van Vlaanderen en
dichtte geïdealiseerde novellen. Leys' schilderijen waren nog dromen over dat schone
verleden; ‘le Fils de la lumière’, Hendrik De Braekeleer, met 't hart van 'n gevoelige
Vlaming, lei innige intimiteit in de dingen rond 't leven in de kleine stad, waarvan
de Lierenaar Tony Bergmann 'n zacht humoristies-getint beeld gaf4).
Bij de opkomst van de moderne industrie, 't fabriekswezen, zag men al vroeg de
naakte realiteit van 't zwoegersleven en ging er in naturalistiese schets of roman 'n
ruwe kreet op over de arbeidersellende. Meunier werd de beeldhouwer-schilder van
de Arbeid; langs de witte muren bij Laermans schoof 't dreigend noodlot en de
tragedie van 't menselik leven. Cyriel Buysse gaf lucht aan z'n wrange
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somberheid om 't arme en verdrukte volk, de zwoegers van de Oost-Vlaamse
Leiestreek; ook Streuvels schilderde aanvankelik in land- en dorpsleven zijn
pessimisme uit. Onder de letterkundigen was 't Herman Teirlinck vooral, die de
belangstelling richtte naar 't moderne stadsleven, waar hij zedenverfijning en koortsige
onevenwichtigheid hun spel liet spelen. Andere jongere schrijvers uit de anarchistiese
tijd van de jaren negentig, werden aangetrokken door 't leven aan de Antwerpse
havenkant. Anders dan Conscience, dan Sleeckx, dan Eekhoud heeft Lode Baekelmans
de weemoed der oude haven geopenbaard; hij heeft ons in de schipperskwartieren
doen zien, naast de miserie, 't bohemerachtig buitensporige en humoristiese van 't
straat- en kroegleven.
Daarnaast, uit haar aard minder opvallend, bleef de letterkunde ook vertellen van
wat in Vlaanderen niet veranderd was, van 't simpele leven der mensen op 't land of
in de stille dromerige steden van Maurits Sabbe. De Vlaamse vrome dankbede van
Gezelle om 't geschapene zong voort in 'n hele pleiade van dichters.
En toen weer eens de vernieling was gegaan over 't oorlogsland van Europa, toen
politieke en sociale strijd er vernieuwing zouden gaan brengen, werd oud-Vlaanderen,
in zijn uitzicht en humor, nog eens met liefde geschilderd door Felix Timmermans.
***
Voor 'n billike beoordeling van de Vlaamse letterkunde dienen we in 't oog te
houden, dat zij niet onder dezelfde gunstige voorwaarden als de Noord-Nederlandse
ontstond. In Zuid-Nederland waren de taalverhoudingen anders; de dialektiese toestand
verkeerde nog in 'n heel ander stadium als in 't Noorden. 't Volk sprak z'n ‘patois’ of
bij gelegenheid 'n lomp nagebauwd Frans5). 't Gebrekkig volksonderwijs en de stand
van het Vlaamse leven in België hielden de mogelikheden voor 'n eigen letterkunde
beperkt; aan de ethies-kulturele ontwikkeling van 't sociaal midden is zij immers
voor 'n groot deel gebonden. Er kon verandering komen in haar zeer moeilike
levenscondities door verovering van de rechten der miskende Vlaamse taal. Met de
kultus van 't woord stond de Vlaamse litteratuur bij haar herleving dan ook tevens
in dienst van de beweging: zij leverde 't bewijs voor 't uitbeeldend vermogen van de
Vlaamse taal. Holland was 't afzetgebied en gaf publikatiemogelikheid. Want tot op
heden toe wordt in Vlaanderen veel minder gelezen dan in Holland en dan nog zijn
't bij voorkeur Franse romans.
***
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De Vlaamse schrijvers in 't jonge België hadden zich in hoofdzaak gericht naar
Hollandse voorbeelden en oppervlakkig de invloed ondergaan der Franse Romantici.
Naast deze Romantiek, die geleidelik terugtrad, ontwikkelde zich 'n gemoedelike
kleinkunst die 'n naturalistiese stroming voorbereidde6). Zonderen we Guido Gezelle's
eerste werken uit, dan is van 1830-1880 de letterkunde voor Vlaanderen vooral van
ethies en moreel belang geweest.
Al in 1858, toen de rethorikale dreun nog bovenklonk, had Gezelle buiten elke
konventie om, vrij van alle traditionele dichterlike taal, 'n bundel ‘moderne’ poëzie
gegeven. Aan de dichterlike beweging, die de verbeelding, door de overlevering
gebonden, bevrijdde en die in Holland en Frankrijk rond 1880, tien jaar later in
Duitsland begon, ging Guido Gezelle dus al ver vooraf. Maar zijn stem klonk niet
door in Vlaanderen of vond tenminste niet de waardering die haar toekwam. Gezelle
‘zweeg’7). Zijn geliefde discipel, Hugo Verriest, bleef buiten de West-Vlaamse grenzen
onopgemerkt; Albrecht Rodenbach, de ‘ideale jongeling’, op wiens geest Verriest
zijn stempel had gedrukt, begon als student te Leuven réveil-tijdschriften uit te geven,
maar stierf te vroeg.
Buiten deze stroming, die uit West-Vlaanderen haar oorsprong nam, kwamen er ook
uit Brabant, rond 1880, nieuwe geluiden. Na de Conscience-generatie waren gevolgd
wegbereiders voor 'n later letterkundig geslacht. Pol De Mont, die op 't keerpunt
stond, was 't vooral die naar nieuwe wegen wees. Zijn polemiek met Max Rooses in
de ‘Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle’ werd beslecht door 't manifest ‘De
Vlaamsche Parnassus’ van Prosper Van Langendonck, dat de sleutel werd voor 'n
nieuwe periode8).
Omstreeks 1890 kwam de eigenlike opbloei. Voor 't eerst hebben toen vreemde
invloeden op de Vlaamse letterkunde dieper ingewerkt: de internationale opleving
van de kritiek, de litteratuur van Frankrijk rond 1870, van Waals België en Nederland
rond 1880. Tal van artistieke kringen werden opgericht, waarvan de meest
vooruitstrevende kunstenaars deel uitmaakten; ook in oude rederijkersgenootschappen
namen jongeren 't op voor de nieuwe geluiden in binnen- en buitenland9).
Van 't allergrootste belang was 't voorbeeld van de eigen landgenoten. De
verfransing der beschaving had talentvolle Vlamingen als Maurice Maeterlinck,
Emile Verhaeren, Charles Van Lerberghe, George Eekhoud en veel anderen er toe
gebracht te gaan schrijven ‘en une langue adoptive’10). Met geboren Walen verenigden
zij zich rond Camille Lemonnier in ‘La Jeune Belgique’ (1881), waar-
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van de Jeune Revue (1879), hun Leuvens studententijdschriftje, 'n voorloper mag
heten11). Onder de leus ‘Soyons nous’ luidde 't tijdschrift 'n nieuw leven te Brussel
in.
In Vlaams België werden intussen de eerste resultaten merkbaar van de verbeterde
onderwijswetten. Jonge Nederlands-schrijvende Vlamingen richtten hun belangstelling
ook naar Noord-Nederland. De ‘liberale Verriest’, Pol De Mont, had gewezen op 't
werk van Hollandse Tachtigers. De taal van De Nieuwe Gids gaf vertrouwen in eigen
taalbronnen. Dit vooral is voor Vlaanderen de betekenis geweest van De Nieuwe
Gids.
Deze voorbeelden wekten 't verlangen naar 'n eigen tijdschrift. ‘Jong Vlaanderen’
(1889) van de athenaeumleerling August Vermeylen, was de voorbode van ‘Van Nu
en Straks’ (1893)12). 't Jongste verleden als 'n begin beschouwend werd de nieuwe
beweging vastgeschakeld aan de verjongingsymptomen, die in eigen kring waren
voorafgegaan. 'n Overgangsfiguur als Pol De Mont, die vlak bij stond, werd
aanvankelik doodgezwegen; het traditioneel verband met de oudere Vlamingen werd
geheel verbroken, de kloof tussen oud en nieuw was hier echter lang niet zo diep als
in Holland. Slechts uiterst zelden trad 't tijdschrift aanvallend op13). De stenen tafelen
van Max Rooses waren verbrijzeld en dus hoefde 't niemand meer af te breken; het
verscheen en had 't gezag in handen. De geestelike leiders waren Prosper Van
Langendonck, - de enige die vaste ideeën over litteratuur had14) - en de man met de
lont, daarna de kriticus van de algemene kulturele beschouwingen, August Vermeylen.
Groot en blijvend is de invloed geweest vooral van de laatste, die de zelfbewuste
persoonlikheid was in deze kring. Spoedig trok 't tijdschrift de beste jonge Vlaamse
krachten tot zich, zoals Karel Van de Woestijne en Herman Teirlinck. Emmanuel
De Bom ontdekte Stijn Streuvels, Prosper Van Langendonck haalde Hugo Verriest
bij, die op hun beurt bruggen werden tussen West-Vlaanderen en Van Nu en Straks15).
Buiten de voorbeelden van La Jeune Belgique en De Nieuwe Gids om, stond de
verjongde kunst duidelik ook onder direkte invloed van de Franse prozaïsten, speciaal
van Flaubert en Zola. Hun Olympiese Goden waren Goethe, Shakespeare en Tolstoi;
veel werden gelezen Kropotkin, Stirner, Nietzsche, Multatuli en Heine.
Half wortelend in de volkseigen Vlaamse kunst, half kosmopolities georiënteerd,
lag 't orgaan van 't opkomend geslacht in de lijn van Jan Frans Willems en van de
vrijzinnige beweging die rond 1860 van Gent en Brussel was uitgegaan. Met afkeer
van 't verstarde conventieleven was deze jeugd, die zich innerlik door niets gebonden
voelde ‘opzettelijk en systematisch haar bewust geestes-
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leven begonnen met alle geloof te verzaken’16). De eis voor de kunstenaar, zich
werkelik te tonen zoals hij was, 't streven naar zelfbewustheid, eenheid in leven en
kunst, dat waren de leidmotieven17). Men zocht 't Leven en onderging de zinnelike
werkelikheid van 't Nu. Hun gretige zinnen begonnen te spreken van 't sensualisties
natuurleven en van zwaarbelastheid onder menselike ellendigheid, waarvoor men
vertwijfeld uitkomst zocht. Maar deze kunst had met de religie gebroken en daardoor
tevens met de volheid van 't leven. Duidelik sprak zich deze breuk uit in de leuze
‘l'Art pour l'art’. 't Kunstenaarschap was voortaan als 'n religie waarvoor men leefde.
Kunst en algemeen dageliks leven bewogen zich dikwels, ondanks alle
waarschuwingen, op twee scherp gescheiden plannen; als afgezonderde artiesten
gaven de individualistiese kunstenaars een karakter van abstractheid aan hun kunst.
Zij maakte hen geheel los van 't maatschappelik leven. Sociaal kon trouwens hun
kunst niet zijn, omdat zij niet onmiddellik rustte op 't kloppend hart van 't eenvoudige
Vlaamse volk. Hoe oprecht ook bedoeld betekent dus de individualistiese zinnelikheid
en 't onevenwichtig scepticisme van 't vrijzinnig Van Nu en Straks-geslacht ten
opzichte van 't eigen Vlaamse leven een kulturele ontsporing die de katholieke Van
Langendonck niet kon voorkomen. Dank zij de belangstelling en steun vooral van 't
Noorden heeft de beweging toch lang stand gehouden.
Maar boven alle voorgangers uit zou 't jonge geslacht het letterkundig leiderschap
gaan erkennen van de grote dichter die de Vlaamse herwording verpersoonlikt: Guido
Gezelle.
Ongeveer gelijktijdig met Van Nu en Straks was de oude Gezelle voorgoed wakker
geschoten. Buiten en los van elke litteraire school of beweging waren er toen
plotseling in de Vlaamse letterkunde bundels poëzie van specifiek-Vlaamse geest
en eigen Vlaams leven. Voornamelik en grondig Vlaams was de inspiratie van deze
meest traditionele en tevens meest originele litteratuur. Niet direkt werd zijn betekenis
begrepen18). In Maart 1896 werd hij door Van Nu en Straks als de ‘fijnste en de
oorspronkelijkste kunstenaar’ van zijn tijd erkend en gewroken. Maar de grote
triomfklok begon pas te luiden in 1899, toen Gezelle dood was. De uitgave zijner
werken, 't geestdriftig woord van zijn herauten, deVerriesten, breidden na 1900
Gezelle's roem uit over Holland, waar reeds Pol De Mont de boodschap was gaan
brengen. De meester zweeg voorgoed, maar de discipelen waren vol van zijn geest.
Ook de oude Gezelle had 't leed geproefd; maar hij hunkerde niet
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naar de smart om de smart, voor hem was er geen somber zoeken en nimmer vinden.
De natuur was ook zijn gevoelig instrument, maar hij zag daarin Gods rijke gave, 'n
blijk van Zijn liefde, hij hoorde er de stem van zijn Schepper. Gezelle representeert
't eenvoudige kind, dat nog van de gecompliceerde kultuurverhoudingen gespaard
was gebleven, de vrome mensen die aan de Godsgedachte, waarmee ze vergroeid
zijn, nooit raken. Zijn kunst is meer 'n kunst van natuur dan van kultuur.
Zeer groot is de invloed geweest van zijn poëzie op de jonge Vlaamse letterkunde.
Na 1900 werd ieder Vlaams dichter door hem beïnvloed. Behalve de school
priesterdichters, Hugo Verriest, Caesar Gezelle, Aloïs Walgrave e.a. hebben zich
onder de onmiddellike invloed van Gezelle's kunst ontwikkeld: René De Clercq en
vooral Stijn Streuvels, die de pas ontdekte litteraire provincie 't grotere Nederlandse
taalgebied heeft binnengeleid. Meer aansluitend aan de oude traditie hield deze
Gezelle-richting in tegenstelling met de Van Nu en Straks-beweging over 't algemeen
'n min of meer idylliese toon vast.
Behalve in geest was er ook verschil wat taal betreft. De eigenlike Van Nu en
Straks-generatie en haar volgelingen schreven bijna uitsluitend zuiver Nederlands.
'n Man als Gezelle voelde 't litteraire ‘Hollands’ als te bindend. Hij richtte zich tot
de levende bronnen der volkstaal om 't dialekt te verrijken tot een taal die aan haar
zelf genoeg had19). Op zijn voorbeeld hebben de jongeren beseft, ‘dat er geen breede
kloof mocht gapen tusschen geschreven en gesproken woord en dat groeien uit de
levende taal een eerste vereischte is van een gezonde en echt nationale litteratuur’20).
De volkstrots en de kunstenaarsdrang, die de koud-aandoende Noord-Nederlandse
letterkundige taal verwierp voor 't levende Vlaamse woord, gingen hier samen. Stijn
Streuvels deed als Gezelle. De bekroning van zijn werk in 1905 en 1910 wees op 'n
veelbetekenende ommekeer wat het standpunt betrof, dat men tegenover 't
particularisme had ingenomen21). Na Gezelle en Streuvels, door iedereen gelezen,
schreven toen veel Vlaamse prozaïsten een eigen tot-kunsttaal-verwerkt-Nederlands.
De ernstige bedoeling die bij Gezelle voorzat, hadden deze daarbij echter meestal
niet. Waar de jonge letterkunde er vooral op uit was de rijkdom en de schoonheid
van 't Vlaams, d.w.z. van de Vlaamse dialekten te bewijzen, brachten de successen
weldra 'n soort zelfvoldaanheid over dat particularisties taalgebruik. Niet door 't
dialekties-juiste woord maar door de dialektiese klank was 't effekt bij de lezer gewekt.
En zonder etymologiese of filologiese bekommernissen ging men toen
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't dialektiese meer artificiëel aanwenden om 't aardige, om 't plezante, om de sfeer
die er rond hangt. Herman Teirlinck en Felix Timmermans vooral hebben de
biezondere resonantie van 't particularistiese woord gevoeld en gehanteerd.
Hoezeer de twee hoofdstromingen oorspronkelik ook uit elkaar gingen, door
gemeenschappelike trekken, door onderlinge waardering en beïnvloeding zijn ze
naderhand bijna geheel versmolten22). Van Nu en Straks werd tenslotte ook 'n
uitgangspoort voor de West-Vlaamse kultuur. Samen hebben de beide richtingen 't
rethories korset afgeworpen, de litteraire voortbrenging verfrist, vernieuwing gebracht
in de stijl, in ‘'t toilet van de litteratuur’, zoals Persijn 't uitdrukt.
Na 'n geweldig snelle groei was de Vlaamse Letterkunde aan de Noord-Nederlandse
voogdij ontgroeid en ‘bloeide op als een jonge gaarde in Meientijd. Streuvels, die
zijn eerste botten schoot, wies op tot een boom onder Gods heerlijke zonne, Herman
Teirlinck pijpte zijn wonderbare vertellingen, Karel Van de Woestijne hief aan de
Leie zijn zangen aan, Van Langendonck schreef zijn sonnetten, Vermeylen ontleedde
en peilde, gaf het critische beeld van heel dit geestelijk leven. - En langs alle kanten
groeide de zang aan, in West-Vlaanderen, in Brabant, in Antwerpen, 't werd een koor
van zangers en zeggers’23). Maar boven allen uit stond als de incarnatie van 't schone
levende Vlaanderen de grote vrome zanger Guido Gezelle.
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2. De litteraire bedrijvigheid in Vlaanderen toen Felix Timmermans
opgroeide.
In 1904, toen men de eerste vruchten in ‘Vlaamsche Oogst’ bundelde, schreef
Vermeylen er ter inleiding bij: ‘ons wezen ontwindt zich en klaart eerst op uit den
“Belgischen” schijn, de wetenschap en 't hooger verstandsleven zijn nog grootendeels
verfranscht’; en Prosper Van Langendonck vervolgde: ‘De werken der besten onder
ons erlangden bij het Hollandsch publiek een bijval en waardeering, zooals er hun
hier te lande zelfs geen ten deel viel’. Natuurlik, in 't land waar de algemene leerplicht
tot 1914 op zich liet wachten, waren met 'n vloek en 'n zucht de onwetendheid en
verfransing niet uit de lucht.
Was er rond 1880 nog slechts hier en daar 'n stem te horen, na 1899 is in
Vlaanderen 'n uitgebreide litteraire produktie gevolgd. Van Nu en Straks werd
voortgezet in 'n parallel van 't ‘Tweemaandelijksch Tijdschrift’ onder de
betekenisvolle tietel ‘Vlaanderen’ (1903-1908). ‘Geen bijzondere groep meer, maar
het dichtende en denkende Vlaanderen komt hier aan 't woord.’ Na 10 jaar was de
jonge beweging algemeen en waren de krachten verzameld. Nu wilde men 't terrein
gaan verbreden en de kunst meer richten op de gemeenschap. Maar de afstand van
hun kunst en 't Vlaamse leven was te groot voor 'n gemeenschapskunst. 't Tijdschrift
hield 't niet lang uit, en 't lukte naderhand niet meer alle talenten in één huis bijeen
te brengen.
Naast deze parallellen van de Frans-Belgiese en Hollandse tijdschriften van die
jaren, beide uitingen van 'n vrijzinnig Europese geest, droeg 't oudere tijdschrift
Dietsche Warande en Belfort de programvlag - uit de handen van de stervende Gezelle
overgenomen - van 'n uitsluitend Katholieke Vlaamse litteratuur24). Na 'n
aanvankelik-uiterst-voorzichtig-toekijken ging 't vastberaden mee in nieuwe koers,
toen de eerste katholieke kriticus van Vlaanderen, Jules Persijn, de redactie op zich
nam25).
De eigenlike Van Nu en Straks-generatie was tot volle kracht gekomen. 'n Werk
van universele betekenis gaf Vermeylen met De Wandelende Jood ‘die na de waarheid
te hebben gezocht in het
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stof der aarde en de zinnelijke liefde, daarna in een wereld-ontheven mystiek des
zuiveren geestes, tenslotte vermaledijd, verscheurd, maar geheel open van liefde
terugkeert onder de menschen’26). Na Guido Gezelle, wiens roem nog altijd stijgende
was, ging de Florentijnse dichter, zoals Teirlinck Karel Van de Woestijne ergens
noemt, in de poëzie de eerste plaats innemen. Deze veelzijdige Renaissancist, met
al de onrustbarende tegenstrijdigheid van 'n moderne psyche, was meer verwant met
de individualistiese Nieuwe Gidsers en enkele Franse symbolisten dan met een der
Vlaamse schrijvers. Als een die zich forceren moet tot natuurlikheid, werd hij door
Vermeylen gesteld tegenover René De Clercq, wiens volksrytme vraagt om melodie.
De weidse gloeiende pracht van zijn alexandrijn heeft na de oorlog verschillende
jongeren in Noord en Zuid aangetrokken27). - In 't proza is de leiding uitgegaan van
de voorbeeldige kunst door de grote Russen verrijkt, van Gezelle's neef, Streuvels,
de Zuid-Nederlandse van Looy. ‘Als de zon kon schrijven, zou zij schrijven als
Streuvels’, zei Albert Verwey van hem28). Alle Vlaamse schrijvers, die voor de oorlog
optraden, zijn door deze schilder van 't Vlaamse land beïnvloed. Van deze hele
generatie was de oudere Cyriel Buysse, eerst naturalist, later milder van gemoed,
wel de beste romanschrijver. - 'n Nieuwlichter in de Vlaamse letterkunde werd de
Brabants-fantastiese tovenaar Herman Teirlinck. Maar hij behoort met andere
aanvankelik anarchistiese jongeren als Lode Baekelmans, Karel Van den Oever reeds
tot de meer conventioneel gerichte tijd, waarin de volgende generatie leefde, 't geslacht
van August Van Cauwelaert, Alfons en André De Ridder en vele anderen, waaronder
ook Felix Timmermans. De zelfgenoegzaamheid waarmee men werkte in de schaduw
der groten, Gezelle, Streuvels, Van de Woestijne, liet - afgezien van de enkeling geen grote evolutie toe in dit geslacht, vooral wijl 't belast was met ‘litteratuur’. Ná
de Van Nu en Straksers en vóór 't na-oorlogse geslacht geboren staan de meesten
hunner veel dichter bij de Negentigers dan bij de rond 1900 geborenen, die na de
oorlog nieuwe kunstidealen trachten te verwezenliken29).
Toen de levensbeschouwing 'n wending had genomen, groeiden zij op. Van 't
rationalisme neigde de filosofie over naar 't psychies monisme; 'n vaag en ietwat
verwilderd spiritualisme hing in de atmosfeer.
Van buiten naar binnen verplaatste zich het zwaartepunt van de belangstelling,
van de zintuigelike sensatie en haar stelselmatige beschrijving naar 't gevoelsprinciep
en romantiek met vrijer en kleuriger verbeeldingen, van de ontleding naar harmonie
en synthese.
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Het precieuse mysticisme van 'n apostel der Neo-romantiek, Maurice Maeterlinck,
werd aanvaard; ondanks 't fiere woord van Vermeylen, dat de Maeterlinckse vaseline
nooit die geestelike olie zou zijn ‘qui prépare les forts aux saintes voluptés,’ werkten
de boeken van deze symbolistiese mysticistiese grootmeester betoverend op de
Vlaamse jongeren, litteratoren en schilders, en er ving aan 'n verfijnd spelen met
stemming en atmosfeer, met 't zeldzame, 't ongekende en 't mysterieuse, met mystiek
en vitaliteit. Een eclecties aestheticisme beheerste de kunst. In grote gevoeligheid
voor de inwerking der geestelike stromingen werd gedweept met tal van andere
mysticisten als Tolstoi, Hello, Verlaine, Ibsen, Huysmans en verder heel 't genre van
La Jeune Belgique. Nieuwere geesten die aantrokken waren Romain Roland, de
Regnier, Strindberg en Dostojevsky. Langs Hollandse en Vlaamse tijdschriften
kwamen de buitenlandse invloeden binnen.
In tegenstelling met de geloofswerkelikheid van 'n Constant Eeckels, 'n De Voght,
'n Hammenecker, 'n Cyriel Verschaeve en 'n Caesar Gezelle zaten de meesten bij de
eerste schuchtere tekenen van 'n hernieuwd religieus bewustzijn nog vast in allerlei
levenssystemen. Alle gedétailleerde uitschilderingen van zieletoestanden lieten in
onwetendheid omtrent 't eeuwige ‘waarom’. Moest 't oude geslacht reeds telkens z'n
levenszatheid met Mallarmé bekennen: ‘La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les
livres’, de jongeren hadden niet minder te strijden met zwaarmoedigheid. Van ironie
en weemoed werd hun zinnelikheid doordrongen. Men lachte om niet te schreien of
werd sarcasties. Het was de tijd dat de doodskop op elke schrijftafel stond en men
‘de doodsgedachte als 'n geurend kruid in z'n knoopsgat droeg’30). Wie door kille
huiverlucht zich voeden liet moest tenslotte omdwalen langs de Schemeringen van
den Dood, om te ontwaken tot 'n verhevigd leven met de intuïtie van zijn eeuwige
onuitputtelike vruchtbaarheid, die Pallieter werd. Maar deze zou dan ook naast ‘het
kloeke realisme van Het Ezelken, de sterke tragiek van Landelijk Minnespel, de
dieptreurige grootheid van De Bestendige Aanwezigheid, de zwaarmoedige melancolie
van Tille, de ironie van Villa des Roses, de stille melancolie der Bariseeles’31) een
geheel eigen toonladder zijn in de Vlaamse Letterkunde.
Te Antwerpen, dat de eerste plaats ging innemen, vormden jonge schilders, musici
en poëten rond Lode Baekelmans 'n aesthetenkring. Men dweepte met fijntrillende
stemmingen en als men diskuteerde was 't met sierlike gebaren, men droeg baard en
lang haar, deed aan vegetarisme en Bohemergenot. 't Bonte avontuurlike leven in de
Ant-
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werpse havenwereld rond de Schelde liet hen zwelgen in gevoelens als 'n Baroktijd.
Zielsverloren luisterde men naar de verzen van Emiel Verhaeren, vereerde Camille
Lemonnier c.s. en had 'n voorliefde voor ‘La Jeune Belgique’ en ‘Le Coq Rouge’.
Rond Jan Eelen, die met gouden armbanden liep en 'n fluwelen jasje, werd Maeterlinck
gelezen, Sar Peladan, Wilde, Poe en veel theosofiese en occultistiese lektuur. In de
Vrije Akademie - door De Meyere gesticht - las elk op beurt zijn werk voor. Jong
en overmoedig waren 't ongebonden anarchisten in direkte tegenstelling met de sleur
der burgerlike conventie, kultuurflaminganten die de sociologiese basis van Van Nu
en Straks verwierpen, zoals blijkt uit vooruitstuwende organen als ‘Het Weekschrift
voor Vlaanderen’, ‘De Arbeid’ en ‘Alvoorder’, die zij bij 't stemmig licht van bruine
waskaarsen ernstig redigeerden32).
Meer beheerst en zuiverder begon deze generatie zich uit te spreken in andere
tijdschriften.
De jongere Katholieken hadden zich rond Lodewijk Dosfel en Cyriel Verschaeve
verenigd in ‘Jong Dietschland’ (1898) of schaarden zich enige jaren later rond 't
litterair meer vooruitstrevende nieuwe orgaan ‘Vlaamsche Arbeid’ (1905-'14). Hierin
kwam de katholieke volkstem, die in 't vrijzinnig Van Nu en Straks maar weinig te
vertellen had, aan 't woord. 't Tijdschrift diende zich aan als ‘een gansch zuiver nieuw
geslacht’ en stelde zich ten doel, ten opzichte van de geïmporteerde Hollandse kunst,
dat Vlaanderen, zich richtend naar de eigenste volkstradities, uit zich zelf zou
ontwikkelen tot eigen sterkte. In deze kring hadden Jozef Muls en Karel Van den
Oever de leiding. Ook Timmermans is er 'n tijd lang redakteur van geweest, maar
dit was hij feitelik maar in naam, hij was er geen man naar om 'n leidende rol te
spelen.
De liberalen stichtten 'n eigen tijdschrift, ‘De Vlaamsche Gids’ (1905-1910), doch
hierin kwamen slechts enkele jongeren aan 't woord.
Enige jaren later gaven liberalen en vrijzinnigen ‘De Boomgaard’ (1909-'11), 'n
algemeen maandschrift onder redaktie van André De Ridder, dat alle krachten
verenigen en worden wou het Van Nu en Straks der jongere generatie33).
Ook stonden open voor de Vlaamse letterkundigen de beste Noord-Nederlandse
tijdschriften. Vooral aan De Nieuwe Gids en Van Onzen Tijd werkten zij mee.
Bij 'n vergelijking met Hollandse tijdschriften van die jaren valt 't op, dat in de
Vlaamse over 't algemeen veel minder aandacht aan letterkundige kritiek werd besteed.
Zo kwam 't, dat de jonge schrijvers vrijwel buiten alle litteraire leiding-gevende
kritiek zijn
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opgegroeid, wat aan de spontaneïteit zeker ten goede is gekomen. Vermeylen's
Opstellen, Van de Woestijne's Kunst en Leven in Vlaanderen, de letterkundige
kritieken van Jules Persijn en André De Ridder, de star persoonlike, gedecideerde
inzichten van Karel Van den Oever en de Uren van Bewondering van Cyriel
Verschaeve vullen gedeeltelik aan 't tekort, dat de Vlaamse letterkunde had te boeken
aan gedachten, aan idee, aan geest, naast zulk 'n rijke litteratuur van 't instinkt34).
***
Om de Vlaamse Letterkunde tussen 1900 en 1914 nader te karakteriseren enkele
kenmerken. Ook de Vlaamse kunst kreeg de stempel van 't impressionisme, dat de
kleur en 't licht in de natuur hervond. De litteratoren voelden zich zeer nauw verwant
aan de schilderkunst35). Gelijk de musicus sprak van schilderende effecten en de
schilder van harmonie, zo heeft de dichter ‘la musique avant toute chose’ gesteld,
en visies en kleuren getransponeerd in de litteratuur. En als dan 'n Timmermans
vertellend schildert en schilderend vertelt tevens, dan wordt de verwantschap tussen
die twee kunsten nog nauwer. De oude primitieven en Breughel, Jordaens, Rubens
waren met de Frans-Belgiese schrijvers in ere gekomen. ‘Litterariseer Breughel,
Bosch’ was in die jaren de raad van menig letterkundige in Antwerpen36). Symptomen
van die bewondering konden niet uitblijven. In Karel van den Oever ging aan 't
spoken Hieronymus Bosch; door de meeste Vlaamse schrijvers werd 't decoratieve,
't schilderachtige van Breughel aangewend; in niemand leefde de geest, die Breughel
bezielde, zó als in Streuvels en meer bewust in Timmermans vooral. De geliefdheid
der oude meesters houdt verband met 't streven naar kleuriger verbeeldingen, naar
stemming en atmosfeer.
De verbeelding wendde zich algemeen naar 't religieuse; voor motieven van
mystiese en symboliese aard was vrijwel ieder kunstenaar van die dagen zeer
ontvankelik. Naast impressionistiese en primitieve-, was 't vooral symboliese kunst,
wat men aantrof in Vlaanderen op tentoonstellingen van schilders. Karel van de
Woestijne en August Vermeylen hebben in symbolen hun psyche, hun innerlik leven
weergegeven. Ook Timmermans had de trek naar symboliek, getuige de
Begijnhofsproken en vroegere verzen en later ook: De Pastoor van den Bloeyenden
Wijngaerdt.
Godsdienstige en symboliese motieven werden dikwels aangewend louter om de
stemming en atmosfeer, die er rond hing, evenals 't primitieve en 't archaïstiese
element. Men liet z'n fantasie gaan over 't oude schoon, dat men terugvond in stad
en streek en trachtte
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met 't uitgekozen typerende 'n verleden tijd te evoceren. Zo ontstond 'n archaïserende
kunst, die meer atmosfeer gaf dan wel 't preciese détail. Evenals Charles De Coster,
die de Légendes Flamandes schreef in archaïsties Frans, nam menigeen te baat 't
middel der oude taal om de gevoelssfeer te treffen37). - Persoonlike geaardheid en
aanleg waren bepalend voor de tijd waartoe ieder terugging; zo zagen de
Frans-schrijvende Vlamingen om naar 't glorierijk verleden van 't oude Vlaanderen,
met z'n folklore en Middeleeuwse schoonheid38); Teirlinck voelde zich 't best thuis
in de tijd van ‘le bel esprit’; de Sinjoor van Friese afkomst, Karel Van den Oever wie Timmermans 'n witte pijpjeskraag aandeed om de Spaanse kop te markeren39) had voorkeur voor de Renaissance met Hooftse zwier; Felix Timmermans zelf hield
meer van de Biedermeijertijd (Anna-Marie).
Waar òf 't litterair spel van Flaubert, Maeterlinck, Lemonnier, De Molder òf 't
Maeterlincks getover met voorgevoelens, met onbekende machten, met bijgelovige
angst òf de beschouwing der oude schilders zich verbonden met 't instinctieve en de
spontane volkse verbeelding viel er 'n primitivisme in de kunst van sommigen te
konstateren. Vereenvoudiging in vorm, lijn en karakterisering, dikke woorden en
dik-doen als gestalten, figuren of gebaren moeten uitgeduid worden, kenmerken deze
richting, die aan de herleving van de marionetten denken doet. Er wordt geschilderd
in schelle kleuren; de naïeve visie, die in grote bewondering de dingen als voor 't
eerst ziet, vergroot alles; slechts weinig analyties gedifferentiëerd is de tekening, die
vooral de omlijning en omtrekschema's geeft; houterig is de typering; en de hele
natuur en de dingen voelt men als verzadigd van geestelike aanwezigheid, die ze
deelachtig maakt aan 't leven der mensen. Het is de verbeelding van de primitieve
mens, die achter 'n natuurverschijnsel - ieder op zich zelf reeds 'n gebeurtenis - 'n
milde moeder of 'n onmeedogend blinde macht ziet; het is 't kinderlik gemoed dat,
om zich 't onvatbare voor te stellen, naar iets tastbaars, iets reëels grijpt en spontaan
't bovennatuurlike verzinnelikt. 'n Primitivisties schilder is Valerius De Saedeleer
vooraan; in de Vlaamse letterkunde ging de jonge Streuvels er mee voor. Teirlinck
was 't ook niet vreemd, meer dan enig ander is die weg opgegaan de schrijver van
Het Kindeke Jezus in Vlaanderen.
'n Tegenpool van deze primitivistiese litteratuur is de richting die 't leven met
moderne verfijning wil aanvoelen, zoals de oudere Toussaint Van Boelare en 'n hele
schaar jongeren: Jan Van Nijlen, André en Alfons De Ridder, Paul Kenis e.a. De
Boomgaard-groep kwam op tegen de Streuvels-imitatie met al dat forse, ruwe,
geweldige, tegen het uitbeelden van primaire mensentypen en primi-
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tieve karakters, die als vergroeid zijn met de grond. De dorpslucht was hun te
benauwend; door hun kultuur waren zij te epicuristies verfijnd om op te kunnen gaan
in al wat er zo grof, zo populair, zo weinig geestelik, zo weinig bezadigd en bezonken
was in de ouderwetse Vlaamse kultuur40). Zij wilden er tegenover stellen meer innerlike
verdieping, 'n ruimer en warmer aanvoelen van 't menselike, en in 't biezonder van
't bonte stadsleven. Het streven naar breder uitgrijpend geestesleven, waarin Van
Langendonck, Vermeylen en Karel Van de Woestijne door hun filosofiese
kultuurrichting voorafgingen, heeft deze groep voortgezet. Lijnrecht staat zij tegenover
de Vlaamse school, die met fierheid of 'n zekere wellust haar sympathie voor 't
volkseigen uit.
Bij al de verscheidenheid bleef gemeenschappelik de strijd voor de Vlaamse herleving.
De meeste schrijvers schreven ook hun genegenheid uit voor dorp, stad en landstreek
waarin ze geboren waren, en onwillekeurig gingen dan hun dromen naar vroeger,
naar oud-Vlaanderen, oud-Brugge, oud-Brabant en Schoon Lier.
'n Spontaan opgeweld, of uit kultuur geboren natuurverlangen zette 't landschap
steeds in 't centrum der belangstelling, reeds bij Conscience en Gezelle, evenzeer bij
Van de Woestijne, Streuvels, Teirlinck, Timmermans en allen. Het geslacht van
Conscience gaf de liefdevolle verheerliking van 't schone Vlaanderenland, Gezelle
betrachtte en begreep 't leven in de natuurdingen in z'n hogere ordening. Toen kwamen
de verschillende seizoenen aan de beurt. Van de lente werden levensblij door de
Brabantse Leeuwerik de Sotternieën gefloten en de ontbottende groei voelbaar bewust
gemaakt door Streuvels; de tijd die de heerschappij van de grote zomer vereerde,
dweepte met zonlicht en zomers natuurleven; nauweliks waren de tinten en koleuren
van de herfst en de verre witte winterlanden gevolgd, toen, achter Pallieter aan, de
oorlog kwam.
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3. Vlaams volk en Vlaamse schrijvers.
‘Wer den Dichter will verstehen,
musz in Dichters Lande gehen’.

't Had z'n reden wel, dat de Vlaamse kriticus Vermeylen bij herhaling er op wees,
dat in 't nauw verband tussen de kunst en 't volk datgene gezocht moet worden, wat
de Vlaamse litteratuur haar eigen karakter geeft. Dat was 'n waarschuwing vooral
voor de Noord-Nederlander, die om taal- en wezens-verwantschap de letterkunde
van Zuid-Nederland te veel annex aan de zijne beschouwt. Behalve in de klank ligt
er voor hem 'n biezondere, doordringende bekoring in de Vlaamse kunst, doordat 't
Vlaams wezen dat er zich vindt en uitspreekt, voor hem is het verwante en tòch
àndere. Omdat er geen letterkunde is, die, zoals Jules Persijn zegt, zo dadelik van
uit 't volksleven overstapt in haar dichterschap41), moeten we de Vlaamse natie zeker
eens voor 'n Hollandse spiegel zetten.
In Vlaanderen, dat bijna alles waardoor 't groot is, haalt uit burgers- en boerenhuis
en uit nog volkser woonsten, zijn de schrijvers, van Ledeganck de spoelder in 'n
weverij tot de dorpsbanketbakker Streuvels, bijna allen voortgekomen uit
kleinburgerlike kringen, die maar weinig ontwikkeling of vorming genoten. Ze
verkeren in direkte aanraking met 't volk en met al wat daar in leeft: volksgeest,
volkstaal, volkszeden en -gebruiken.
Dat milieuverschil bracht voor de Vlaamse letterkunde mee, dat zij veel meer dan
de Nederlandse 'n volkskunst is en de sfeer waarin ze ons verplaatst dus 'n andere.
Folkloristiese elementen, volksgebruiken en volksgezegden kregen 'n belangrijk
aandeel; de kleine man was gewoonlik de hoofdpersoon in de prozalitteratuur, en zo
werden vooral veel bruiloften, kermissen, processies en begrafenissen uitgewerkt.
Slechts bij uitzondering werd 't grootstadsleven beschreven.
Maar, ook de hele geest van de Vlaamse kunst is anders dan de Nederlandse. In
de Noord-Nederlandse letterkunde dringt zich wel eens 't vermoeden bij ons op, dat
er meer geschreven wordt met de hersenen dan met 't hart; de Vlaamse letterkunde
die in de regel meer in onmiddellike aanraking met 't leven zelf bleef, geeft ons
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't spontane, 't enthoesiaste, 't algemeen menselike; zij is vóór alles 'n gevoelskunst.
‘Er is een merkelijk verschil,’ zegt Teirlinck, ‘tusschen den geest der Hollanders
en dien der Vlaamsche litteratuur. Wij zijn eigenlijk de heethoofden, de romantiekers
tegenover de rustig zich ontwikkeld hebbende, tot bezadigde kracht aangelande
Hollanders.... Wij hebben in ons nog poortersidealen’42). 't Moet erkend, de Vlamingen,
bij de Fransen en Waalse landgenoten aangeschreven als zwijgzaam en bedaard,
gelden voor de Hollander als hartstochtelik en heftig. Zij zijn verwanten, bij wie 't
gevoel gemakkelik wordt bewogen, die tot geestdrift meer geneigd zijn en zich voor
pathos minder generen. De Vlaming heeft een idealistiese ontvlambaarheid, waarop
de koele nuchterheid en de berekende nauwgezetheid van de Hollander heel weinig
reageert. Aldus: ‘Hollandsch realisme contra Vlaamsch idealisme. Holland blijft in
zijn zakelijke plooi en Vlaanderen is een flapuit’43).
't Warm medelijden, 't pathetiese, 'n wat sterk aangezette gevoeligheid zijn dus
niet 't gevolg van aanwensel of mode, maar zeer karakteristiek als uiting van 'n andere
volksaard. Deze grondtoon van 't bewegend gemoed geeft aan de Vlaamse vertellingen
al gauw voor óns gevoel iets romanties. Maar 't is reëel, dat oude gebruiken, legenden
en geloof de volkse verbeelding dikwels doen terugzien naar verleden tijden, dat 't
hart van 't volk zich in 't wonderlike en 't wonderbare zo graag vermeit en rond een
kern van werkelikheid zijn fantasieën weeft44). Voor 'n volkskind als Timmermans,
die Holland en zelfs Vlaanderen beklaagt, ‘omdat 't zich stilaan in een glazen kasken
is gaan steken’, is Romantiek niets meer en niets minder dan ‘durven te leven’45). Op
de diep menselike romantiek, die in ons allen leeft, is de hele Vlaamse letterkunde
afgestemd. Zuinig is men in Vlaanderen met princiepen, van ideeën leeft men er niet.
Zelfs bij de voortdurende strijd blijft een principiële studie van de Vlaamse Beweging
nog altijd uit. Verruiming van de gezichtskring bracht de letterkunde maar matig,
daarvoor in de plaats gaf zij de innigheid van 't menselik hart. De kunst is dus niet
zwaar geladen van geestelikheid. Ook de reeds vermelde leemte aan letterkundige
kritiek vindt zo haar reden in de aard van de Vlaming, bij wie we over 't algemeen
aantreffen ‘plus de sensibilité que de réflexion, plus d'esprit d'observation que
d'aptitude à la méditation, plus de lyrisme verbal que de concentration intellectuelle’46).
Veel minder zelfstandig dan de Hollander, wiens geest doordrenkt is van de
protestantse zuurdesem die 't individuële vooropzet, zoekt de Vlaming eerder leiding
en voorlichting en leunt gauwer
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tegen sterke voorbeelden, waardoor 't dichterepigonen-aantal steeds belangrijk is.
'n Scherp op 't verschil der tijden ingestelde Hollandse geest mag ook wel
voorzichtig oordelen, als hij bij de Vlaamse letterkunde in 'n sfeer van lang verleden
tijden wordt verplaatst. De Vlamingen die zo fris en jong kunnen zijn, misschien
juist omdat de kultuur nog niet vele facetten aan hun geest heeft geslepen, hebben
nog altijd fragmenten van 'n Middeleeuwse ziel diep in hun wezen. Zo kwam 't, dat
de Vlaamse schrijvers, van J. Fr. Willems tot de allerjongste generatie toe, telkens
teruggrepen naar het oud-Vlaamse lied, de mirakelspelen, naar de Vos Reinaerde47),
naar oude motieven, geestelike en profane, voor toneelspelen, als Tijl, Smidje Smee,
Halewijn, enz.
Het meest zuiver nationale element zijn de eenvoudige mensen op 't land en in de
kleine stad, waar moderne invloeden 't leven nog niet hebben gericht. Daar leeft de
volksgeest nog, die zijn adekwate uitdrukking vond in de taal der litteratuur.
Minderwaardig is 't dus niet, als 'n kunstenaar - toch zeker bij deze gecompliceerde
kultuur-verhoudingen - dat gedeelte van 't volk representeert.
Ver van 'n dor intellektuële dogmatiese opvatting heeft dit Vlaams volk 'n
allersimpelst, eenvoudig weg vertrouwend geloof; 't godsdienstig gevoel zit er
vergroeid in zeden, geankerd in dagelikse gewoonten; de gemoedelike vroomheid
en naïeve devotie der talrijke Maria-kapellekens en bedevaartplaatsen. herinnert aan
de zinne- en mirakelspelen.
In dit volk, waarin 't geloof bidt, schudt de lach en roert de zinnelikheid tevens.
De oud-Hollandse geest van Teniers, Ostade en Jan Steen, de geest van Bredero's
blijspelen bleef in Vlaanderen bewaard. Het is de vrijere meer natuurlike zinnelikheid,
die terugwijst naar boerden en sotternieën. Het schilderachtig en schaterlachend volk,
dat in de keuken leeft en zijn pinten drinkt, is geneigd om te genieten van de gaven
van 't leven. Zo is 't ook te verstaan, dat bij 'n ommegang in Vlaanderen de
schetterende mallemolen draait nabij de stille kerk en de bedevaarder regelrecht uit
de religieuse atmosfeer de kermis oploopt. 't Breughelse ferment zit er nog altijd in
mensen en gebruiken. De mens staat er in de wetten van Hemel en aarde.
Half-realisten waren dus de schrijvers, die de levenshouding van de mens tot God
weglieten. Werkelikheden werden vertolkt door 'n Gezelle, 'n Streuvels, 'n
Timmermans en zelfs 'n Teirlinck.
Gaat men door 't land der Vlaamse kunstenaars naar de eenvoudige mensen, naar
de kerken, de markten, naar de huizen met trapgevels en ruitjes en uithangborden,
die de zeden, de aard en de
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levensuiting van 't volk bewaard hebben, dan is 't opvallend, hoe de volksgeaardheid
haar sterk-karakteristieke kanten heeft naar de verschillende streken in Vlaanderen.
Men ziet er de bronnen van minder eenvormige, gedifferentiëerde regionalistiese
stromingen. Zo is 't Liers Nethedal tussen de dorre Kempen en 't groene weelderige
Brabant geheel anders dan de vlakke landen, waar de Leie als verstild plat in ligt.
Uit de Lierse School na Tony Bergmann en Isidoor Opsomer spreekt 'n ander gemoed
dan we vernemen in 't gezegende gewest, waar Karel Van de Woestijne teder leerde
leven, waar de mystieke Minne beeldhouwde, Valerius De Saedeleer in lijnen alles
vereenvoudigde, waar Gustaaf Van de Woestijne en Albijn Van den Abeele kinderlik
vertellend schilderden, Servaes 't boerenleven gaf en z'n mystieke visies wrocht.
Na dit alles mogen we ons de Vlaming toch niet voorstellen als 'n Middeleeuwer
tout court, en vooral niet de jonge Vlaming van na de oorlog, die de traditie van zich
af begint te schudden, de pastoraliteit van z'n volk en z'n taal eraan wil geven, die 't
leven wil voelen en zien door de ogen van de nieuwe tijd en voor moderne verfijning
de deuren heeft openstaan. Naar de diepere grond van deze tijdstroom moeten we
peilen in 't licht van 't idealisme der jonge dichters, die als leiding gevende
persoonlikheden de geestelike toekomst van 't volk vooruitstuwen.
***
Hoe 't innerlik wezen van 't Vlaamse volk is gespecifieerd te midden der andere
volkeren, lezen we in Conscience, Gezelle, Streuvels, Timmermans. Hun
zielsnatuurlikheid verbindt hun verschillen in verdieping en rijping, in soberheid en
kinderlikheid. In Conscience, die 'n kind was in gevoelens en gedachten, spreekt de
kinderlikheid van de argeloze. ‘Guido Gezelle is de Vlaamse ziel’, placht Hugo
Verriest te zeggen. Niemand is zo volledig veelzijdig 't harmonieus toonbeeld van
de Vlaamse volksziel als Gezelle, die de lagere ongelouterde natuur van 't volk, de
overdadige zinnelikheid liet beheersen door 't mystieke48). Een der spiegels, waar
Vlaanderen zich steeds in herkennen zal49), is ook de forse uitbeelder van 't Vlaams
boeren- en arbeidersleven, Stijn Streuvels. Geworteld en gegroeid uit 't onbezoedeld
Vlaams wezen is vooral Felix Timmermans' werk. Geheel doordrongen van de
gevoelens, die in 't volk leven, en met 't uitdrukkingsvermogen van dat volk, heeft
zijn kinderlik emotieve natuur de waarheid van 't menselik hart, 't gemoedsleven en
de verbeeldingen van de Vlaamse een-
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voudige van harte in woord gebracht50). Nu 't langzaam aan gaat verdwijnen dat oude
Vlaanderen, dat vroom en zinnelik is, spontaan en innig romanties, gaat 't nog eens
aan zijn poëtiese levensvisie voorbij, om in doorvoelde waarheid vastgelegd te
worden. En dat deed Timmermans veel zuiverder - wijl 't hem volledig eigen was,
en taal en inhoud bij hem organies konden vergroeien - dan de Vlaams-voelende,
Brussels-denkende schrijvers der Vlaamse litteratuur ‘d'expression française’, voor
wie oud-Vlaanderen als 'n prentje en 'n sprookje was.
Veel andere schrijvers zijn evengoed buiten de grenzen in de schakering van andere
nationaliteit denkbaar - ze zijn daarom niet minder groot. Meer Europees-, of
Nederlands- zo ge wilt, dan Vlaams-georiënteerd waren door hun kulturele geaardheid
de leiders der Van Nu en Straks-generatie en ten dele ook het op hen volgende
tussengeslacht. Van Langendonck stond bijv. veel meer op 'n algemeen Nederlandse
bodem dan 'n Gezelle. August Vermeylen en Van de Woestijne hebben zich tot
Europeërs ontwikkeld. Vernuftige cerebraliteit en precieusheid, pikante ironie op 'n
melancholiese ondergrond kan van geen ras-Vlaming zijn, dunkt me; en dat is
Teirlinck dan ook zeker niet. Veel Vlaamse schrijvers gaven eenzijdige kunst of in
verfijning of in 't instinktieve of in 'n anarchistiese of oppervlakkig poëtiese richting.
De meesten hadden 'n zelfde ‘teveel’ als de grofgezonde, dolvrolike, volbloedige
‘natuurmens’ Pallieter, die zo openhartig zit in elke Vlaming als Nurks stiekum in
elke Hollander, en die we 't klaarst voorstellen naast ‘de natuurmens’, zoals de
Hollandse kultuurmens graag zou zijn en met vegetarisme, sandalen, zonnebaden
hoopt te worden51).
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4. Verandering van geestesgesteldheid en het optreden der Vlaamse
letterkundigen na de oorlog.
't Geslacht van nu - rond 1900 geboren - had 'n idealistiese levensbeschouwing horen
inluiden door filosofen als W. James, R. Eucken, Bergson, door kardinaal Mercier
en Sertillanges van katholieke zijde. Voor de nieuwe tijd werd in lekenkringen 't
Thomisme in glorie hersteld door Jacques Maritain en werd Max Scheler de
invloedrijkste filosoof.
Toen na de oorlog heet opsloeg de drift om 't leven leeg te zuigen tot in zijn heerlikste
en giftigste sappen, zag de eerste generatie der 20ste eeuw plots scherp de innerlike
ontwrichting der maatschappij en begreep de vroegere leus van ‘vooruitgang’ als
verderfelik. De sceptiese stemming tegenover al 't overgeleverde bracht naast mateloze
verbijsterende genotsverdwazing bij velen, die 't geloof aan alle geestelike waarden
schijnen te hebben verloren, een hevige ernst bij 'n andere groep, die 't geloof in 'n
betere toekomst hoog in haar heroïese harten houdt en roept om profeten.
In alle landen was rumoer; fel en vinnig richtte zich de aanklacht tegen 't oude
geslacht, dat schuldig werd verklaard. Om nieuw leven voor te bereiden werd als
voorwaarde gevoeld: breken met de tradities en met 'n onverzettelik willen daden
stellen. 't Werd de crisis van Sturm und Drang. Absolutisties in zijn princiepen is bij
allen 't idealisme. Liefde en eenheid, broederschap en gemeenschap zijn de parolen
der jeugd die zich in grote groepen aaneensloot. De jeugdige ongebondenheid en
gezagsminachting is in z'n felle activiteit niet ontkomen aan 't gevaar van 't menselik
subjectivisme: men sloeg tot uitersten over.
Omarmend, omvattend is 't gebaar der jonge generatie in tegenstelling met de
snijdende beweging die 't experimenteer-mes van de 19de eeuw had gemaakt.
Alomvattend ook grijpt de nieuwe beweging 't sociaal, intellectueel en religieus leven
aan. Door de jeugd gedragen, kon nu 'n zuiver mechaniese gemeenschap als 't
communisme op economiese wetten gebouwd en 't fascisme de wereld voor nieuwe
verhoudingen stellen.

Theo Rutten, Felix Timmermans

23
Bij de analyse in elementen was de ‘oorzakelike’ verklaring der ‘wetenschap’ 'n
illusie gebleken; zonder de oorzaak gevonden te hebben had deze zich doodgelopen.
Nu gaat men weer staan tegenover de totaliteit als eenheid, tegenover 't gestructureerd
innerlik georganiseerde geheel en streeft men naar 'n invoelend verstaan van
samenhang en motivering. Zo richt zich de wetenschap naar zinvolle synthesen tussen
leven en dood.
'n Bloei beleeft de religieuse overtuiging. Er gaat 'n drang door de rangen naar
verzuivering van eigen leven en liefde, naar persoonlikheidskultuur en
offervaardigheid voor de medeschepselen. Men wil 't geloof, bevrijd van 't intellekt;
d.w.z. bevrijd van de dorre, dode abstractie diep beleven, men wil 't dogma, maar
volop beleefd in 't dagelikse doen. Als 'n doorgangshuis wordt meer begrepen de
wereld, waardoor de Heemtrekkers in fraternele samenhorigheid pelgrimeren naar
God. Met 't oppervlakkig maar-aan-leven geen vrede meer nemend heeft 't
katholicisme gelijktijdig met de stormloop tegen de vermaterialisering, die 'n handicap
was voor de katholieke beschaving, mutatis mutandis niet principiëel maar takties
z'n houding gewijzigd en 't apostolaat staat in top. De jonge kunstenaar van nu, gericht
op de hoge waarden die boven de kunst nog staan, wil als apostel gaan onder de
mensen. Dat streven uitte zich zelfs zó, dat uit eigen kamp de bedenking rees of
sommigen der jongeren niet meer aanleg hebben tot zendeling dan tot artiest.52)
Ook in Vlaanderen is de hartslag van de tijd aan te voelen. Wijl de Vlaamse kurve
in 't politieke kulmineert hebben de jongeren zich hier vooral opgeworpen tot
beoordelaars van politieke actie, hopend in 'n nationalisties ideaal. Minder luidruchtig
of geruchtmakend, in stilte en inkeer, verdiept zich hun religieuse overtuiging.
Toen de bouw voor 't ideale Vlaanderen der Aktivisten bij 't einde van de oorlog was
ineengezakt, maakte de Vlaamse Beweging 'n crisis door53). In de wilde
overwinningsroes werd 'n campagne op touw gezet door militaire en franskiljonse
kringen tegen alles wat Vlaams was. Veel Vlamingen boetten er hun maatschappelike
positie bij in; achter menig voorman vielen de poorten van de gevangenis dicht; velen
vluchtten naar 'n veilig toevluchtsoord en vestigden zich in Holland. Maar de
ontstemming over de behandeling der Vlaamse soldaten aan 't front, de beloofde
hervormingen, 't gevoelde gemis aan 'n Vlaamse Hogeschool, de vrijwording van 't
Ierse en Poolse volk en 't uitblijven der amnestie wekten in Vlaanderen de
ontevredenheid op. En veel heviger dan politieke leiders als Frans Van Cauwelaert,
greep 't jongere geslacht de traditie op
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van de jeugdige opstandeling rond 1880, Albrecht Rodenbach. De Blauwvoet vloog
weer, er kwam 'n storm op die heviger dan ooit aanhield. Het Vlaams nationalisme
stelde zich actief-anti-Belgies in. Het extremisties strijdprogramma kreeg ondanks
de afkeuring door de hogere geestelikheid woordvoerders in 't Parlement. Dit moment
uit de Vlaamse strijd heeft Felix Timmermans met ironie en parodie - maar
gemoedelik gesproken - gesymboliseerd in de satire van Boudewijn.
Op geestelik, wetenschappelik en economies gebied is er na de oorlog onder eigen
volk in Vlaanderen tevens 'n verinnerliking, 'n consolidering te konstateren. 't Streven
der leiders is aan Vlaanderen meer kultuur te geven en, met eigen kultuurvorming,
en ontwikkeling van eigen krachten, de toekomst voor te bereiden. Dat de Vlaming
binnenkort de hogere studies in eigen taal zal kunnen doen, is van een niet te
onderschatten betekenis voor 't Vlaamse leven, voor Vlaanderen in België.
De Hollandse beschaving heeft veel meer invloed gekregen in Vlaanderen. Voor
de oorlog (1913) was er al 'n sterke vereniging tot bevordering van de beschaafde
Nederlandse uitspraak. Nu de jonge generatie, om op te lossen in 't universele leven,
zich verheft boven specifiek particularistiese sentimenten, wendt zij zich ook af van
de dialekten, en schrijven de jongere Vlamingen, bijna allen meegaande in de
eenvormigheidsstrekking, Nederlands met zeer weinig Vlaamse eigenaardigheden.
De regionalistiese uiting wijkt zienderoogen terug onder 't wassend getij van 'n
algemeen Nederlandse kultuurvloed. Was voor de oorlog taal hoofdzaak, en
ontstonden toen litteraire werken vooral uit drang om Vlaams te schrijven, de
litteratuur van nu, die er een is van de idee en tot voor korte tijd speciaal van
kritiekdrukte, wijst ook op 'n veranderde instelling.
Op kunstgebied was voor de oorlog reeds in verschillende landen 'n opstand te
konstateren; futuristen in Italië, cubisten in Frankrijk, expressionisten in Duitsland
wilden breken met 't oude54); onder en na de oorlog volgden elkaar op met manifesten
en opvoeringen onder geweldig tumult Dada, 't Surrealisme en 't Bouddhisties
nihilisme; en nu nog laat men ‘de vensters open naar het Oosten, alsof elke nacht
een openbaring kan binnenvliegen’55). Achter de talrijke zwenkingen der jongeren,
die drijven op ebbe en vloed van 't tijdsgebeuren, schuilt de vrees zich in 'n keus te
beperken, zich zelf te fixeren; ‘kiezen is verliezen’ zei Coornhert. Al is met zekerheid
en in juistheid nog niet te bepalen, waar 't heengaat, 't streven is kenmerkend voor
de nieuwe beweging.
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De poëzie onderging de invloed van de 19de eeuwse Walt Whitman en van de
eigentijdse Paul Claudel, Charles Vildrac, G. Apollinaire, Bl. Cendrars, Andrée
Breton, Jacob, Werfel, Else Lasker-Schüler en tal van anderen die Europese
vernieuwingsdrang vertolkten.
Ten dele was de jongste beweging in de Vlaamse litteratuur reactie op vroeger;
tegelijkertijd kondigden de jongeren hun nieuwe boodschap aan56). Over 't principiëel
aarzelend geslacht der fijnproevers heen, grepen zij naar de produkten der
individualistiese negentigers om een tekort aan te tonen en 'n bescheiden staat op te
maken van wat die generatie aan belangrijke werken achterliet. Hun actief-ingestelde
geest veroordeelde - altijd absoluut - het zich opsluiten in eigen vreugde- of
smart-stemmingen met toevallige impressionistiese sensaties. De drang naar
gemeenschap stuwde hen de straat op, naar religieuse ommegangen en politieke
stoeten, of richtte hun aandacht op de kring in eigen huis. Niet gelijk 't vorige geslacht
met zijn depressieve affecten in de litteratuur, willen zij staan in 't volle moderne of
gewone getrouwe leven, en trachten zij de kunst, het aestheties gevoel met 't leven
en met de civilisatie te verzoenen. Met 'n zakeliker kijk op de dingen der werkelikheid,
waar ze met beide benen in willen blijven staan, laten zij zich inspireren door 't
doodgewone feit of ding in de dagelikse omgeving, om 't te toetsen naar z'n innerlike
‘waarde’. Zo betrekt de moderne poëzie naast de verheven poëtiese dingen van de
Renaissance ook de banaal alledaagse dingen der praktijk binnen haar alomvattende
sympathie.
God, de mens en 't leven zijn hun onderwerpen. Het essentiële in de verhouding
mens - wereld willen zij uitbeelden. Men wil 'n levenshouding in de vorm van 't
kunstwerk schoon beleden zien, lijk 'n Bloy, Rimbaud en andere jonge Fransen dat
gaven. Was voor de oorlog de belangstelling voor religieuse faktoren en ervaringen
reeds stijgend, nu is de naastenliefde van 't Christendom, 't Geloof bezielingsstof
geworden voor de jongeren, vooral de katholieken onder hen, die verreweg 't grootste
aandeel hebben in deze stroming. Zo heeft de religieuse ethiese traditie van 't
Davidsfonds en Gezelle's school haar moderne voortzetting gevonden. Na de vreugde
van 't leven in God, door Gezelle bezongen, spreken de jongeren met hartstocht over
de stralende dood, en de tragiek van de opgang tot God of God zelf is 't, waarop
klank en vers zijn afgestemd.
Bij dit trachten naar algehele verinnerliking ziet men af van uitschildering van al
maar uiterlikheid, ook van precieuse vormkultivering. 't Rytme der zeer artistieke
sonnetten van de gratievolle
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Parnassianen is de jongeren te sterk eenzijdig genormaliseerd. Beweging en snelheid,
motoren en sport, rekords, scherpe kleuren in mode, en uitingen in superlatief zijn
karakteristiek voor deze tijd. Nu de kunstenaar dichter tot zijn tijd gekomen was,
koos hij 't vrije dynamiese vers voor de explosie van 't verhevigd leven, waar 't
ongebonden rytme van 'n intens verlangen door slaat, waar 't rijm slechts als toevallig
in voorkomt. Beu van alle ingenieuse aesthetiese versieringen - want vooral
on-‘litterair’ wil men zijn - zeggen zij alles zo sober en zo rechtstreeks mogelik. De
vroegere uitdrukking werd te slap bevonden om de gespannen gevoelens te dragen,
en die spanning is uiterst nerveus en gevoelig. Fragmentair, zo sterk mogelik
gecondenseerd, fel van 'n ontstellende direktheid springen de beelden als hallucinaties
naar voren.
Wat de artistieke waarde betreft van 't modernste werk, lopen de waarderingen
zeer sterk uiteen. Zeker, nog onvoldragen en onevenwichtig is de nieuwe kunst, maar
daarmee is zij slechts de spiegel van deze tijd; we moeten tijd laten en afwachten,
totdat de vreemdsoortigheid is aangepast of afgesleten, en rustige zelfbezinning
vrucht zal dragen57).
Veel litteraire tijdschriften doken in Vlaanderen op om kort daarna weer te
verdwijnen58). Tijdens de oorlog begon de Antwerpse Athenaeumstudent Paul Van
Ostayen in De Goedendag59) met theorieën over 't dynamies vers. 'n Nieuwe geest
sprak kort daarna zich uit in 't tijdschrift Aula (1917)60), dat te Gent, waar André
Jolles de bezieler was, werd uitgegeven door 'n groep studenten, Wies Moens, Gaston
Bursens e.a.
Zuiverder uiting en van meer belang voor 't litteraire leven onder de oorlog was
't orgaan De Regenboog (1917). Dat er 'n regenboog van Vlaamse kunst boven
Vlaanderen zou komen te staan, dat was de droom van Achilles Mussche vooral en
enkelen der latere Fonteintje's-groep. Na drie maanden werd de uitgave van dit
tijdschrift gestaakt.
De anti-Vlaamse campagne, na de wapenstilstand, bracht de ‘Tijdzang aan Herman
van der Reeck’ van Marnix Gijsen, de ‘Vlaamsche Psalm’ van Mussche en de
‘Celbrieven’ van de nationalistiese dichter, die geboren is uit strijden en lijden voor
't beginsel, Wies Moens.
Toen de hevigheid was geluwd en men 'n positieve levensboodschap had horen
uitspreken in 't Sienjaal (1918) van Paul Van Ostayen, schaarden de jongeren zich
in Ruimte (Antwerpen 1920) tot 'n eenheidsfront. Hierin werd 't nieuw ideaal voor
't eerst geformuleerd. Het tijdschrift hoopte te zijn ‘de stille stem van een
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aarzelende morgen. Het denken en handelen van geestelijk bewustzijn - zo heet 't in
de verantwoording - kan alleen omspannen worden door een ethiese leidregel.
Ondubbelzinnig wordt het hier uitgesproken, dat wij die regel meenen te vinden in
een gemeenschapsideaal.’ Het eerste nummer bracht de Boodschap van Wies Moens
en 'n stuk van Marnix Gijsen, die in 't zelfde jaar zijn Loflitanie op St. Franciscus
gaf. Toen men geëvolueerd was tot verdediging van eigen beginselen en kunst, en
de katholieke drang zich manifesteerde, bleek samenblijven onmogelik, en bij gebrek
aan belangstelling hield 't tijdschrift, financiëel genoodzaakt, op te verschijnen.
Op die eerste onstuimige aandrang der nieuwe beweging volgde er 'n rust, 'n stilte,
die, in ongeduldige onzekerheid omtrent de toekomst, al aanstonds 'n crisis, 'n litteraire
inzinking deed vermoeden61). ‘Pogen’ werd de tietel van 't tijdschrift, dat 't katholieke
driemanschap Wies Moens, Karel Van den Oever en Marnix Gijsen stichtten. Hierin
werd vooral creatief werk gegeven en zodoende bedoelde 't de aanvulling te zijn van
‘Ter Waarheid’ (1921), dat 'n meer dokumenteerend karakter droeg. Door gebrek
aan abonnementen moesten ook deze leidinggevende tijdschriften worden gestaakt
(1925)62).
Intussen waren de vooroorlogse tijdschriften weer opgedoken en werden de oude
richtingen voortgezet onder andere tietels63). Ouderen uit 't Van Nu en Straks-geslacht
en de generatie die tussen 1905 en 1914 was begonnen, zijn nog mee aan 't woord.
De meesten hunner geloven in ontwikkeling van nieuw uit oud; als 'n verdere
konsekwentie van 't oude is hun beweging dus te beschouwen. Zo is Het Roode Zeil64)
van de groep die ‘Européen avant tout, Flamand par la même occasion’ wou zijn,
duidelik de voortzetting van de vrijzinnige schooltraditie van August Vermeylen.
Eveneens 't Brussels Fonteintje (1921-'22). De Fonteiniers zijn jongeren; 'n wezenlik
nieuw geluid brachten zij niet; rustig volgen ze vooral Karel Van de Woestijne's
versvorm. In prosodiese stemmingspoëzie dienen zij levensgenot aan, zachtzinnig
ironies en overgevoelig soms65). Medewerkers of verwanten als Toussaint Van Boelare,
Jan Van Nijlen, zelfs Urbain Van de Voorde, gaan slechts voorwaardelik in de nieuwe
richting mee.
De reeds vermelde Karel Van den Oever, die geestelik steeds jonger werd, was
de enigste oudere, die zich volkomen bij de allerjongsten aansloot. 't Was de uitgroei
van z'n innerlik wezen, dat in hem de renaissancist evolueerde tot 'n zeer militant en
vereenvoudigd modern dichter. Ook had de godsdienstige verdieping die hij onderging
onmiddellike invloed op z'n kunst. Na Pogen werkte
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hij mee aan Vlaamsche Arbeid, dat zich na de oorlog op 't nieuw getij liet meedrijven.
Dit oorspronkelik katholiek vooruitstuwend tijdschrift, onder leiding van de
internationale schoonheidsproever Jozef Muls, heeft zijn poorten al heel wijd
opengezet. Waar de medewerkers vogels van diverse pluimage zijn en 'n krachtige
richting gevende leiding ontbreekt, draagt 't 'n hybriedies karakter66).
Merkwaardig is 't streven naar vernieuwing van 't toneel in Vlaanderen. Na
Rodenbach's Gudrun, de Shakespeariaanse Starkadd van Alfred Hegenscheidt en de
dichterlike, historiese en bijbelse drama's van Cyriel Verschaeve, hadden vlak voor
de oorlog De Tière, Gaston Martens, Ernest Schmidt en Willem Putman successen
geoogst met realistiese, neoromantiese stukken en zedencomedies. Na de oorlog
drong de invloed van Strindberg en Paul Claudel in Vlaanderen binnen.
De talrijke toneelmaatschappijen, die 'n belangrijke plaats in 't Vlaams volksleven
innemen, leefden na de wapenstilstand weer op en gingen op zoek naar nieuwe
stukken. Prosper Thuysbaert, die 'n open oog had voor die veranderde verlangens,
bracht de eerste pogingen tot vernieuwing van 't toneel. Hij haalde Ghéon binnen
die ‘le sens merveilleux’ als de gemeenschappelike beelding voor ‘l'idée catholique’
benut; en door 't hele land werden toen mirakelspelen opgevoerd. Verschillende
auteurs voelden zich door dit genre aangetrokken, o.a. ook Felix Timmermans67).
Ongeveer gelijktijdig verjoeg Dr. Oscar De Gruyter, rondtrekkend met z'n Vlaamsch
Volkstooneel, dat hij aan de Yzer voor de frontsoldaten had gesticht, met moderne
stukken de ‘draken’ uit de toneelzalen.
Herman Teirlinck, intussen druk aan 't experimenteren gegaan, kwam plotseling
met interessante moderniseringspogingen voor de dag. Hij kende zelf aan z'n stukken
slechts destructieve waarde toe. In z'n theorieën naar aanleiding van z'n toneelwerk
vroeg hij op de eerste plaats ‘Spel’ voor de ‘toeschouwer’, op zien gebaseerd; de
handeling, niet 't woord, moest voorop worden gesteld, waardoor aan de verbeelding
'n groot aandeel zou worden gelaten68). Dit moest bereikt worden met modern-techniese
hulpmiddelen, door verhevigde bewegelikheid, 't dynamiseren van tijd- en
ruimtebegrip, door vereenvoudiging van de structuurvormen en veralgemening der
karakters. Teirlinck ‘is een speler met de blokjesdoos geweest, oude geverfde blokjes’,
zegt Jan Boon, ‘maar het is goed geweest dat Teirlinck verschenen is, want hij heeft
de verstarring van onzen tooneelvorm kapot gedanst’69). Zijn voor-
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beeld heeft veel invloed gehad, al kan de jongere generatie geen genoegen nemen
met z'n puur aesthetiese experimenten, die de tweeslachtigheid van 'n gewild
Middeleeuwer, ras-Renaissancist in zich dragen.
Jongeren dan Teirlinck hebben, korte tijd na 't reveil in de poëzie, de katholieke
geest in modern toneel teruggebracht. ‘God-zoekersspelen’ werden de werken van
Frans Delbeke, Gerard Walschap, Dirk Van Sina en Anton Van de Velde genoemd70).
Deze laatste en Paul De Mont, de neef van de oude dichter, vertolken tevens in hevige
ernst en expressionistiese vurigheid 't Vlaams nationalisties revolutionair streven.
Vooral Van de Velde, die een der markantste persoonlikheden is onder de Vlaamse
jongeren, heeft grote verwachtingen gewekt. De bittere strijd van 't Vlaams leven,
tegen geïmporteerde decadentie worstelend, deed hem naar de Tijl-idee van Charles
De Coster teruggrijpen, maar pessimistieser gestemd dan deze, ziet hij de toekomst
aan met starende vraagogen71).
De Vlaamse toneelschrijvers hebben 'n verdienstelik verspreider van hun werk in
't Vlaamsch Volkstooneel, dat bij de benoeming van De Gruyter aan de Nederlandsche
Schouwburg te Antwerpen in katholieke handen is gekomen bij de priester Jan
Bernaerts en Jan Boon72). Onder de artistieke leiding van Johan de Meester maakte
het 'n triomftocht door 't land. 't Streeft naar direkt kontakt met 't volk en ziet in
aansluiting met de traditie, terug naar de geest der Middeleeuwen, zoals de keuze
der opgevoerde stukken uitwijst. De leider - die bij de Russiese construktivist
Meyerholt in de leer is geweest - sprak zich uit voor 't vergeestelikt stijlbeeld, voor
moderne theatertechniek in schouwburg en openlucht met mechaniese en electriese
hulpmiddelen. 't Streven naar gestyleerd spel met veruiterliking van woord en
gedachte, in lijn en kleur van toneelbouw, in 't opstellen van figuratie, in standen,
kostumering en vereenvoudigde décors, brengt nog te veel stijlberedenering voor 't
voetlicht; het is wellicht nog in 't stadium van interessante vondsten der regie.
Afgezien van litteraire kritieken heeft de vernieuwing zich nog haast niet uitgesproken
in proza. Terwijl de aandacht voor 't werk van Streuvels verzwakte, was Felix
Timmermans de voornaamste prozaschrijver geworden.

Eindnoten:
1) Zie voor de plaats die Holland innam in de Vlaamse Beweging 't artiekel van Mr. P.H. Ritter
Jr. ‘Hollands deel aan Vlaanderens Strijd.’ De Nieuwe Gids 1916 II.
2) ‘Herleving der Vlaamsche Poëzij.’ Van Nu en Straks. 1e Serie 6-10.
3) ‘Kritiek der Vlaamsche Beweging.’ Verzamelde Opstellen 2 dln. 1902, 1904.
4) Camille Lemonnier noemde De Braekeleer ‘le Fils de la lumière.’ Zie 't artiekel van Victor De
Meyere over H. De Braekeleer in Vlaanderen 1905, blz. 5.
't Bedoelde werk van Tony Bergmann, Ernest Staes, handelt te Lier rond 1875.
5) Zie Prof. C.G.N. de Vooys, Verzamelde Taalkundige Opstellen. 1e bundel, 1924, blz. 64-98.
6) Zie Th. Coopman-L. Scharpé, Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde van 1830-1890.
7) Zie Aug. Vermeylen Van Gezelle tot Timmermans 1923, blz. 17.
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Overzicht van de Vlaamsche Letterkunde, hoofdzakelijk in de 19e eeuw 1923, blz. 73 en 93.
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9) 'n Belangrijke rol in 't artistieke leven van die dagen heeft gespeeld de
schilder-siertekenaar-architekt Henry Van de Velde, ‘de man van de slingerlijn’ zoals hij in
Vlaamse middens wordt genoemd. Hij las de litteratuur van de dag, hield veel lezingen, tekende
moderne omslag- en tekstversieringen en werkte mee in vooruitstrevende kunstkringen. Hij
was lid van de Antwerpse kunstenaarsvereniging ‘Als ik kan’ (ontleend aan de lijfspreuk van
Jan Van Eyck), sloot zich aan bij de Brusselse ‘Cercle des XX’ ('t Weekblad l'Art moderne van
Edmond Picard, Emile Verhaeren en Octave Maus was hiervan de voortzetting), hij richtte te
Antwerpen mee op de ‘Association pour l' art’, de kring der XIII en later (in 1905) ‘Kunst van
Heden.’ Uit zijn gesprekken met August Vermeylen ontstond 't denkbeeld om 'n tijdschrift op
te richten; hij gaf de uitwendige vorm aan Van Nu en Straks.
De nieuwe geluiden werden verdedigd door Pol De Mont in 't Antwerpse rederijkersgenootschap
‘Het Taalverbond’ en in 't Brusselse ‘De Distel’ door August Vermeylen, Prosper Van
Langendonck en Alfred Hegenscheidt.
10) Albert Giraud en George Eekhoud, 2 hoofdmannen der Jeune Belgique, kwamen er rond voor
uit, dat 't Frans voor de Belgiese schrijvers maar ‘une langue adoptive’ was.
11) De Jeune Revue verscheen tegelijkertijd met de vernieuwingspogingen door Albrecht Rodenbach
en Pol De Mont. In Leuven zijn dus de bronnen te vinden, waaruit èn Waalse èn Vlaamse
litteratuur van nu haar oorsprong nam.
12) Jong Vlaanderen stond onder redaktie van 't driemanschap August Vermeylen-Huibert
Langerock-Lodewijk De Raet. - Waarschijnlik naar 't boek van Charles Morice ‘La littérature
de tout-à-l'heure’ koos men de tietel ‘Van Nu en Straks.’ Dit verscheen in 2 series, 1893-1894
en 1896-1901. Over de opbloei van de Vlaamse letterkunde in Van Nu en Straks, handelt de
essay van Julien Kuypers Op ruime banen 1921. Brussel, Libertas.
13) Zo bijv. wel tegen de leden van de Vlaamse Akademie.
14) Zie D'Oliveira De mannen van '80 aan 't woord blz. 149.
15) Zie De Pillecijn Hugo Verriest. Lannoo, Thielt, 1926.
16) Karel Van de Woestijne in De Amsterdammer, 17 Aug. 1913.
17) Zie August Vermeylen Verzamelde Opstellen 1902-'04.
18) Om 'n indruk te geven van de waardering die Guido Gezelle vóór 1900 ten deel viel, heb ik de
voornaamste uitingen daarvan hieronder chronologies gerangschikt.
1858 Dichtoefeningen. - In de tijd, toen Prof. David, Heremans, Nolet De Brauwere e.a. 'n
streng afkeurend oordeel velden over z'n ‘slechte smaak, bekrompen provincialisme,
revolutionaire metriek’, werd Gezelle toch al gewaardeerd o.a. door Bormans, Conscience, en
ook in De Tijd; Alb. Thijm nam gedichtjes van Gezelle op in z'n Volksalmanak (1860); ook in
'n bloemlezing van 1864, Uit Zuid-Nederland (ed. Wolters), staan al verzen van Gezelle en z'n
leerlingen (Eugeen Van Oye, Karel De Gheldere).
1893 Tijdkrans. - Van Nu en Straks zei alleen ‘dat eenvoudige West-Vlamingen reeds ongewone
woorden stamelden die ons zooveel doen hopen.’ Biezonder waarderende bladzijden schreef 't
eerst Paul Hamelius in z'n Histoire politique et littéraire du mouvement flamand. (1894) Ter
gelegenheid van Tijdkrans prees L. Scharpé ook 't vroeger dichtwerk van Gezelle. (Belfort, Jan.
1894). In de zomer van 1894 hield Pol De Mont 'n voordracht te Arnhem over ‘de grote Vlaamse
dichter.’ Door de jury van de Kon. Vlaamse Akademie werd echter Tijdkrans nog beoordeeld
als 't ‘zwakste boek, dat hij ooit geschreven had.’ (Verslag Staatsblad 1 Febr. 1896. Sproken
en Spreuken van Van Droogenbroeck en Een dure Eed van Virginie Loveling werden bekroond).
Daarop verscheen een artiekel van August Vermeylen in Van Nu en Straks (Maart: ‘Het
akademisch verslag van den heer Th. Coopman’) om Gezelle ‘als de grootste Nederlandsche
dichter van zijn tijd’ te erkennen en te wreken.
1897 Rijmsnoer: Pol De Mont schreef 'n lofrede in De Nieuwe Gids en Albert Verwey in 't
Tweemaandel. Tijdschrift (Jan. 1899). Toen Gezelle dood was, verscheen in Van Nu en Straks
'n ‘In Memoriam.’ Door de Kon. Vlaamse Akademie werd Rijmsnoer bekroond. Dietsche
Warande en Belfort (Febr. 1900) wijdde twee afleveringen aan hem, en alle tijdschriften roemden
voortaan om strijd Gezelle's poëzie.
19) Dit ernstig streven werd gesteund door zijn taalkundig tijdschrift Loguela.
20) Verz. Opst. II. Particularisme. Ook Vermeylen zei in 1903 ‘In verhalend proza klinkt ons
Hollandsch vaak tergend onnatuurlijk.’
21) In 1895 werd bij de 5-jaarlikse prijskamp Gezelle's Tijdkrans gebrandmerkt als ‘geknipt uit de
lompen van eene hier al te ver gedrevene gewestspraak.’ In 1903 werd Streuvels' taal nog
bestreden in de Kon. Vlaamse Akademie. Vergel. Noord en Zuid 1903.
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van Antwerpen. Felix Timmermans wendt ook woorden en vormen aan louter om de archaïstiese
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d'Yperdamme (door Marie Koenen vertaald).
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genoot, niet meer dan 200 eksemplaren verkocht in België (zie Vlaanderen 1905, blz. 35-40).
39) Bij de huldiging van Karel Van den Oever in de abdij van Averbode, 12 Sept. 1926. Deze
feestgroet van Timmermans zal worden opgenomen in de bloemlezing uit 't werk van Karel
Van den Oever, uitgave De Pelgrim.
40) Zie Vlaamsche Arbeid, 1922, blz. 446 (André De Ridder). In de geloofsbelijdenis (2e jrg. blz.
834-837) gaf De Boomgaard zijn verhouding tegenover Vlaamsche Arbeid: ‘We hebben ons
meer geïnteresseerd aan de menschen dan aan boomen en koeien, en zelfs aan menschen die
iets meer kenden dan wat men in zijn catechismus en op de lagere school leert - geïnteresseerd
meer aan de passies der liefde en de andere driften dan aan poëzie van den maneschijn en de
romantiek van het Vlaamsche scheldwoordenboek.’
41) Jules Persijn Kritisch Kleingoed, 1920, blz. 12.
42) Emm. De Bom Het Levende Vlaanderen 1917, blz. 140 e. vlg.
43) Karel Van den Oever De Hollandsche Natie voor een Vlaamsche Spiegel, 1926.
44) Zie Dr. Maur. Sabbe, Het Proza in de Vlaamsche Letterkunde, 1909, blz. 14.
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45) Felix Timmermans, Naar waar de Appelsienen groeien, 1925, (of Italiaansche Reisbeschrijving,
Maasbode, Juni 1925).
46) André De Ridder La Littérature Flamande Contemporaine 1890-23 blz. 187.
47) O.a. Conscience, J. De Geyter, C. Gezelle, Streuvels, Teirlinck, Timmermans, Paul De Mont.
48) Zie Urbain Van de Voorde, De Stem Sept. 1924. De biografie van Guido Gezelle (E. Quérido,
Amsterdam, 1926) door deze schrijver is gebouwd op 'n onbetrouwbare psycho-analytiese
methode.
49) Karel Van de Woestijne, Kunst en Geest in Vlaanderen, 1911, blz. 264.
50) Dat kleine Vlaamse leven werd door Willem Elsschot (André De Ridder) gegeven in z'n uiterste
wrangheid.
51) Dr. Ger. Brom, De Beiaard, 1917, 1e dl., blz. 339.
52) Ger. Bruning, Nagelaten werk, 1927, blz. 245, bezorgd door H. Marsman-H. Bruning.
53) Leo van Puyvelde: De Vlaamsche Beweging en de oorlog. De Gids, Febr. 1918.
54) Expressionisme is de geijkte benaming geworden voor de hedendaagse kunstrichting. Deze had
haar geestelike voorlopers in Huysmans, Maeterlinck, Stefan George, Dostojevsky, Tagore,
Papini, Rainer Maria Rilke, H. Werfel, Walter Hasenclever e.a. Zie Dirk Coster, De Nieuwe
Geest in Kunst en Letteren, 1920, en Dr. Jules Persijn, Aesthetische Verantwoordingen, 1925,
hst. V en Wies Moens, Boekengids, Augustus 1925.
55) Dr. Ger. Brom, Barok en Romantiek. Den Haag, 1923, blz. 44.
56) Zie voor de mentaliteit der jongeren en 't modern streven: Ach. Mussche: Avonden met Wies
Moens (Ter Waarheid, 1921, Apr., blz. 207-224; Marn. Gysen, De uitvaart der 90ers, brochure
1921); zie in verband hiermee Jor. Eeckhout: K. Van de Woestijne (in de reeks Mannen van
Beteekenis, 1925). Karel Van den Oever, Geestelijke Peilingen, 1925, blz. 100 (Het moreel
tekort van het Van Nu en Straks-geslacht en het Nieuw Roomsch inzicht). Wies Moens: Roeping,
1925, Dec., De Tijd (Holl.) 12 Nov. 1925, Den Gulden Winckel, Jan. 1926; Ger. Walschap:
Dietsche Warande en Belfort, Jan. en Juli 1926.
57) Zie Jor. Eeckhout, De jongste wereldpoëzie, Dietsche Warande en Belfort (1924, Maart);
Greshof en J. de Vries, Geschiedenis der Nederl. Letterk. (1923, blz. 371). Ger. Bruning,
Nagelaten werk, blz. 235 (over Marn. Gijsen) en Roeping, jrg. 22, afl. 2 (over Wies Moens).
58) Over 't leven en streven der tijdschriften onder de oorlog schreef Wies Moens in De Nieuwe
Eeuw, 9 en 16 Aug. 1923.
59) 'n Vooroorlogs tijdschrift dat in Dec. 1915 opnieuw begon te verschijnen. Ook Vict. Brunclair
werkte hieraan mee.
60) Aula 1 Jan. 1917-Nov. 1918.
't Litterair leven van die dagen werd ook besproken in Vlaamsch Leven ('n zelfstandig Vlaams
geïllustreerd weekblad, 1915).
61) Vlaamsche Arbeid, 1922, Dec., blz. 439-449, stelde in 'n enquête - dit was in die ongeduldige
tijd in voege (De Stem, Het Getij deden er ook aan) - naar de redenen van de litteraire inzinking.
Dr. Jul. Persijn, Wies Moens en André De Ridder beantwoordden de oproep van de redaktie.
62) 'n Ander tijdschrift van Antwerpse jongeren, Het Overzicht, was vooral buitenlands georiënteerd.
63) Dietsche Warande en Belfort en de Vlaamsche Arbeid werden voortgezet in 1919; in 1922
kwam ook de Vlaamsche Gids weer op de been.
64) André de Ridder en Firmin Van Hecke hadden hier de leiding.
65) Rich. Minne en Maur. Roelants waren de voornaamste medewerkers van dit tijdschrift. Jan Van
Nijlen heeft 'n keur van gedichten samengelezen uit 't werk der ‘Dichters van 't Fonteintje’
(Uitg. Boosten en Stols, Maastricht). Aug. Van Cauwelaert (Dietsche Warande en Belfort,
Maart 1927, blz. 206) geeft aan, hoe deze dichters zich onderscheiden van hun geëerde voorbeeld
Karel Van de Woestijne, die steeds de honger van het steigerende vlees als 'n doem gevoeld
heeft en ironies lachte om niet te schreien, terwijl zij min of meer gnuiven van de prikkel, die
van hun vlees uitgaat en de ironie der geblaseerdheid verwoorden. De Vlaamsche Jongeren van
Gisteren Heden (1910-1927) van Aug. Van Cauwelaert kon niet meer geraadpleegd worden
vóór dit boek in druk ging.
66) Gekwetst door 'n opgenomen zinnelike schets van Toussaint Van Boelaere hebben Karel Van
den Oever en Marnix Gijsen, die in dit tijdschrift vooral stelling namen tegen de Van Nu en
Straks-generatie, zich uit de redaktie teruggetrokken. Paul Van Ostayen en Victor Brunclair
hebben hun plaatsen ingenomen.
67) ‘En waar de Ster bleef stille staan.’
68) Teirlinck's theorieën zijn te vinden in Versl. en Med. van de Kon. Vlaamse Akademie (Jan.
1921); verder in 'n voordracht te Leiden gehouden bij gelegenheid van 't Torenspel (zie Dirk
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69)

70)
71)

72)

Coster, Torenspel 1923) en beknopt bij Maur. Roelants, Den Gulden Winckel, Apr. 1925. Zijn
meningen komen in grote lijnen overeen met die van Henriëtte Roland Holst en Feber. Wat
betreft de ondergeschikte rol van 't woord heeft hij 'n veel radikaler mening dan Cyriel
Verschaeve (zie Jor. Eeckhout, Litteraire Profielen, 1925).
Jan Boon, De Tooneelrenaissance in Vlaanderen, Dietsche Warande en Belfort, Dec. 1924, blz.
963 e. vlg.; zie verder Wies Moens, Uit de Vlaamsche litteraire wereld, De Tijd (Holl.) 12 Nov.
1925.
Willem Putman sloeg, na Ibsen en Shaw gevolgd te hebben, de richting van Teirlinck in (De
Doode Rat).
Tooneelgids 1926, Febr.
't Is niet de Tijl, de grappenmaker, de boertige schelm en jolige kermisvogel uit de bekende
Blauwboeken, niet de figuur van de overgeleverde sage van de Nar met Uil en Spiegel, maar
de tweede Tijl door De Coster gelanceerd in 1867, die voor de Vlaams-nationalistiese jonge
generatie geldt als 't symbool van de onverwoestbare levenswil van 't Vlaamse volk.
Kortstondig had Wies Moens mee de leiding.
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II. Zijn medewerkers.
Lier en 't populair element.
Om Felix Timmermans, z'n aard en z'n werk te leren kennen, moet de lezer zich weg
denken uit zijn eigen intellektuëel milieu, uit moderne stadsbedrijvigheid rond banken
en beurzen, en in zich opnemen 't uitzicht van 't Netheland, de Nethestad en de geest
der mensen waaronder hij geboren werd, opgroeide en zich gelukkig voelt te leven.
Ga de stad uit, want Timmermans geeft vooral geen salonlektuur, en ge weet
nauweliks meer, hoe de zon over de dag staat en de nacht zich over 't veld legt; ge
kent geen bomen meer en geen bloemen in 't wild, geen weien en korenvelden, geen
beken, geen dorpen, geen herfst of wijde winterlanden1). Leg de meningen van 't
ogenblik af en laat aanspreken de diep-menselike zin die in U leven bleef.
.... Oud-Brabant is 'n land schoon van profiel en weelderig van uitzicht, met zijn
oude Breughel-dorpen, met zijn vette velden en wijde beemden, met zijn beboomde
heuvelen en door molens getekende verten. De aartsvaderlike en roemrijke abdijen
van Postel, Averbode, Tongerloo en de kloeke kloosters rond Leuven liggen er om
zo te zeggen in één stuk. Want 't is 'n echt vredig land voor monniken; zij konden er
geen beter vinden, waar zij hunne psalmen kunnen toepassen op de heuvelen, de
akkers, de sparrebossen en het smalle water van de Demer en de Nethe.
In 't Noorden zijn de Kempen met hun schrale arme grond en hun stille heide. Er
moet hard gewerkt worden. De mensen groeien er naar de grond. De eenzaamheid
en het eentonig uitzicht maakt hen ingetogen, stil en zwijgend en het harde werk
houdt hen deemoedig en nederig, gelaten en berustend. 'n Stoersterk, diep godsdienstig
gevoel geeft hun kracht en de vrede des harten. De vroomheid hangt te rieken over
de eenzaamheid der lemen hutten en der smalle Kempiese dorpen.
Maar de Zuidelike streek is Brabant. Daar is de grond vettig,
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daar hangt 't lied in de bogaards en blinken de koeien in de vette weiden. 't Volk leeft
er dicht opeen, omdat er meer levensmogelikheid is. Daardoor meer gemeenschap,
meer gesprek, meer geest, meer fut, meer bontheid en meer kleur. De oogsten zijn
weelderig, daar kan 'n schuimende pint op af en het bier trekt de mond in 'n lach en
heft de benen op tot de dans. Het volk is er naar uitgegroeid, mals, los en joviaal; 't
looft God met 'n stuk spek in de mond.
Waar plots 't spekbuikige, overvloedhoornige Brabant zich scheidt van 't mijmerend
magere Kempenland, waar de drie kronkelende Nethen een zilvere knoop leggen....
daar is het! Daar staat Lier in

Anton Pieck.
‘Bij Mr. Jan van Ruusbroek,’ Begijnhof, Lier.

z'n wallen fris en kleurig in de zon als 'n mandeken met schoon Brabants fruit,
waarvan de kerk de meloen is.
Eerst stonden er vijf houten windmolens rond. Zij gaven aan 't rustige stadje met
zijn rode daken en witte trap- en krolgevelen, met zijn gele torentjes, tuintjes, straten
en bruggen 'n idylliese pastoraliteit. Zolang zij er stonden - als wachters - behield 't
stadje zijn rustieke traditie, zijn gemoedelike handenwerkzaamheid en zijn poëties
Dickens-burgerlik vertoon; eenvoudig, kleurig, zonnig en gelukkig was 't, als 'n
droom van Vermeer van Delft.
In 't midden, hoog naar de lucht, boven daken en torens en boven z'n eigen Gothieke
pinakels zwiert de Sint-Gommarustoren zich op. Hij heeft 't voorkomen van 'n
gemoedelike tamboermajoor, die alle zeven minuten z'n klokken eens opschudt, en
op z'n zeven gemakken (waarom haastig zijn te Lier?) een liedeken uitgiet over de
fameusrode daken, om de Brabantse lust erin te houden, en om de stilte onder hem
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niet te laten verstenen. Onder hem leven de mensen. Hij kent ze allemaal. Ze zijn
onder zijn poort doorgekomen om zich in de kerk, waarvan hij de toren is, te laten
dopen, hun eerste Communie te doen en te
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trouwen. Op de grote markt pronkt natuurlik het stadhuis in 'n notaris-deftig, sober
en smaakvol Louis XV kleed.... De straten zijn er gegroeid. Gegroeid naar de pleinen,
naar de kerken, naar de stadspoorten en langs de kronkelingen der vlietjes. Van water
zijn ze niet bang. Wip! de rug 'n beetje opgetrokken en er is 'n ronde brug en ze zijn
er over. In de stilte der kalme witte straten staan de O.L. Vrouwe-beelden met
hanglantaarns en pronkwerk. De overlevering van geslacht op geslacht heet elk beeld
anders naar de tietels, waarom O.L. Vrouw haar voorspraak wordt ingeroepen, zoals:
O.L. Vrouw van Bijstand, O.L. Vrouw van Peis, O.L. Vrouw der Stilte, O.L. Vrouw
van Zeven Smarten. Boven de deuren der herbergen en der winkeltjes
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hangt 'n vertelsel geschilderd, gebeeldhouwd of gesmeed. Ge leest er op de
uithangborden de namen van de huizen en de namen van de mensen die er wonen.
Men verwacht, dat binnen in de oude, verweerde huizen, doorsponst van ouderdom,
Hendrik De Braekeleer te schilderen zit.
Wat bezijds tegen 't groen der Begijnevest, langs de Nethe, vlak in de waai der
velden, maar omsloten en bewaakt met klimop-bewassen muren en zwaar gegrendelde
poorten, ligt de amandelboom van Lier, 't witte biddende Begijnhof. 't Is er stil en
eenzaam zonder verlaten te zijn. In die smalle straatjes achter de gekalkte geveltjes,
oude poortjes en dichte gordijntjes leven de kinderen Begga's in den Heer2). Zij doen
hun schraal huishouden, verzorgen simpele bloemen, naaien en borduren; zij houden
graag tussen-in 'n praatje, spelen een ganzenspel en luisteren naar de klok van de
Begijnhofkerk. Zij, verloofden Christi, hebben een kalme spot voor de wereld. Zo
levend, met in hun geest de woorden Gods en kinderlike voorstellingen der vier
uitersten en van de vizioenen der Heiligen, wachten ze af de goede dood. Als ge 't
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Begijnhof binnentreedt, valt er U iets geesteliks op het hart en er worden veel van
uw beslommeringen van U weggenomen; ge wordt er eenvoudig en uw hart vangt
zoiets als een fijne reuk. Het geloof prevelt er
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uit exvoto's aan de muren, uit namen der straten en huisjes, zoals daar zijn: De
Wijngaerdt des Heeren, Berg Thabor, De Vlucht naar Egypte en Mr. Jan van
Ruysbroeck. In de stille straat Het Soete Naemken Jezus, weggekropen naar 'n hoek,
staat 'n huisje dat In het Belofteland heet. Door 'n zware eikendeur komt ge er binnen
en ziet 'n Pieter-De-Hoogh-vertrek met witgekalkte muren, heel klein geruite vensters
en balkenzolder; daar staat aan de muur de Rommelkas, er hangen 'n paar simpele
schilderijkes en 'n portret van Kloos: 't is de werkkamer van Felix Timmermans.
Zo is 't stadje; en de mensen? Eerst 'n kapel en dan 'n herberg. Dat is de dichterlike
oorsprong van Lier, dat is ook de geest van Lier: 'n herberg naast de kapel; vroomheid en zinnelikheid als de bloemen in 'n klos kant dooreengeweven en beide
door 't volk, dat naar buiten leeft, zoo geweldig mogelik met versierselen gepaleerd.
't Is kermis met vuurwerk omdat de processie uitgaat, in volle luister, zingend en
wierokend, met de schutspatronen op de oude vanen. Eerst de Heilige met gebeden
en waslicht vereerd en er dan 'n goede pint op gezet en 'n volle maaltijd. Het is de
natuurlike bevruchting van het samenkoppelend Kempies en Brabants element; de
Lierenaar, de echte, is daaruit gebloemd met z'n linkerkant, die vroom en z'n
rechterkant die zinnelik is. 't Zijn twee feestende kanten. Want er is voor de Lierenaar
volstrekt geen Heilige vandoen om 'n feest te beginnen, maar met 'n Heilige aan de
kop kan hij twee kanten ineens uitvieren en dan is z'n hart het meest voldaan. Zijn
geest en gemoed is vooral vatbaar voor de genietingen van 't rare, 't lachwekkende;
hij is 'n onverbeterlike spotvogel in 't alledaagse leven met de kruimigheid van z'n
woord. En 't volk zoekt naar gemeenschap. Als er drie man bijeenstaan, maakt men
een maatschappij om samen te kegelen of pijpen te smoren of toneel te spelen of
duiven te laten reizen of feesten in te richten. Dat is ‘Lierke Plezierke’3).
De nieuwe tijd eet de oude op. Het oude Lier, dat Peter Breughel zo vroom was
komen uittekenen, is door de vijandelike vuurmarmitten betrommeld geworden. Lier
is er levend uitgekomen, maar is invalied met valse armen en benen. Het heeft reeds
veel van z'n schilderachtigs en z'n intiems verloren; zoals 't vertelsel van de oude
gebouwen, Den Biekorf, De Roos en Den Pluimenhoed, drie voorname
Renaissance-gevels met verguld beeldhouwwerk, die door 't verouderen nog schoner
waren geworden. Ook 't enigst mecanisme dat pastoraal blijft: de molens, zijn
verdwenen; zelfs de molen van Fransoo, die op 'n borstronde heuveling langs de
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Nethe stond als een teken van geluk. Nadien kwam de football en cinema nog de
mensen uit de huizen en de herbergen halen en stilaan verprutst, vergaat het oude
schone Lier van binnen en van buiten....4).
In dat oude Vlaamse stadje van Pieter Vermeer en Hendrik De Braekeleer, van St.
Gommarus en Breughel, daar is 'n Lierse school in werking: ‘'t Lyrische Lier’. Op
de wallen, die 't stadje omgorden, staat 't standbeeld van Tony Bergmann, die vol
liefde voor z'n geboortestad in zacht idylliese trant en bevallig geestige stijl haar
geschiedenis heeft geschreven. Z'n vreugde uit de studententijd, z'n advokatuur en
z'n schone verliefdheid heeft hij daar beleefd en herdacht. Tony Bergmann is 't
geweest, die 't Begijnhof voor de jongere schrijvers heeft ontdekt en voor hen de
poorten op rijke schatkamers heeft geopend. De poëet van de kleur der kleine oude
stad, Isidoor Opsomer, ontdekte 't nog eens voor de schilders. En toen werd heel de
omgeving voor de Lierse kunstenaars inspiratiebron. Liefde voor al wat hen omringt
in werkelikheid en verbeelding, werd hun drijfveer tot uiting. Frans Verschoren ging
wandelen door de schoonheid van 't Nethedal, hij hield van 't witte Lier, z'n simpele
mensjes en guitige jeugd. Met fijne humor begon Jozef Arras te vertellen van spoken
en sproken uit 't leven van brave devote zieltjes in 't stadje ‘Onder Sint Gommarus
wake’, dat de Leuvenaar Antoon Thiry inspireerde. De jonge Ernest Van der Hallen
schreef er sprookjes en droomde er over heiligen en engelen der Primitieven. Op 't
Begijnhof kwam Flor Van Reeth de stemming vinden voor zijn oud-Brabantse
fantasieën. En alles werd geschilderd van de kleine oude stad, haar stemming, haar
kleur, haar lijn, haar silhouet, de straten, de hoeken, de vlietjes, de bruggen, de
kapellen en kerken, de torens en de Lieve Vrouwen aan de muren, de pompen en de
oude gebouwen. Ieder zong er naar zijn aard en aanleg in lijn of kleur of klank, de
schilders Ros, De Weert, Verstreken, Van Rompay, Tilleux, kunstsmid Van Boeckel,
de komponisten Veremans en Bogaers; zij dragen de naam der kunstzinnige stad 't
land door.
Te midden van deze Lierse school is de schrijver-schilder, het Zondagskind Felix
Timmermans opgegroeid. En Timmermans wil zeggen Lier, zoals Sabbe Brugge
betekent en Baekelmans Antwerpen. Wat en hoe hij schilderde en schreef, de
stemming, de humor, de zegswijze, de trant van vertellen, de toon van gans zijn werk:
dat is allemaal Lier.
Als kunstenaar ziet hij meer met z'n psyche, waar de gewone man met de ogen
kijkt, en haalt hij specifieke trekken scherper naar
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voren. De kleine stad met heel haar omgeving, de vertelsels der dingen en der mensen
waren zijn trouwe medewerkers. Zij waren motieven waarin hij zich uitte, 't raam
waarop hij zijn werken borduurde, met heel hun ziel in zich. Hij liet ze zien door 't
gevoel heen dat ze verwekt hebben, en zijn gevoel heeft de vorm beheerst. Hij gaf
de stad niet om 't geen er te zien is, maar haar weerspiegeling door eigen innig
gemoed, in 't licht zijner warm-blijde verbeelding. Uit impressies en typiese visies
bouwde zijn fantasie dromen op.
Als schilder van eenvoudige burgerlike romantiek hield hij aan overblijfsels uit
de oude tijd. Hij kreeg die oudheden lief, begon ze te beminnen lijk levende wezens;
er was 'n verband tussen hem en al die voorwerpen, die ook 'n zielsleven hebben.
Hij heeft van al die dingen de eigenheid, de taal en de geur leren kennen, zijn eigen
aandoeningen eraan meegedeeld; hij werd 'n tweede De Braekeleer. Om de atmosfeer
die rond die oudheden hing, om de geheime bekoring der herinneringen, droomde
hij zich terug in de krinolinentijd, doordichtte hij de oude geschiedenis van Lier en
stak hij 't Keerseken in de Lanteern aan. De tedere intimiteit van 't stille leven en de
stemming der legenderijke vroomheid vroegen hem naar Het Kindeke Jezus in
Vlaanderen; en zo vertelde hem 't schuchtere witte Begijnhof ‘De Zeer Schoone Uren
van Juffrouw Symforosa, Begijntjen’ en hij vertelde ze na.
Hij is 'n dichter van 't hart, met 'n kinderlik emotieve natuur, met de gave om te
bewonderen en 'n weergaloos beeldend vermogen als 'n tweede Verhaeren. Verhaeren
gaf 't Vlaanderen van 1302, van Artevelde en Rubens; met hem zag Timmermans,
die te los staat van 't maatschappelike tijdsleven om 't verleden der volkskracht te
bezingen, het Vlaanderen van Breughel5).
Niet in de binnenkamer heeft hij zijn verhalen geschreven. Hij zag en rook en hoorde
't leven in 't landschap, de groei der weelderige velden ten Zuiden en 't gerucht der
dennebossen ten Noorden, in de blinkende morgens en prevelende avonden, met 't
aldoor maar kruisenslaande gebaar der windmolens. Bij wakker wordende lente en
gele herfst, bij winterdag en zomertijd was hem de Nethe als 'n klavier, waarop de
seizoenen hun schoonste symfonieën speelden. Pallieter had in 't vruchtbare land
rond de molen van de schilder Fransoo zijn salon, waarvan de lucht de zoldering is
en de velden de tapijten zijn.
Het aandeel dat 't populaire en folkloristiese element in z'n werken heeft gekregen,
is groter dan men vermoedde6). Bijna al de
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Vlaamse prozaschrijvers, te beginnen met Conscience tot zelfs Vermeylen en Van
de Woestijne toe, waren folkloristen. Guido Gezelle ging voor, Streuvels doopte het
litterair proza in de folklore. Pol De Mont en Herman Teirlinck werden ermee
opgevoed. Maurits Sabbe, Frans Verschoren en al de andere schrijvers uitten zich in
folkloristiese gegevens. Toch dient Timmermans hierin speciaal vermeld, want geen
ander doet 't zoals hij. Tegen de drang naar eenvormigheid in, waardeerde en gaf
Timmermans, die folklorist is in z'n hart, vóór alles lokale kleur. De oude volks- en
straatliedjes, de bijnamen, spreekwoorden en uithangborden, de rijke rijmen van de
volksmond, de zeden en gebruiken naar de verschillende seizoenen, 't primitief
volksgeloof, z'n vooroordelen en al 't ouwerwetse, wat maar dienen kon om z'n
scheppingen 'n speciaal karakter van Vlaamsheid te geven, heeft hij verwerkt op de
meest oorspronkelike manier.
Zijn werk is vol van 't leven der mensen. Geboren en gewonnen en dageliks
verkerend in 't volksmidden, is hij daar een levend deel van gebleven, en 'n democraat
in de kunst. 't Lierse leven van de onvervalste volksjongen, van de pretmaker is hem
eigen. 't Is de min of meer satyrieke Lierenaar in hem, die er smakelik genot aan
beleeft met malse kleuren te schilderen en typiese détails op 't voorplan te brengen.
Hij houdt van de jovialiteit, omdat hij van 't leven houdt en om 't leven te verheerliken.
En hierdoor heeft hij niet alleen de litteratoren en verfijnden en modern-beschaafden,
maar iedereen doen lachen als Rabelais in zijn tijd. Daarvoor heeft ook hij, aan 't
leven en de lach van 't volk der lagere klassen en van 't platteland veel ontleend; hier
'n idee voor z'n werk, daar 'n naam, elders 'n wending en 'n avontuur en door alles
de verbeeldingsgloed. Zijn kurieuse typen zijn typen uit 't volk, door 'n toverachtige
bril bezien, maar levend terug te vinden in ieder dorp der Belgiese Kempen. Met de
gevoelens, de bekoringen en de verbeeldingen van 't volk, met z'n sappige humor,
z'n boertige grappen en kluchten, met 't klein-burgerlik gesleur en de vertelsels, die
de Zondag en de avond korten, met de joelige kermissen en luisterrijke processies,
heeft Timmermans lijk de oude Breughel op de innerlike eigenaardigheden van z'n
ras de nadruk willen leggen.
Bij dat alles stond hem ten dienste om zich uit te drukken als middel bij
uitnemendheid de sappige beeldrijke volkstaal, die 'n deel van z'n eigen wezen is
geworden of gebleven. De meest typiese vulgaire schilderende volksuitdrukkingen
en traditionele volksvergelijkingen, meestal genomen uit de natuur, die 't zelfde bleef
en uit 't eenvoudige dagelikse mensenleven, dat in 't meest wezenlike evenmin
verandert, hebben, voor ze gaan verdwijnen, nog eens de

Theo Rutten, Felix Timmermans

37
aandacht getrokken van Felix Timmermans, de ‘conservator’, die deze ook als
taalantiquiteiten heeft bijgezet, naast de Lieve Vrouwkens en de wassen
bloemen-onder-glazen-stolpen en de porceleinen telloren, met vogelen beschilderd,
in 't museum van de patriarchale gemoedelike goede oude tijd.
Timmermans is Lierenaar, archaeoloog, 'n wonderlik-vruchtbaar levend folklorist
en kunstenaar rond dat alles heen. Hij is meer.

Eindnoten:
1) Zie de studie die Gerard Walschap over Timmermans schreef in Hooger Leven, 3-10-17 Juli
1927.
2) In 't Begijnhof wonen niet veel Begijntjes meer; leegstaande huisjes is men gaan verhuren aan
andere stille mensen.
3) In dit stadje van 'n 25000 inwoners ging vóór de oorlog de enige boekwinkel failliet; intellektuele
bekommernissen kende men er haast niet.
4) In hoofdzaak zijn deze bladzijden getrokken uit 't werk van Felix Timmermans: Schoon Lier,
De Nethe, Alfred Delaunois. Een woord vooraf door F. Timmermans bij de gedichten van E.
De Weert, Uit de Eenzaamheid, 1924, en uit 't Inleidend woord door Timmermans voor Pan II
van Karel De Winter, 1925. Verder werd geraadpleegd Meine treuen Helfer, door F. Timmermans
(vertaald door P. Mertens).
5) Zie Jules Persijn, Dietsche Warande en Belfort, 1920, blz. 102-127.
6) Behalve de meer bekende werken over Volkskunde van Alfons De Cock e.a. is in dit verband
te raadplegen 't ‘maandblad voor plaatselijke kunst en geschiedenis, Lier Vroeger en Nu’ dat
als voortzetting van Lyrana (1909-1911) sinds 1927 verschijnt.
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III. Zijn Meesters.
1. De algemene geest van Timmermans' werk in 't licht zijner eerste
opvoeding.
In de witte Lierse kanten is hij geboren; tussen kleuren en vertelsels is hij opgegroeid.
Wie deed er in Lier niet aan kanten? Zelfs bakkers en beenhouwers namen er dit
nog bij. Vader Timmermans was de zoon van 'n kanthandelaar, dreef zelf handel in
kant; zijn zoons en dochters zetten de familie-traditie voort. Moeder Timmermans
kwam uit 'n smederij. Zij waren allen zeker meer Brabants dan Kempies aangelegd.
In 't scheppen van nieuwe modeartikelen uitte zich de smaak en zin der familie
voor tekenen en kleuren. Buiten Felix gaf geen der familieleden 'n grote kunstuiting.
Z'n oudste broer Ernst had aanleg voor schilderen en heeft dat ook veel gedaan. Hij
schilderde vlug en gemakkelik, maakte op één dag soms vier schilderijen. Vader
Timmermans verkocht ze op z'n reizen en dan deelden ze de winst. Z'n zuster
Josephine schreef 'n vlotte stijl, zodat mevrouw Courtmans moeder Timmermans
aanraadde haar kind tot ‘boekenschrijfster’ op te leiden. De roem en trots der familie
werd de 13e der 14 kinderen: Leopoldus Maximilianus Felix, geboren 5 Julie 18861).
Vader en moeder Timmermans moesten hard werken om de kost te verdienen voor
't grote gezin. De moeder had de handen vol met 't drukke huishouden, tulle snijden,
bedienen en uitrekenen. Zij was 'n zachte vrouw. Haar zeer bezorgd en angstig gemoed
- in Felix overgegaan - had 't lichtere karakter van haar man nodig, die haar altijd
wist op te beuren en door schone vooruitzichten gerust te stellen. De kinderen werden
niet vroeg op school gedaan. Door de zorgen voor 't huisgezin verhinderd, plaatste
de moeder haar 13e kind, dat veel ziek was, voor 'n tijdje bij 'n brave vrouw, die ‘In
't Sneppeken’, 'n ouderwets herbergje, haar kostwinning had.
Vader Timmermans deed z'n werk met 'n blij gemoed. Hij reed met z'n hondekar,
waarvoor soms vijf honden gespannen waren, door de Kempen en menige keer tot
in Noord-Brabant, om de kanten mutsen
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aan de man te brengen. Hij droeg toen bakkebaarden en 'n blauwe kiel. Later had hij
'n witte knevel en 't uitzicht van 'n zachte Bismarck. Hij was steeds opgeruimd, hield
van 'n feestje en z'n dagelikse pint, die hij pakken ging, als hij de kinderen had slapen
gedaan. Want dat deed hij zelf. En dan moest of mocht hij raadsels opgeven en
vertellen, van wat hij op z'n reizen had gezien en honderd andere dingen. 't Was van
Ali-Baba, Roodkapje, van de tovenaars die hij gekend had, Pierken van Boekweitstrooi
en andere, van Nonkel Rik, de soldaat die met de Fransen de Russen had verslagen,
van de Paus van Rome, die 'n paleis bewoonde, zo groot als Mechelen en ook 't leven
van 't Kindeke Jezus. Hij vertelde liefst alles in de ‘ik-vorm’, want hij had 't ‘zien’
gebeuren in eigen land. Z'n spontane fantasie gaf er altijd kleur aan, zodat de kinderen
wisten, waar 't gebeurd was in de streek. Ze lazen de gewijde geschiedenis en kleurden
er de plaatjes bij, maar die verhalen waren daar al te sober en te schematies opgediend,
vooral voor de jonge Felix. Vader wist te zeggen, hoe Sint Jozef z'n vogelenkooitjes
maakte, hoe hij gekleed was, welke kleur 't haar van Maria had, in welk huisje zij
woonden; hoe de kerels er uit zagen, die de onnozele kinderen vermoordden en hoe
de Driekoningen, die hij bij een van z'n tochten op z'n hondekar zelf had meegenomen.
Zo transponeerde hij alles in eigen leven en land. Hij zong er de oude liedjes bij van
de herders en de Driekoningen, en tekende de kinderlik-komiese typen: Suskewiet
en Kruysduit2). Door de dag speelde vader Timmermans met z'n kinderen, zoveel als
't werk hem toeliet. Hij leerde hen de gebedekens op rijm, vulde plaatjes voor hen
in met hevige kleuren, maakte 'n poppentheater, waarin hij zelf de stukken speelde
van Faustus en de Leeuw van Vlaanderen. Nadien probeerde Felix 't hem na te doen,
begon zelf vertelsels te maken, rijmde, tekende zelf poppetjes en weldra speelde hij
theaterstukken met z'n vriendjes; 't was nu van Genoveva van Brabant, de Passie van
O.H. Jezus en van Smidje Smee, die z'n ziel aan de duivel verkocht.
De plezante vertelsels, de wonderverhalen en voorstellingen van z'n vader zijn
voor hem 'n onuitputtelik genot geweest; ze hebben 'n blijvende indruk op hem
gemaakt. Zien we zijn werken, dan blijkt, dat hij nog al wat meedraagt van uit z'n
jeugd. Heeft hij 't gemoed van z'n moeder, van vader heeft hij de visie geërfd, de
typiese kijk op de mensen, die vertelselachtig is, de lokale kleur in z'n fantasie, en
in de voorstelling de naïeviteit, maar direkt erbij ook iets, dat doet denken aan de
slimme berekening van 'n rakker. Voor hem werd de Kerstenheid en heel de wereld
als een boek, dat verlucht is met talloze wonderlikheden. Zo heeft hij 't aangevoeld,
zo heeft hij 't ook uitgebeeld. Hij ziet fel, vereenvoudigt en vereenzelvigt en die
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vereenvoudiging was in eerste aanleg, is dus niet 'n moderne loutere opzettelikheid.
't Type werd hem wezenliker dan 't individu. Met wat lijntjes tekent hij 't landschap,
met één gewoonte of eigenaardigheid typeert hij 'n persoon, met één gebeurtenis of
verschijnsel geeft hij de tijd aan, zoals heel de maand Januarie Nieuwjaar en
Vastenavond op zijn kalender Februarie betekent.
De kindertijd van Felix ging voorbij met tekenen van ventjes en sprookjesbloemen
naar kantpatronen, met theaterstukken spelen, bladeren in gewijde geschiedenissen,
lezen, dromen en boodschappen doen naar mensjes die werkten voor z'n ouders,
moeder Spin op 't Begijnhof e.a., die hem op hun beurt geschiedenissen en legenden
van heiligen vertelden. Reeds vroeg luisterde hij naar de arme werksters, die de kant
binnenbrachten, naar hun sappige taal, hun kleurige gesprekken en vertellingen.
Na onregelmatig de lagere klassen te hebben doorlopen, ging hij als jongen van
'n jaar of 12 naar de hogere afdeling der Staats-Middelbare school, waar enkele
vakken in 't Vlaams, andere in 't Frans werden gegeven. Daar was hij geen uitblinker.
Z'n opstellen waren erbarmelik van inhoud en vorm. Vooral aan rekenen had hij 't
land, hij liet zich liever de deur uitgooien. Alle gedwongen studie was hem 'n kwelling.
In z'n vrije uren las hij, wat hij maar vinden kon over zonnestelsels, eklipsen en wat
hem geheimzinnig voorkwam; want er was niets, wat hem zo aantrok als 't ongekende;
deze trek zat in hem gebakken3). Heel gewichtig diskuteerde hij daarover met z'n
leraar in de klas.
Hij zat niet veel thuis in die jaren; alle avonden had Fransken, 't schoenlapperken,
hem met nog andere vrienden rond z'n lamp. Daar werd pijp gerookt, kaart gespeeld
en gezongen van de Vlaamse Leeuw. Maar vooral: Fransken vertelde koddige
verhaaltjes en gevallen, waar de verteller zelf bij was geweest; en soms wel zo hevig,
dat z'n kanten-bordurende vrouw opsprong en er 't woord ‘leugenaar!’ moest
tussenstoppen. Timmermans heeft Fransken in zijn werk meermalen herdacht.
Nauweliks 15 jaar kon Felix 't niet meer harden op de schoolbanken en mocht hij
achter ‘school’ voorgoed 'n kruisken zetten. Hij zou z'n vader helpen in de kanthandel.
Nu was hij in de mogelikheid zich vrij te bewegen en uit te leven in 't meest originele
Lierse milieu van kantwerksters, duivemelkers en onverbeterlike zonnekloppers in
'n volkswijk dicht in de buurt. Hij kon genieten van wat de dag hem bracht, zoals
overigens elkeen 't meesterlik begreep en z'n geest scherpen om 't pittige, rake,
lachwekkende naar oude Lierse trant kleurig uit te beelden - alles binnen de
gemoedelike sfeer van 'n Lierse volksjongen.
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Hij voelde zich aangetrokken tot de schilderkunst. Op 't Liers akademieken ging hij
les nemen in 't tekenen en won er menige medalje. Onder leiding van de zachte
bestuurder maakte hij oppervlakkig kennis met de mythologie en klassieke geest.
Reprodukties van grote meesters uit de schilderkunst: ‘de blauwe Italianen’ en de
Vlaamse Primitieven trokken al gauw meer z'n bewondering dan die Griekse
pleisterbeelden, die trouwens niet zozeer als modellen voor hem golden, als wel
aanleiding voor hem waren om uit 't geheugen te tekenen. Zijn ideaal was glasschilder
te worden. Hij geloofde er zich voor in de wieg gelegd. De gebrande ramen, waarin
de kleuren in hun volste hevigheid, meer dan in 'n schilderij, warmend jubelen in de
zonnestralen en nabloeien in de schemering, oefenden 'n machtige bekoring op hem
uit en trokken hem in die richting. Dat hij geen geschikte gelegenheid gevonden heeft
om zich daarin te bekwamen, heeft hem als schrijver behouden. De zin voor de kleur
is hem bij gebleven en is wel zo voornaam geworden voor hem als voor 'n Querido
de reuk en voor 'n van Deyssel de smaak. De schilder in Timmermans heeft op z'n
litterair werk 't stempel gedrukt.
Zachtjes aan propte de rommelschuif van Felix vol tekeningen, schetsen en natuurlik
ook liefdesgedichten, - want hij was al vroeg aan 't vrijen, - van sprookjes en
vertellingen: hij wou ook eens iets gaan schrijven. Hij was in de rijpingsjaren, waarin
de rijkstromende fantasie in verbinding met de gevoelsverhoging tot dichten aanzet.
De scheppingsdrang lag in z'n romantiese aard. Zonder hoger onderwijs te genieten,
zonder brede vorming, met weinig ontwikkeling was hij aangewezen op de indrukken
van de buitenwereld, de natuur, 't menselik doen en voelen, die de
fantasiewerkzaamheid van z'n kinderlike geest regelen, en op z'n gevoel, waarnaar
hij dat alles kon belichten, bezien en vervormen. Ideeën hoeven we bij hem niet te
zoeken. Voor 't hogere in 't menselik streven, voor 't diepere in 't menselik vorsen
staat hij primitief onbeholpen. Koele verstandelikheid of ontleding zullen we nooit
bij hem aantreffen, hoogstens 'n naieve erudite uiting van z'n weten. Hij zal geen
man zijn die ‘artiekels’ schrijft of ‘verhandelingen’; ook afgezien van de
omstandigheid, dat bepaalde of vereiste vorm daarbij - geheel anders dan vertel- of
brieftrant - hem fascineren en bevangen houden zou. Geen denker zou hij worden,
geen betoger, geen schrijver die de ontroering geeft door de meer intellektuële
begripsemotie gewekt; hij kon en zou zijn 'n opmerker; 'n verteller, 'n naïeve
volksjongen
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met 'n gevoelig hart, waarin 't algemeen menselik gemoed ongekultiveerd altijd innig
blijft spreken.
Boven omgeving en opvoeding is 't vooral z'n gevoelsaanleg, z'n gemoedsinnigheid
geweest, waaruit z'n scheppingsvermogen z'n loop nam. Met 'n sterk leven van
gemoed en fantasie gaat bij hem samen een ontvankelikheid in hoge mate voor
zintuigelike aandoeningen. Zo gaf hij door 't hart de zinnen. Niet in geleerde-, maar
in volksstijl. Hij zoekt niet 't abstrakte idee om 't rijkelik met 'n beeld te versieren,
neen, 't beeld is er 't eerst en elk beeld is hem goed, op voorwaarde dat 't spreekt,
kleurig is, vrolik en origineel.
Van huis uit subjektief, zal hij vrij onafhankelik staan van de gebeurtenissen in 't
maatschappelik leven. Vanuit 'n geïsoleerde egocentriese wereld beziet hij 't leven
met z'n terugziende verbeelding en leeft hij als 'n kind zich in z'n fantasieën in,
waardoor 't actueel gegevene met de gerezen voorstellingswijze versmelt. Zo
transponeert hij alles naar z'n gevoel; aan 't picturaal vermogen komt de romantiese
trek tegemoet.
't Is door z'n licht aansprekelike aandoenlikheid, dat hem vooral 't
weemoedig-schoon honingzoet zal aanzuigen, dat hij leven zal van zoete
herinneringen, dat hij zich koestert met de zeggingen van oude getijdenboeken en
gulden legenden, dat hij te luisteren zit in de goedheid van de avond naar de geruchten
der verre velden, in de weemoed van de herfst naar 't geklaag van doedelzak en
gitaarklanken, dat hij staart naar 't wierookblauw der verten en 't trage slaan van 'n
reiger hoog in de lucht, dat hij houdt van regenbogen, van warmende kleuren, van
strelende geuren, van olie, zalf en balsem, en dat hij dweept met Mendelsohn,
Beethoven, Wagner, Parcifal, met Hoffmann's vertellingen, Romeo en Julia. Bij 'n
mens, waarbij de emotionaliteit zo sterk aanwezig is, was ook 'n zekere
overgevoeligheid wel te verwachten.
Buiten alle techniek en buiten alle katalogiseerbare inhoud om, is z'n kunstwerk
bezield door 'n grondtoon, die 't geheel tot iets eigenaardigs maakt. 't Is de sfeer
waarin 't leeft, 't midden, waar elk woord z'n juiste klank heeft en elke vergelijking
slechts stemmingswaarde. In Het Kindeke Jezus is 't dan ook niet zo zeer de religieuse
betekenis der feiten, dat ontroert, als wel de simpele tederheid, de poëtiese innige
aantrekkelikheid der voorstelling. De suggestieve kracht, de kleur, 't décor van de
verhalen bepalen er de waarde van.
In 't zachte sympathieleven, 't meevoelen met 't kleine, in de innige gemoedswarmte
wortelt voor 'n deel ook z'n humor; deze ontspringt voor 't andere deel aan de strijd,
die hij bij oogenblikken
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innerlik voert tegen z'n sterke neiging naar 't tragiese in 't leven, die hem sinds z'n
rijpingsjaren is bijgebleven.
In nauw verband met 't gemoedsleven en 't temperament van de schrijver is zijn
rytme; geen veelvuldige bontheid van toonbewegen, geen stappende regelmaat of
tredende cadans, geen voortdurend stijgend klimmen en dalend glijden; er zijn geen
spanningen in: in vloeiende glooïngen psalmodiëert 't langzaam, 't is overwegend 'n
rustige ietwat ouderwets-vreedzame val van zalvende volzinnen achtereen.

Theo Rutten, Felix Timmermans

44

2. Aan 't scheppende talent gaat 't herscheppende vooraf.
Wat te voren in Felix aanwezig was, sprak hem aan. In de jeugdperiode kon hij zich
niet vrij maken van de invloeden die kwestie van bewondering zijn. Zo heeft ook de
geest en de techniese uitdrukkingswijze van de tijd zijn werk gekleurd.
Als ieder Vlaamse jongen had hij Conscience gelezen, en verder August Snieders,
Tony Bergmann, Jan Van Beers en Wouters jonge jaren van Omer Wattez. Hun
stempel staat op zijn eerste pennevruchten, tussen 1901 en 1904. 't Waren
liefdesgedichten: ‘Bottende Loverkens, Proza-stukken, Herinneringen, Schetsen en
Gedachten, Uit 't Verleden, Rond de kachel, Vertellingen van gulden dromen’ en 'n
toneelspel, dat ‘Miskend’ moest heten. De liederen ‘Aan den Vlaamschen Leeuw,
Aan 't Vaderland’, voor eigen rechten en zeden en taal, ontbraken niet in z'n
heldhaftige jongelingsjaren. Naar 't woord van Leopold I, ‘De taal is gansch 't volk’,
heette z'n eerste gedrukte stuk, dat in 'n provinciaal dagblad, de Nethegalm (Westerloo
1904), verscheen. Al 't andere is in de Rommelkas bewaard gebleven.
't Is jeugd-romantiek en sentimentalisme, rederijkerij en gemoedelik realisme; 't
zijn produkten van 'n dromende beschouwing over 't tragiese gevalletje dat botst op
't half-komiese van 't niet-begrijpend-kinderlike; van belangstelling voor 't kleine, 't
ongeachte en voor typiese eenvoudige mensen: alles reeds kenmerken van
Timmermans de bekende. Aan inleving is z'n verbeelding te danken, die met haar
kinderlike trek aan 't kinderlik gevoel van Conscience verwant is. Hij zegt niet alles
uit in lange beschouwingen, hij verzwijgt juist veel. Zo is er ook al meer sporadies
in te vinden z'n tekenen met één trek, met één karakteristiek détail, dat de atmosfeer
waarin iets gebeurt, onmiddellik doet aanvoelen. Ook 't kort excentriek komiese is
er; zo bijv. tekende hij bij een der ‘gedichten’ 'n Vlaamse Leeuw met 'n fles in de
linker- en 'n pint in de rechterklauw. Hij gebruikt oud-Vlaamse woorden, laat oude
volksliedjes zingen en spreekt bij voorkeur de volksmond: ‘'t kacheltje wordt
gekeuterd’, ‘de kinderen hunne haarkens gekamd, dat ze als pinnekens stijf staan’
en Joosken, de duivenspeler geprezen, omdat ‘hij een duiver uit een duivin kende,
zoo goed als 'n ander 'n paard uit 'n inktpot’.
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't Zien van schilderijen, van reprodukties der kunstenaarswerken - de Primitieven en
oude prenten waren geliefd bij dit geslacht - was Felix 'n grote lust. Jongen van 'n
jaar of veertien, vijftien, stapte hij met 'n makker naar 't Antwerps museum. Daar
trof hem de okerkleur van Breughel; dat vooral bleef hem bij. Als hij in 1904 op z'n
18e levensjaar weer eens in 't Antwerps museum 'n echte Breughel voor zich ziet,
‘valt hij daardoor overhoop’. Hij was blij, dat Breughel juist heeft geschilderd als
z'n vader had verteld.
Kort daarop krijgt hij ‘Dagen’ (1904) van Streuvels in handen en ‘valt daardoor
nog meer overhoop’. Al 't vroegere, zowel in schilderen als in schrijven, krijgt 'n
krak en 'n barst en hij begint opnieuw. Hij ‘begost’ te zien. Direkt was z'n droom
met de woordkracht van Streuvels, de schilder te worden van de achterbuurten te
Lier. In de rijpingsjaren trok hem, heel begrijpelik, 't tragiese aan, dat nog feller zou
zijn, dan 't toen heersende Streuvels-genre. ‘Kalfkoe’ is 't stukje, dat z'n bewondering
heeft getrokken; en hij staat hierbij niet alleen. ‘Toen ik Streuvels (Kalfkoe) las den
allereersten keer,’ schreef Jozef Muls, ‘toen was elk woord voor mij zóó echt en zóó
waar, toen greep de werkelijkheid, die daar beschreven stond mij zóó aan, dat ik voor
't eerst ten volle bewust werd, dat ik zelf geleefd had en 'n verleden bezat vol geziene
dingen, gebeurtenissen en ontroeringen.’4). Zo ook voor Timmermans was 't 'n
openbaring. Waar 't in vroeger gelezen werken bleef bij 'n laten raden van 't innerlik
door 'n karige aanduiding van 't uiterlik, vond hij hier de uitduiding, 't plasties geziene,
de realistiese visie, maar ook de zon, de natuur, de aarde, de lucht, 't boerenleven.
't Zevental novellen ‘Uit Nauwe Stegen’5), die hij onder zijn invloed heeft
geschreven, zijn de eerste symptomen van Pallieter. Hij vertelde erin van drinkende
en tierende loters, van misvormde karakters, van 't ellende-leven van verachte mensen
‘die men had laten opwassen lijk een doornstruik in 'n bosch, die tiert en schiet omdat
de natuur 't zoo wil’. Hij trachtte zich de schilderende beschrijvingstrant van Streuvels
eigen te maken.
‘De kranke zon - zo lezen we in Kalfkoe - kwam met den noen even bovenpiepen,
schreef een rondekring, een steenworp hooge maar, door de lucht om varings weer
weg te vallen onder d'eerde ... (Doka door de vlammen gegrepen) kreet een laatsten
asem uit, geweldig om hulp en dan zakte zij door hare beenen in een hoop op den
grond en lag nog wat zoetjes te kermen en te piepen en haar droog uitgemergeld lijf
en heur kleeren, 't brandde daar stillekes uit lijk een wassen keersken’6). Ter
vergelijking hoe Timmermans begon: ‘'t Was Zondag... Zomer! en de zon geleek
een gat in de lucht
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dat al het hemelsch vuur op d'aarde braakte, waar het in lekkende vlammen om de
huizen danste. De zonnebrand singelde op de straatsteenen, dat de trilling er boven
hing te denderen.... Maar nu zat 't zonnegat in 't westen bleekig-rood en ledig lijk
een nooit gevulde ton... Hij voelde zijn hertje kloppen lijk een betooverde
klokkenklepel, en bibberde lijk een herfstbladerke.’ - Of ‘'t sneeuwde vlokken, die
langzaam neerzegen en een spierwit laken neerlegden over de rumoerige stad. Tonne
voelde 't bloed naar den kop stroomen en zijn slaappezen zwollen op en sloegen
geweldig.... dat goede gepeis daar lag verbrijzeld in duizend stukken en er was niets
dat ze kon aaneenlijmen. De groote ronde hangklok tik-takte traag en somtijds
pietpirrewiete het vogelken dat in zijn kooitje ineengedrongen zat in een hoekske....
Slenterend alsof er een kanonbal aan zijn beenen hing trok hij naar Fien, zijn lief...
Als hij 't hoorde scheen zijn hert te kraken en te scheuren van eindeloos wee. 't Was
om kiksdood neer te vallen.’
Nog enigsins onhandig en ongelouterd van uitdrukking is 't toch duidelik Streuvels,
zoals die gewaarwordt en weergeeft in verse uitbeeldingsvorm. De mensen hebben
'n primitief of beter 'n instinktief natuurgevoel. Gemoeds- en natuurleven zijn innig
versmolten; symboolwerking heeft alles, dieren en natuur, zonder bepaald als symbool
bedoeld te zijn. 't Levenloze acteert bij beiden en de voorstellingswijze is zo krachtig
dat ze haar uitwerking heeft ook zonder omhaal van woorden. Toch voelt men erin
het verschil van beider aard en aanleg. 't Geen bij Streuvels soms hinderlik aandoet,
dat hij de dingen zo eenvoudig-primitief zegt, schaadt Timmermans niet, integendeel,
de kinderlike uitdrukkingswijze is bij hem natuurliker, doordat hij komies-humoristies
is, waar 't fatalisme bij Streuvels toch overheersend blijft7). De liefde voor alles wat
men doet, de afkeer eigenlik van 't realisties-zonder-blije-innigheid-van-gevoel
gegevene kenmerkt Timmermans naast Streuvels. Is de natuur de kern in Streuvels'
visies op 't landleven, bij Timmermans acteert als 'n deel van de natuur de mens. Dit
zal in Pallieter duidelik naar voren komen. Psychologiese verdieping geeft Streuvels
niet, Timmermans nog minder. Geen peilen naar diepere bronnen van 't leven, maar
'n spannende volks-verhevigde uitbeelding ervan, dat is hun kunst. Steeds doet ons
Timmermans ook denken aan 't voorbeeld van Streuvels, omdat beiden vooral
atmosfeer geven; maar waar Streuvels atmosferies werkte in 't reëel landelike, deed
Timmermans dit in 't visionair folklorisme.
In niemand zou Timmermans tenslotte meer zich zelf vinden dan in Breughel-de
Oude. Met z'n hang naar 't 'tragi-komiese was hij
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verwant aan deze fantast-tragicus, en zijn regionalistiese instelling - want hij dweepte
met de Vlaamse of beter Brabantse traditie - vond 'n wegwijzer in zijn schilderwerk.
Eerst trokken hem aan Breughel's Evangelie-onderwerpen. Hij zou 't kerkelik jaar
in folkloristiese liedjes rondzingen. Na 't Liedeken van de rondtrekkende Driekoningen
liet hij 't plan steken8). In de lugubere doeken van de meester had hij de triomf van
de Dood gezien. Het gevoel van machteloosheid tegenover de Grote Vernieler, waar
niet aan te ontsnappen is, zou zwaar over zijn gemoed en geest vallen. Zo bleef het,
totdat de liefde van Breughel voor het uitzicht van Vlaanderen in hem kon overvonken,
en de verre neef van de 16e en 17e eeuwse Vlaamse schilderschool in hem aan 't
woord kwam. Voor de schepping Pallieter zag hij naar de Vlaming, zoals hij leeft
en feest aan de van overvloed krakende tafelen op de doeken van Breughel; de
roerende openbaring der Evangelie-taferelen inspireerde hem voor 't Kindeke Jezus;
als Breughel ook trok hij toen naast de lijn van 't tragiese dik die van 't
humoristies-komiese door, vooral in Anne-Marie en, meer versmolten met 't
folkloristiese, in Waar de ster bleef stille staan.
Naast Streuvels en Breughel heeft de jonge Timmermans nog de dichtersvoorgang
gehad van Omer K. De Laey. Door 't lezen van François Coppée, maar vooral toch
van de dichter uit Gezelle's school, De Laey, werd z'n romantiek gelouterd. Deze
jong-gestorven West-Vlaming, in wie de tekenaar geboren was vóór de dichter, gaf
in z'n etsen met woorden 'n schilderachtige kijk op de dingen en de handel en wandel
der mensen9). ‘Het laten weerspiegelen in eigen ziel van de goedgeziene dingen van
buiten met genieting van lijnen en kleuren, dat smaakte De Laey.’ Hij had 'n
merkwaardig satyries talent, 'n ongemene opmerkingsgave en 'n zeer oorspronkelike
beeldspraak; in koddig-nieuwe beelden gaf hij z'n indrukken zo kort mogelik weer.
Deze 10 jaar-oudere De Laey, wiens droom 't was in 't land van Fra Angelico 'n
Breughel te wezen, was dus zeker 'n goede leermeester voor de jonge satyrieke
Lierenaar, die 't 'n lust was met typiese détails en malse kleuren smakelik te schilderen.
Vooral de vorm van die korte ruw-gezonde verzen in de bundel ‘Van te Lande’ viel
in z'n smaak. Gedichtjes die hij al gemaakt had, ging hij nu nog eens omwerken en
in zijn vorm gieten. Volgens Timmermans' eigen getuigenis heeft hij er danig veel
mee geleerd; 't was 'n ‘zuiveringswerk voor zijn romantisme’.
Onder deze invloed stonden de eerste gedichtjes, die hij gepu-
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bliceerd heeft. Onder 't pseudoniem Polleke van Mher verschenen ze sinds 1905 in
'n lokaal ‘kunst- en letterlievend weekblad’, waarvan hij regelmatig medewerker
was, ook met schetsen en kunstkritieken. Ze hadden zulk succes bij 't Liers ‘artistiek’
publiek, dat de uitgever ze de verzameling waard vond en in 1907 gebundeld aanbood
onder de tietel ‘Door de Dagen’ als Nieuwjaarscadeau aan de abonnés10). Deze kleine
gedichtjes - eveneens enkele versjes die hij elders publiceerde - zijn vooral
natuurstemmingen, berijmde schilderijtjes, ‘alleen maar gezien, te arm weergegeven’,
zei Timmermans zelf. Ze zijn kinderlik van tekening, populair in de uitbeelding met
de stemming van vertrouwde gemoedelikheid. De meeste hebben 'n
hobbelpaardjesmaat en soms enjambementen met eigenaardige De Laeyse syncopen;
dor en zielloos door boeketaal zijn ze menige keer11). Merkwaardig zijn ze vooral,
omdat men er reeds duidelik de schrijver van Pallieter in herkent, waarin de visie
dezelfde is gebleven, de uitdrukking zich gelouterd heeft. Zo onder meer 't volgende:

Sneeuw.
Zwijgend traag als was het aarzlen,
zijgen d'eerste vlokken, lijk
witte bloemkens zonder stengel,
uit het grauwe wolkenrijk.
't Zwarte land wordt tooverachtig,
met een wit tapijt bedekt,
zuiver wit als zwanenpluimen
dat zich heind en verre strekt.
Een paar musschen op een strooidak
met het kopken in hun veer,
tegeneengedrumd en rillend
kijken naar dat triestig weer.
Lijk een zwarte stip gaat ginds een
wijfke op het wegelkijn,
en de sneeuw valt op heur lijf en
maakt heur ‘cloche’*) lijk hermelijn.

*) Kapmantel.
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't Menschke treedt een huiske binnen,
en langs waar ze heeft gegaan,
blijft een kronkelende wegel
waarin duizend voeten staan.

Hoe hij die laatste strofen later als gerijpt schrijver zal geven, lezen we in Pallieter,
't hoofdstuk ‘Sneeuw’:
‘Ze zagen slechts, op heel hunnen weg, een oud, zwartgekapmanteld vrouwken
dat met een bussel sprokkelhout voortsukkelde, in de richting van een ver, klein
hutteken. Overal waar ze gegaan had, gaapten hare voetsporen in de sneeuw. 't Was
één lange stippelpunt dat vanuit het bosch in groote kromming achter het wijfken
liep.’

Eindnoten:
1) Zijn broer Ernest is gestorven in 1909.
Over Timmermans' jeugd lichten ons in de voordrachten die hijzelf in bijna alle Hollandse
steden hield, zijn boekje ‘Uit mijn Rommelkas,’ zijn stukken dagboek ‘Pallieter in Holland’ en
Ant. Thiry ‘Het werk van Felix Timmermans’ (Wereldkroniek 1920).
2) Zie Het Kindeken Jezus in Vlaanderen en Waar de Ster bleef stille staan.
3) Zie van 'n paar jaar later zijn bijdrage in Van Onzen Tijd (1911/12) ‘Ontgoochelingen.’
4) Vlaamsche Arbeid, 1922, blz. 28.
5) Hiervan heeft hij twee schetsen gepubliceerd: ‘De Zwemmerkens’ en ‘Gelot’; dit laatste - onder
't pseudoniem Stelijn Koldijs - droeg hij op ‘Aan den Heer Van Herp’, zijn leraar van vroeger,
die altijd ‘slecht’ onder zijn opstellen had moeten schrijven.
6) Kalfkoe verscheen ook in Van Nu en Straks, IV jrg., blz. 217.
7) Over 't Fatum bij Streuvels zie André De Ridder: ‘Stijn Streuvels, zijn leven en zijn werk’ en
P. Petrus M. Janssens O.P. Dietsche Warande en Belfort 1908 I, blz. 289-310.
8) Het Driekoningenliedeken (in 1905 geschreven), Vlaanderen 1907 (blz. 498) en in Lyrana 1909
(blz. 26) overgenomen.
9) Dr. Jules Persijn schreef over deze dichter (1876-1909) 'n studie, die uitkwam in de serie Over
Letterkunde IV, en gaf met Prof. Vliebergh uit Het werk van O.K. De Laey. De citaten, die hier
volgen, zijn uit 't eerstgenoemde werk genomen (blz. 40-55).
10) 't Boekje, 20 blz. dik, is niet herdrukt. Timmermans zelf schreef er over in de Bibliotheek Gids
1922, blz. 173-176 ‘Mijn eerste boek.’ Deze versjes waren verschenen in Lier Vooruit (later
Aan beide Nethen geheten) tussen 1905 en 1907; het vermelde jaartal 1903 is 'n drukfout. - 't
Gedichtje ‘'t Oudste’, dat we in Door de Dagen aantreffen, is 'n vertaling van 'n vers van Fr.
Coppée. - In 1902 had hij over zijn vriend, 't schoenlapperken, 'n stukje geschreven naar
Conscience, in 1905 op z'n Streuvels, en hier lezen we 't in vers-vorm op z'n De Laey's.
11) Zie bijvoorbeeld Timmermans' gedichten ‘Oud’ (Vlaamsche Arbeid, 1e jrg. 1905-1906) blz.
44, of in Het Vlaamsche Land (21 Maart 1921), ‘Zwaar’ en ‘Kuddenwacht’ (Dietsche Warande
en Belfort 1906, blz. 573, 574).

Theo Rutten, Felix Timmermans

50

IV. Artiestenjaren
Overspannen Verbeeldingen
Beloftevolle Inleidingen.
‘Het zijn alleen mosselen en vegeteerende menschen, die geen strijd, geen tragiek,
geen passie kennen. Hoe grooter de kracht die in een mensch broeit, des te heviger
de strijd dien hij zal hebben te voeren,’ zegt Gerard Walschap1). Die levenstijd van
strijd was gekomen voor Felix Timmermans.
Hij was begonnen met pessimisties gefilosofeer over z'n leven en de wereld;
onzeker nog van weg en richting greep z'n onrustig gemoed naar occulte
wetenschappen; volgend uit vrijwillig onderwerpen stond hij tenslotte onder de
obsessie van onontkoombaar onheil. En verder zijn die jaren een herinnering aan de
mentaliteit en 't leven van de Antwerpse kunstenaarskring rond 1900. Na zijn
schooljaren was hij reeds vroeg in betrekking gekomen met jonge artiesten. Wat
aanvankelik niet meer was dan onschuldige liefhebberij werd ernstige bezigheid voor
z'n onevenwichtige jaren; hij ging zich geven aan de kunst als 'n excentriek artiest
met 'n vrij leven van hartsverrijking en uitdagende durf, met hevige bewondering
naast diepe verachting, met opgeschroefdheden en bittere ontgoochelingen. Hij wilde
leven voor de vreugd en de vrijheid (niet de gesteunde door- of gewortelde in het
geloof). Hij was zat van verrukking over alles wat rijke en innige stemmingen kan
verwekken. Hij hield van 't impulsief natuurlike en alledaagse, van kerken, waar er
door 'n kleurig raam 'n versmachte zonnestraal 'n stenen heilige streelt, van tere
verhaaltjes met ijle en spirituele sferen en dromen, van binnenhuiskijkjes in 'n glans
van oud mat licht gezien, van kunst die de innigheid der schemering verkiest boven
't daglicht van 't ‘koude’ leven, van relikwieën van zachte en verre sensaties. 't Was
de ontevredenheid over z'n ‘nu’, wat Felix deed omzien naar 'n verleden, waar hij
de resten van rondom zich vond, om 't met mijmerende weemoed gade te slaan; want
het was 'n verleden van tederheid, van simpele gevoeligheid en naïeve vroomheid.
Diezelfde ontevredenheid deed hem dit verleden nog simpeler, naïever, typieser zien.
Over deze tijd heeft Timmermans zelf later gezegd: ‘Och, 't was
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maar schuim, ja schuim was er bij, maar daaronder guldde de hartversterkende
champagne. Die dagen hebben hun werk gedaan’2).
In deze jaren begon hij ook naar allerhande bladen en tijdschriften bijdragen te
sturen, verzen, novellen, sproken, toneelstukken; hij schreef zowat van zijn theorieën
en zijn persoonlike smaak, kunstkritieken naar aanleiding van tentoonstellingen van
schilderijen; hij zocht nadere kennismaking en contact met vooraanstaande
kunstenaars en was zelfs even een der redakteurs - maar slechts in naam - van
Vlaamsche Arbeid.
***
In November 1904 was Felix in aanraking gekomen met Antoon Thiry. 't Bleek
dat deze zich ook interesseerde voor litteratuur en er heel wat van wist; hij had pas
Cremer gelezen; hierover liep 't gesprek bij de eerste ontmoeting. Thiry was met z'n
ouders naar Lier gekomen en studeerde nu hier aan de Normaalschool. De eerste
lessen van z'n leraar Lambrecht Lambrechts gingen over 't sprookje, over Grimm,
Andersen, Perrault, enz. En zijn opstellen waren bijna altijd sprookjes de twee jaar
achtereen, dat hij Lambrechts als leraar mocht hebben. Felix kreeg er ook 't zijne
van: Thiry vertelde, bracht hem in kennis met z'n leermeester en leerde hem vooral
de Hollandse Tachtigers kennen.
Ze waren intieme vrienden geworden. In October 1905 wandelden zij samen door
't Begijnhof; Felix vertelde van Petruskens Beeldenstorm van Marie Metz-Koning3),
dat hij zo danig mooi vond, dat hij wenste ‘zie zó iets te kunnen maken’. Daar
passeerden zij de Spaanse Ecce Homo, die naast de Begijnhofkerk in 'n getralied
huizeken zit met 'n brandende lantaarn voor. Thiry, die tot z'n achtste jaar op het
Groot-Begijnhof van z'n geboortestad Leuven verbleef, waar hij vele keren bij
Begijntje-kosteres was gaan spelen, kende er aanstonds 'n vertelsel rond en 't plan
was gemaakt, ze zouden samen 'n Begijnhof-sproke schrijven. Thiry schreef 't eerste
gedeelte, Felix zette 't voort; in gemeenzaam overleg wijzigden zij elkanders werk,
voegden détails bij, lieten andere weg en zó ontstond de eerste sproke ‘Ecce Homo
en het bange Portieresken’, Felix las 't voor in 'n vergadering van 't Algemeen
Nederlands Verbond te Lier; door 't succes aangemoedigd, waagden zij 't de sproke
aan Willem Kloos te sturen. 'n Grote vreugde, 'n triomf was 't voor de jonge
Lierenaars, dat hun werk in De Nieuwe Gids werd opgenomen door Kloos, wiens
naam als kriticus in Vlaanderen toen klonk als geen andere. Altijd is Timmermans
er Kloos dankbaar voor gebleven; daarom bleef hij later ook publiceren in De Nieuwe
Gids.
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De vrienden hadden vertrouwen gekregen in hun litteraire capaciteiten; zij schreven
de tweede sproke van Zuster Kathelijne, en zo zijn door samenwerking - want niets
is van Thiry of Timmermans alleen - de Begijnhofsproken ontstaan. Hier liepen wel
jaren overheen; Thiry moest in 1907 naar de Middelbare Normaalschool te Gent en
Felix zat met hart en ziel in andere dingen.
Dit werk stond destijds niet alleen in z'n soort. Neoromantiese vertelsels vol folklore,
in de geest van populaire verhalen van

Naar 'n schilderij van Flor Van Reeth.

vroeger, als ‘Langs de Stroom’ van Victor De Meyere, ‘Kempische Vertelsels’ van
Karel Van den Oever en andere zijn eveneens 'n terugkeer tot 'n ontroerend
bijna-verleden.
Ten nauwste verwant was 't met de stemmingskunst in eigen stad en eigen
schilderschool. Door 't lezen van Tony Bergmann was er in Lier in die jaren 'n stadsen Begijnhof-kultus ontstaan. Lambrecht Lambrechts had zijn collega Frans
Verschoren tot schrijven
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gebracht, en wel over de eenvoudige mensen van de streek en van 't Begijnhof. In
Jozef Arras was de zin voor 't gemoedelik realisme van 't pittoresk-typiese vruchtbaar
geworden en hij ging vertellen, mysterieus stemmig en fijnzinnig humoristies, z'n
Gekke Vertelsels, van 't stille doen van brave primitieve Begijnhofbewoners en andere
Lierse mensjes, wier vrome zieltjes soms werden aangegrepen door zondige begeerten
en bijgeloof4). Jozef Muls, Karel Van den Oever, Florent Van Reeth kwamen naar
Lier, dat in z'n oude gemoedelikheid en witte Begijnhofvrede inspiratie gaf5). En op
alle wijzen en in alle licht werd het oude stadje, met al wat er aan kleurigs en
karakteristieks was waar te nemen, gegeven door de school van schilders met Isidoor
Opsomer aan 't hoofd. Deze meester tekende in 't oog vallende Lierse typen,
lijkbidders, klappeien, oude godshuis-pekens en processiegangers; maar 't meest toch
van al heeft hij geschilderd 't Begijnhof, niet z'n mystieke sfeer, maar z'n kleur en
voorkomen.
Maar ook buiten Lier, op alle tentoonstellingen was er 'n drang van
begijnhofgezichten, begijnenkappen en begijnendoening. 't Was 'n uiting van 't streven
dier dagen naar religieuse kunst, die, om de gemoedsinnigheid van 't onderwerp of
symbolisties verbeeldend, als mystiek gold. Felix Timmermans hield 't meest van
de Begijnhoven en 't leven daarin, zoals de Leuvenaar Alfred Delaunois 't had
geschilderd, getekend en geëtst. ‘Lijk een oude gobelijn, die door 't verouderen nog
schoonder geworden is, als hij was, (heeft) hij het mystieke leven van 't kristendom
gevoeld’6). 't Gevoelsprinciep stond bij hem voorop en dit was naar Felix z'n hart;
want, zo zegt hij, ‘dat een kerk belevendigd wordt door God, dit is in een kerk met
de oogen niet waar te nemen, 't moet gevoeld worden’. Uit bewondering werd aan
Delaunois de eerste Begijnhofsproke opgedragen. 'n Andere werd de schaduw van
Breughel de Oude gewijd, 'n derde aan Isidoor Opsomer en 'n vierde aan Ferdinand
Khnopff. Van deze schilder hebben betoverend op Felix gewerkt de symbolistiese
verpersoonlikingen, zoals de wierook door 'n zetelende vrouwenfiguur verbeeld, de
engel in 't harnas van 'n ridder gestoken, de Diana met de duizend borsten met voor
elke hand van boven afhangend 'n godslamp, enz.7). Zijn voorkeur voor dit genre semi-theosofies van indruk - hangt samen met de richting van z'n hele geestesleven
in deze jaren.
De tijd waarin Felix Timmermans als jonge man in 't leven stond, was 'n periode van
maatschappelike opstandigheid en onevenwichtige twijfel. Men zocht naar wijsgerige
beschouwingen, die veel
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minder bevredigden dan de godsdienst uit de kinderjaren. 't Katholicisme gold bij
velen als 'n verlaten standpunt. 't Was 'n tijd van kleurloos geloof, van sceptiese
levensbeschouwingen, die niets dan onvoldaanheid en onvrede brachten. Tragies
worstelend tegen zich zelf, levend onder de obsessie van de dood, dreigden meerderen
van dit geslacht, bij aanvankelik geringe innerlike bepaaldheid te verdrinken in de
oceaan van 't occultisme.
Als vele anderen is ook of is vooral Felix Timmermans, wiens geest werd
aangetrokken door 't mysterieuse, door le fond inconnu in de Maeterlinck-kultus
verward geraakt. De onrijpe dromer, die zoekend en tastend 't leven inging, had maar
'n oppervlakkig alledaags of liever sluimerend katholicisme. Er was wel iets dat hem
aanzoog in 't geloof, er waren schone dingen in; maar zijn geloofsbeleven bestond
vooral in 'n weke liefde voor O.L. Vrouw. Geen wonder dat de religiositeit van z'n
werken voorlopig niet meer was dan van buitenaf aangebrachte devote stemming en
dat hij bij zelfbespiegeling niet ontkwam aan 't gevaar dat er schuilt in valse ideeën,
in sophismen en drogredenen.
Vooraf was gegaan in de nog-onvolwassene de bekende tragiek van onrust, van
't zich ongelukkig voelen en wanhopig worden. In onwetendheid omtrent 't leven
trok hem aan het vreemde en groot geheimzinnige, het hevig tragiese en avontuurlike,
de aandoeningen, het innige en 't wonderbare in 't menselik gemoed. Dit, tegenover
't zinnelike stellend, noemt hij zelf zijn trek naar mystiek, waaronder we dus
voornamelik hebben te verstaan 't soort ‘mystiek’ van de natuurlik-gevoelige mens;
voeg daarbij, meer speciaal, de innigheid, die hij vindt in kerken, in godsdienstige
motieven, dan hebt ge ze helemaal. - Hij filosofeerde op zijn tijd en deed 'n poging
om los van 't oude 'n eigen wereldbeschouwing te krijgen. Zijn doelen op
levenswijsheid uitte zich o.a. in 'n enigsins anarchisties stukje ‘Over Vaderlandsliefde’
in Lier Vooruit (1905), in ‘Gedachten en Spreekwoorden’ in de Gazet van Lier
(1906). - Maar als allen in de rijpingsjaren, min of meer, hield de betoverende frase
hem gevangen. Een enkele omstandigheid zou voldoende zijn om hem innerlik geheel
uit 't evenwicht te slaan.
In 'n paar verzen van 1905 zien we de tekenen van zijn hang naar 't mystiekerig
vreemde.

De keersen.
Holierondijn, Holierondijn
doorwandelt al de zalen,
Holierondijn, Holierondijn
komt al de keersen halen.
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De ruime zalen zijn bezet
met aangestoken keersen,
maar hunne vlammen kunnen niet
den dikken donkren dweerschen.
't Zijn kattenoogen, solfer-groen
wat deze keersen dragen.
Holierondijn, Holierondijn
die kan dit niet verdragen.
En daarom komt die late man
al deze keersen halen;
hij dooft hun vlammen een voor een
en donker zijn de zalen.
En als dan alles donker is
lijk in een bronzen vaze
pijpt, langzaam-droef, Holierondijn
op eene doedelblaze.
De tonen brommen eendig weg
en slijpen langs de gangen
en blijven in de nissen van
de doode zalen hangen.8)

Pol De Mont, die de gedichten van Felix op zijn verzoek eens doorsnoeide, schreef
onder dit gedicht: ‘dit kan 'n juweeltje worden, als gij wilt willen’. Terloops merken
we op, hoe 't ene door 't andere wordt vervangen, de kaarsenlichtjes door tonen, alsof
't geluid lichtend hangen zal blijven in de nissen der donkere zalen. Dit vervangen
is Timmermans 'n nood, 't is iets essentiëels van zijn kunst. Aan de meest biezondere
aandoeningen en abstracte begrippen geeft hij vorm; hij zet ze om in positieve beelden,
uit de lichamelike wereld, uit de zinnelike realiteit gegrepen. Zo bijvoorbeeld in 'n
ander vers van 1905 ‘De Non’.
‘Zij houdt een boek met negentien sloten,
waaruit ze een zoete bede bidt,
die 't geuren doodt der purpre blomme,
die op mijn zieledrempel zit.’

De gemoedsangst der jongelingsjaren, de grote gevoeligheid - die buiten dit
levenstijdperk reeds ziekelik zouden heten - heeft hij in bepeinzingen, dromerijen,
met bewustheid vastgehouden, en
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door zich ontvankelik open te stellen voor allerlei vreemde invloeden, die hem met
bleke verstandelikheid belastten, gekultiveerd.
'n Oudere vriend kwam, na 'n paar jaar in Antwerpen te hebben gewoond, in Lier
terug en was hoog boven de jongen uit 't provinciestadje uitgegroeid. Deze voelde
zich nu ver beneden z'n vroegere vriend staan en zag in hem 'n persoonlikheid met
kennis en belezenheid, vooral met 'n nieuw inzicht in 't leven.
De kunstschilder Raymond De la Haye - want hij was 't - had 'n filosofennatuur,
was 'n ‘schoon idealist en 'n meeslepend causeur’; zijn verschijning had iets
‘apostelachtigs’, zegt Timmermans9). Hij vertelde over Astrologie, Theosofie,
Kabalisme, dingen, die nog veel geheimzinniger waren dan de zon-eklipsen van
vroeger. Hij sprak over 't doel van 't leven, van de wereld, over de elementen, de
verschillende godsdiensten en bezag alles in 't licht van 'n mysticisme, dat 'n geweldige
indruk maakte op de jonge Timmermans, die van mystiek wist, ja iets meer dan de
namen Ruysbroeck en De Visioenen van Catharina Emmerich. Nu hoorde hij over
't mysterieuse verband der dingen, en hier was voor elk mysterie 'n sleutel, geloofde
hij. Hij redeneerde niet over wat de schilder zei, zo vertelt hij, ‘ik slikte het in een
gelukzaligen roes maar door, en had er nooit genoeg van. Het was muziek. Het muziek
der mysteriën.... Die cosmogenie en die anthropogenie is vol grootsche visionariteit.
Nooit had ik zoo iets geweldigs kunnen droomen. En in onberedeneerde geestdrift
dompelde ik mij er in onder. Alles van het katholicisme verdween of veranderde in
door de menschen verkeerd begrepen begrippen of symbolen’. Hij kocht boeken die
erover handelden, de Geheime Leer van Blavatsky, Kabala, Sar Peladan, Le Satanisme
van Görres, en samen met Antoon Thiry verdiepte hij zich in gewetensvolle studie10).
Hij zonderde zich af en leefde 'n tijd lang als 'n asceet en vegetariër. Angstvalligheid
en bijgeloof en zielestrijd waren reeds over hem gekomen, en, in 'n soort zelf weten
en willen ging het blindelings geloven, dat geloven uit gewoonte, domme sleur, vol
alledaagsheid en menselik opzicht hem tergen; in hem woelde de begeerte om zich
los te wringen uit het kleine immer-om-zondenbang leven, uit z'n afhankelikheid in
alle opzichten.
Felix werd 'n zonderling in 't burgerlik huishouden van vader en moeder
Timmermans. In 't begin had niemand 't gemerkt; uiterlik had hij vol levenslust
geleken; de buitenwereld had met zijn weifeling niets te maken. De verandering van
z'n manier van leven verwekte ongerustheid in 't huisgezin. De overmoedige dweper
preekte z'n ouders, broers en zusters zijn levenslessen voor en meende medelijden
met hen te moeten hebben.
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Raymond De la Haye heeft hem ook in andere richting beïnvloed. De schilder dweepte
met Beethoven en Wagner, met Hugo Verriest, Beaudelaire en vooral met Verlaine,
over wie hij merkwaardige voordrachten hield te Lier. Hij ging met de jonge
Timmermans en Thiry 't veld in, en wees hun, hoe Gezelle zich één voelde met de
omgeving en in zijn liefde voor de natuur naar 't minste gevezel der dingen luisterde.
Hij wekte Timmermans' geestdrift voor St. Franciscus, die met alomvattende liefde
de zon z'n broeder noemde en zo diep van de zinnelike schoonheid der aarde genoot
als geen ander. Felix heeft destijds in bewondering 'n campagne ingezet voor 't
luministies schilderwerk van De la Haye, die 't Nethelandschap in al z'n aspecten liet
zien11). ‘De Nethe was de Jordane van zijn hart en de aderslag zijns levens. De Natuur!
De Natuur! In hare frissche maagdelijkheid, wilde vruchtbaarheid, in al hare
hartelijkheid en heerlijkheid! Zij was hem als een vrouw, als een moeder, die hij
vereerde, en wier lof hij zong in zijn lichte kleurige schilderijen. 't Zijn hymnussen
aan de zon, aan het licht, aan den groei; het zaad, de vruchtbaarheid en de rust der
moeder aarde. Een mystiek-helleensche vreugde en harmonische levenslust trilt in
't gewemel der warme juichende kleuren, en een stille symboliek brengt wijding aan
de dingen. Naakte kinderen die, in het overneetsche veld de zonneopkomst komen
begroeten. De fruitboomen in vollen, witten, malschen bloei en ginder een Lieve
Vrouwken in een baankapelleken. Hij beminde op een religieuze wijze de natuur.
Hij kon er niet uitblijven en met den boterham in de hand trok hij de velden in,
bewonderde en werkte.’ Onder 't patronaat van deze vriend, 'n aristocraat in de kunst,
kwam Felix Timmermans, de democraat, 'n stap nader tot Pallieter, maar voorlopig
kon hij 't ruimtegevoel niet veroveren; mysticisme, theosofie en occultisme hadden
de wildvang in hun netten12).
Op 'n tentoonstelling van schilderijen te Bouchout viel Timmermans' aandacht vooral
op 'n Begijnhofkijkje, dat ‘Hier is 't stil’ heette. Zijn Holierondijn, dat toen juist was
verschenen in Vlaamsche Arbeid, had Flor Van Reeth getroffen. 'n Week nadien
kwam Felix Timmermans met de ‘nieuwe’ boeken onder de arm in 't Begijnhof en
zag daar zitten schilderen ‘een jongen in grijs fluweelen costuum, met een bleek
scherp eivormig gelaat, een driehoek, de spits naar onder; en hadde hij grooter oogen
- hij heeft er kleine blauwe - ware het waarlijk een figuur, dat gaan loopen was van
een mozaiek uit 't Merovingsche tijdvak’13). Holierondijn en ‘Hier is 't stil’ leerden
elkaar kennen en werden vrienden voor het leven. Zij
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steunden op elkaars kunst en hebben innerlik veel aan elkaar te danken.
Flor Van Reeth, architekt en schilder, was een der eersten, die zich toelegde in
Vlaanderen op interieurkunst; natuurlik bewonderde hij De Braekeleer; de kleur
bestreed de lijn, 't folkloristies litteraire als ornamentiek overheerste. Hij droomde
van 't bouwen, in echt Brabantse geest, van roodgevlamde weelderig-Breugheliaanse-,
en kalme witte Ruysbroeck-huizen14). 'n Biezondere trek had hij naar Maeterlinck heeft voor hem ook 'n patriciërshuis ontworpen -; van deze invloed heeft hij zich
nooit meer geheel vrij kunnen maken ondanks 't louteringsproces der ziel en de
levensveredeling door schoonheid, ondanks Thomas à Kempis, Bloy, Papini en z'n
zielsverwant Benson, die hij geestdriftig gelezen heeft.
Veertien dagen na de kennismaking trokken de ‘bruers’ op stap de Begijnhoven
na, heel Vlaanderen door, wat ze 'n paar jaar later eveneens zouden doen voor de
windmolens, zo geliefd door de kinderen van 't zingende woord en de kleur, de dichter
en de schilder. Ze verlustigden zich met de schilderboeken, met Breughel, Bosch,
de Vlaamse en Duitse Primitieven, met de luisterrijke zinnelike Rubens en de blauwe
ingetogen vreugde der Italianen. Verrukt waren ze in Botticelli en Angelico.
‘Angelico's worden in de kunst’, dat was hun droom. Ze diskuteerden en dweepten;
samen doorleefden ze elkaars ontladingen van zielsopgewondenheid, samen ook
streden ze met zwaarmoedigheid, Flor liet zich gaan in hevig gothieke verbeeldingen,
en vurig geestelike ontroeringen; de Fé - zoals hij in de bruerstaal heet - las zijn
tragiek-gedichten voor:
‘'k Heb dorens om mijn hoofd gedragen
en dorre bloemen in mijn hand.
'k Ben lijk een beedlaar smart gaan vragen,
'k Heb kruisen langs mijn weg geplant......
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
'k Heb àlles, àlles afgebroken
hetgeen ik ooit bewierookt had......
Maar 'k heb mijn wit geluk gevonden
in 't kleed van wee dat mij omvat!’15)

En na deze bekentenis van tragiek en sarcasme, de tragiese berusting:
‘Nu wil ik dragen al mijn dood geluk
Zooals een moeder 't kind in de armen drukt
dat voor altoos zijn oogen heeft gesloten’.16)
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Zoals hier hoort en voelt men de invloed van de Tachtigers aan in bijna al zijn verzen
uit deze tijd. 'n Goed volgeling van hen kon hij niet worden; het gedragen rytme
werd hem niet eigen; 't metrum bleef te zeer naar voren treden in zijn verzen, die in
hoofdzaak sprekend, vertellend zijn.
Timmermans en Van Reeth begonnen samen allerlei werken te bestuderen, die
‘mystiek golden.... De Fé had alle drama's van Maeterlinck gekocht, de Flor bracht
andere mee, mystieke en mysterieuse. En spoedig gingen ze er helemaal in op17).
Maeterlinck's litterair mysticisme gaf Timmermans 'n gevoelige klap. Die sfeer
van abstractie, de ziel, de stemming en atmosfeer, die 't kenmerk zijn der eerste
geheimzinnigheidsdrama's van Maeterlinck, trokken hem aan. De onverbiddelike
noodzakelikheid om te lijden, de ziekelike gemoedsangst der aetheries levende
gestalten, die allen vrezen 't onbekende: dat sprak voor hem. De suggestie van 't
innerlik gebeuren, 't aanbrengen van motieven uit 't gewoon doorgaande dagelikse
leven, waartegen de nachtverschrikkingen des te heviger moeten uitkomen of die
soms op zich zelf vreselik moeten zijn in hun onnozelheid, trof hem; en zo vooral
de fantastiese stilte, als in La Princesse Maleine, die nog lang in hem zal nawerken18).
't Was alles bekoorlik, die lyries psychiese uiting, 't liefkozend weke der bewerking,
't bonte, aan 't intiem-dagelikse leven ontleende beeld, en heel dat luchtig spel van
sentiment en fantasie.
Om hun leven 'n schok te geven, gingen de twee vrienden in Mei 1907 naar 't
Trappistenklooster in Achel. Die retraite en hevige kalmte heeft hun gemoed tijdelik
versterkt, Van Reeth, die gelovig was, kreeg eigenlik geen twijfel meer door de
lektuur. Timmermans bezag weldra weer alles van uit 'n theosofiese gezichtshoek.
Zo las hij Gezelle, Thomas à Kempis, de Chierheyt der Gheestelycker Brulocht van
Ruysbroeck, die hij bij gemis aan zuiver inzicht in 't verpuurd mystieke eigenlik niet
begreep, wellicht enkel als l'Admirable aanvaardde.
Met wrange wellust gaf hij zich over aan z'n zwaarmoedigheid. Hij hield zich
bezig met de Dood en 'n verlangen naar 't onbewuste. Met 't gewilde der jeugd er dik
overheen schreef hij 't aan Flor in z'n Gebed aan de Dood:
‘O Dood, gij wilt mijn dood, maar ik, uw lief, wil groot
zijn en ik wil uw leven! want ik min u Dood!....
Ik heb u steeds bemind en uit der moederschoot
rees ik slechts op om aan uw borst te sterven... Dood.19)

En Flor schreef in zijn brieven, ‘dat 't ook nacht was in zijn ziel,
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dat hij smachtte naar licht en witten donkeren, dat den Vrede is, die hij niet had en
met hem lachte; dat hij snakte naar de echte bruid, de onzichtbare, de onbewolkte,
de Gevoelige, die kunst heet, maar die Subtielheid eischt en door De Dood, De Liefde,
De Zelfopoffering, Het Lijden enz. beschermd wordt.’ Hij vroeg ‘de Vriendschap
van zijn makker voor het Toekomstige groote Feest, 't Dood-feest met als eten het
Vasten der Vermaken; Doodenfeest - met zich te voelen verslijten door
Liefde-emotie's; Doodfeest - met als dans - het Vertrappelen - lijk de opkomende
zon - den Schemer; Doodfeest met als vuurwerk het ontspringen onzer ziel in den
Lichtdroom; Doodfeest met als einde - de Vreugde.’
In 1907 is Timmermans in navolging van Maeterlinck vooral, en Shakespeare
tevens, aan 'n tragedie in verzen begonnen, ‘Holdijn’, waarin hij eigen gevoelens en
verbeeldingen bedichtte. In deze jaren vraagt hij zich af, wat 't is dat hem doet leven,
't noodlot, toeval of Voorzienigheid, en waarvoor, waarom. Hij zegt, dat heel 't leven
hem 'n somber mysterie lijkt; de wens nooit te zijn geboren komt in hem op, want
te moeten bestaan voelt hij als 'n verschrikkelik iets, als 'n fatum waar niets aan te
doen is dan te berusten20). Zo schreef hij o.a. 't vers dat ‘Hoogmoed’ heet:
Zoo ik slechts een stonde God mocht worden,
zou ik mij met mijn eeuwig-zijn niet reppen
om duizend zonnen aan de lucht te gorden
en naakte menschen uit het Niet te scheppen;
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Maar 'k zou mijn eigen zijn den doodslag geven,
en d'hollen dood door het Heelal doen draven
en zoo mijn Godheid en het nuttloos Leven
voor eeuwig in het groote niet begraven!’

Als hij in de schemering hoog boven 't vlakke veld in 't diepe van de lucht 'n reiger
ziet gaan met trage vleugelslagen, zonder schreeuw of gerucht, dan spreekt de stem
van z'n gemoed:
‘Zoo zweeft uw eigen leven langs de menschen heen
En voelt ook diep in zich dit blind mysterie weenen:
Gij draagt omdat gij moet, het leven om uw leên,
Al weet gij niet waarom, al weet gij niet waarheen.’

Ditzelfde symbool zal Pallieter ook bevangen: ‘Heel ver zag hij twee reigers zweven.
Zijn oogen verlieten ze niet, want ze waren
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grootsch in den wassenden avond. Hij volgde mee de groote lijn die ze met zwakken
vleugelslag door de toesluitende avondlucht trokken. Soms bleven ze, 'n heelen tijd,
met wijduitgestrekten vleugel en schoven dan roerloos voort op het donkere blauw.
Ze waren vol mysterie en gaven een diepen indruk. En even roerloos en zwijgend
als ze gekomen waren verdwenen ze in de purperen schemering van den
tegenovergestelden einder.
Als ze weg waren was er als iets van hunne ziel in de lucht

Tietelplaat van de Schemeringen van de Dood.

gebleven.... Hij zweeg, want hij was aangedaan tot in het klokhuis van zijn ziel’21).
Merkwaardig is, dat van al de mysteries hem er maar één werkelik met schrik slaat:
't geheimenis van de Dood. De dood, dat is 't éne ding, dat tot de ziel van de gewone
man vermag te spreken
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en hem zegt, dat er nog wat anders zijn moet dan wat hij dageliks beleeft. Zo ook bij
Felix, van geest 'n echte volksjongen nog. De schijn-schone theorieën voor
onweerlegbare waarheid houdend stelde hij zich de dood voor als ‘iets opzichzelf....
Een Godheid die rond ons is, in ons en overal!.... De Dood vult alles! alles leeft van
den Dood. En wanneer de Dood zich veropenbaart in iemand, dan sterft hij. Hij is
lijk het vuur, dat in slapenden toestand in den steen verborgen zit en zich bij 't ketsen
op een andere steen in een vonk uit. Het vuur was in den steen zooniet kon men het
er niet uitkrijgen. En evenals men eerst op den steen moet slaan om de vonk wakker
te maken zoo moet 't een of 'n ander reden in ons leven den Dood oproepen. Zóó
roepen wij zelf den Dood op. Een blik, een woord, een simpel handgebaar, een
gedacht, onbewuste belijdenis van ons leven, kan den Dood doen verrijzen. Wij
weten niet wanneer wij dien roep doen, maar wij doen hem toch... soms voor ons
zelf... soms om in anderen die sombere macht te wekken!... want menschenzielen
loopen door elkaar als de gangen van een groot kasteel. Tusschen elk onzer is er een
verband. Wij worden soms nadien ons roepen bewust en kunnen onzen Dood
tegenhouden, zijn werking verhinderen, door een andere macht, sterker als den Dood
zelf op te roepen.... Die macht is soms zoo eenvoudig als ze groot is. Maar dat weten
de menschen niet! De menschen kennen den Dood niet!....’22).
Met tijden van zelfinkeer bekwam Felix geleidelik van zijn bewondering voor de
geheimzinnige leer; hij ging er meer krities tegenover staan. En hij ontdekte bij
zichzelf 'n geestelike verziekeliking en werd zich bewust z'n eenvoudige zielevrede
van vroeger verloren te hebben. ‘La peur d'agir, la peur de vivre’ had hem bevangen.
't Was 'n weten en niet weten willen, 'n heimwee naar licht en vrijheid, naar de
kinderlike geest vooral, 'n verlangen naar onbewustheid of naar vurig katholiek
worden, 'n verterende begeerte naar nieuw geluk, dat hem echter onbereikbaar leek.
't Mysterieuse, 't griezelachtige, 't Maeterlinck-achtige ‘sneed hem door de ziel als
'n mes’. In alles voelde hij 'n, mysterie, de stilte, 't zwijgen, bevolkt met geluiden.
De tijd was gekomen, dat z'n ziel ‘moegeleefd en toegesmoord in al de voosheid der
samenleving versmachtte en opsnakte om de weldadigheid van haar eigen leven te
genieten’. Door de dag zocht hij afleiding in handelswerk, in schilderen en schrijven.
Hij poogde z'n gedachten op iets anders te zetten, maar die zaten als weerhaken vast
en de dagen vielen verder in de ‘tijdput’, terwijl hem 't hart als 'n klot zink in de borst
bleef hangen23). In de schemering ging hij met Flor Van Reeth
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wandelen, z'n geest ontladen en dwepen met Maeterlinck. Uit deze tijd dateren de
eerste Schemeringen van den Dood.
Met 't oog op de handel zou hij zich de Franse taal meer eigen moeten maken.
Aanvankelik blij, dat hij eens weg kon uit z'n omgeving, weg van z'n vrienden, ging
hij naar 'n klein dorpje in 't Walenland, maar niet lang hield hij 't daar uit; nog armer
aan vrede keerde hij terug naar 't vaderhuis. Toen kreeg hij L'Oblat van J.K. Huysmans
in handen. Op z'n theosofies geloofde hij in de wondere gedachtekracht die van 'n
klooster uitgaat, van de gebeden, de boete- en godsdienstoefeningen. Uit afschuw
voor zich zelf en voor z'n ziekelike angstvalligheid ging hij nog eens naar 't
Trappistenklooster te Achel, maar 't kwam niet tot 'n grote schoonmaak van z'n ziel.
Angstig en vrij suggestibel van natuur, vatbaar voor geheimzinnige voorgevoelens,
met griezelige verbeeldingen geplaagd, werd hij er bang van de eenzaamheid. De
Schemeringen (De Witte Vaas) en 't vers ‘Kloostertuin’ geven er de neerslag van.
Lusteloos kwam hij terug in Lier bij z'n vriend De la Haye. Deze gaf hem de raad:
‘lees niet meer, noch schrijf niet meer, alvorens g' in jou, in je hart voelt trillen, leven,
dat wat je vroeger door je verstand alleen beleefdet. Leven voelen in je hart. Dat
moet je willen’. 'n Verlangen naar liefde voor het leven met zijn zinnelike overvloed,
naar blijmoedige opgewonden bewondering, wrong zich omhoog; hij wilde het leven
met een davering door z'n hart voelen kloppen lijk zijn bloed24), maar hij kon 't niet;
zijn willen was nog onbestendig. 't Is dan ook begrijpelik, dat hij Gezelle, die
herhaaldelik herdacht werd in die jaren en wiens invloed ook in enkele van zijn
gedichten merkbaar wordt, niet ten volle waarderen kon25). De liefde van de
zoetgevooisde vinder voor de natuur, de eenvoud en innigheid van gemoed, dat
onmiddellik indrukken belichaamt in 't oorspronkelikste beeld, bekoorde hem wel,
maar hij kon zelf niet voelen, hoe bij die meester alles van binnen uit 't gemoed was
opgeweld. De theosofiese theorieën waren als dwanggedachten, die hem beletten te
komen tot simpele eenvoudige waarheid omtrent leven en omtrent de liefde, die
schrikwekkend wit-strak van gebaar nu, tussen de vroegere liefdesdromen en de later
zinnelike Pallieterse roes in staat.
Felix had in 't Begijnhof 'n kamer gehuurd; deze atmosfeer kalmeerde hem in den
beginne en hij werd geruster van gemoed. Met Flor las hij Huysmans; Là-Bas was
't grote boek. En ze gingen symboliek opsporen en liturgie. Eclecties ingesteld kwam
't aan op
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de uiterste subtiliteit van aanvoelingsvermogen. Geen wonder dat hij later de indruk
wekt met 't godsdienstige te spelen en als Huysmans de meest heilige dingen te
parafraseren tot zelfs in pikant-realistiese woorden. Meer welbehagen in vroomheid
dan vroomheid zelf zat bij Timmermans voor; 't beetje geloof, dat er in z'n hart lag,
liet hij liever maar slapen. Van Maeterlinck en Huysmans heeft hij ook meegekregen
de verfijning die de keuze zal doen uit al de gerechten waar Pallieter de ‘saus aflikt’.
De vrienden kwamen ook in 't Begijnhof, Antoon Thiry, Jozef Arras, Gust Van
der Hallen, Louis Van Boekel, Dr. Kiebooms; er werd gesmoord, gezongen,
gefilosofeerd over litteratuur, theosofie, occultisme en allerlei mysteriën; er werd
geleefd in discussies, depressies en vervelingen. Spiritistiese dingen verwekten
opspraak; men moest 't Begijnhof ontruimen.
Maar daar was 't Salon - 'n stuk land door Arras zo gedoopt - om te vergaderen.
Daar was Felix in z'n element, als hij 't had over de ‘champagnelucht’ en de
‘gefriseerde bomen’. Er werd gedweept met weke Lohengrinse liefde en Parcifalse
mystiek, met subtiele dingen en gevoelens die als strelingen aandoen over fluweel,
er werd 's nachts Beethoven gespeeld op 'n viool. Van muziek hield hij; onder de
verschillende kunsten stond deze, na 't toneel, 't kortst bij hem, omdat hij er zijn eigen
subjectieve stemmingen in kon leggen; welke factor ook zijn keuze uit de componisten
verklaart; muzikaal is hij overigens niet.
Toen Eugeen Joors, de kerkraamschilder, die te Parijs had gewoond in 'n
kunstenaarsmidden en hevig Peladanist was, eens naar Lier kwam, moest hij met de
Flor en de Fé 'n schuittocht maken op de Nethe, en Joors declameerde 't vers van
Lecomte de Lisle, dat de heerschappij van de grote zomer vereert, Midi d'Eté, waarvan
't einde vooral insloeg bij Timmermans: ‘Et je me suis baigné sept fois dans le néant
divin’, wat Pallieter deugd zal doen.
'n Nieuwe vriend Renaat Veremans, 'n Lierenaar die z'n frisse Vlaamse liedjes te
componeren begon, had zich aangesloten. De Fé, de René en de Flor vormden
voortaan 'n driemanschap, dat zich verlustigde in de oude Vlaamse of beter Brabantse
traditie, soms met 'n groot gebaar, maar dikwels ook te luisteren zittend naar de stilte,
lang en gelukkig: ‘Hun land is het land van de stille, de vreedzame, breede natuur’26).
Ook kwam Felix in deze jaren veel bij 'n tovenaar in Lier; hij luisterde graag naar
zijn macht-gesprekken, waarin hij alle doktoren zo plat kon leggen in 't zand der
aarde, dat men nog geen schaduwken van hun lichaam zag, naar zijn vertelsels van
collega's, die zich konden ontdubbelen en van de afgezette pastoor, die aan zwarte
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kunst deed (De Zwarte Madam), enz. En hij zocht naar boeken over tovenarij en
wondere kruiden, want alles kon hem van pas komen27).
Hij ontbrak zeker niet, waar iedereen destijds kwam - 't litteraire milieu van Lier
- bij Reymond Kimpe. Deze litterator-schilder hield Buysse aan allen voor, omdat
hij niet als Conscience en Mevr. Courtmans schreef: ‘'t is een goede brave man’,
maar dit liet zien. Als model gold ook de zwaartillender Guy de Maupassant, van
wie de schrijver van de Schemeringen enkele vertellingen heeft geproefd. Dat heeft
Timmermans - al ging die invloed niet heel diep - deugd gedaan en sterk gemaakt.
Hij wist nu wat 't was, typen schrijven. Nu hebben we, om 't maar onmiddellik erbij
te vermelden, van hem niet te verwachten karakterschetsen, scherpzinnige ontledingen
of personen die handelen; daarvoor kan hij als schrijver te weinig buiten zich zelf
treden. Hij zal louter typeren, schilderend beschrijven, met uitbeelding van omgevende
dingen - z'n aard is immers contemplatief - hij verlaat zijn egocentriese wereld niet,
waar hij zich krachtig weet.
't Griezelige is hij bij al die artiesterige bedrijvigheid en drukte blijven zoeken.
Hij las ‘wat van de hysterieke, pathologische somberheid van Dostoëfski’ en ‘den
mysterieusen, sphinxachtigen Ibsen’ - die hij nog heeft nagevolgd in 'n paar
onuitgegeven drama's28). In Het Ivoren Aapje van Teirlinck pakte hem 't aantrekkelik
vreemde in de figuur van Rupert Sörge. Maar vooral verdiepte hij zich in 't werk van
'n geboren Lierenaar, intieme vriend van Maeterlinck, Victor Remouchamps. Deze
schrijver, die in de wereld slechts 'n schaduw van het Mysterie en in de dromen groter
waarheid en meer leven zag dan in onze wereld van stof, riep ook uit: ‘quelle chose
formidable que d'exister! Le néant ne serait-il pas plus naturel? N'avoir jamais été
ou n'être plus, voilà la question. Il y a de l'espoir dans la mort.’ En de bewonderaar
Timmermans, die de rilling voelde der sombere koude mystiek, voegde er nu aan
toe - merkwaardig voor zijn berustende stemming, waarin steeds 'n pijnende onrust
brandt -: ‘Het leven wordt waarlijk een obsessie in die nacht (van onwetendheid) ...
Het beste middel om daaraan te ontsnappen en het leven waarlijk te leven is in ons
zelven gaan ...... Het niet weten (van 't “waarom”) is misschien dàt, wat de menschheid
kenmerkt. Het is een pijn die niet te helen is, maar die wij kunnen bedwelmen met
goed-zijn. In den grond is dat de eenige oplossing om te leven; goed zijn, in zich
zelven leven en kalm afwachten wat de dood brengen zal’29). Bekenden 'n Beethoven
en 'n Mahler als kenmerk van 't genie niet allereerst goedheid?
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In dat licht moeten we 't werk van Felix Timmermans tussen 1905 en 1911 bezien.
't Bleek al, dat we die jaren van z'n leven niet moeten beschouwen als 'n louter
sombere periode. Hij verkeerde in 'n artiestenkring, deed aan vegetarisme en
Bohemergenot, leefde van avonturen, van zelfbedrog en vrijheid en gaf zich over
aan dromerijen en bepeinzingen. Wat hij tekende en schilderde, was 't een en 't ander,
grillige bloemen voor kantpatronen en melancholiaschilderijen, maar ook typiese
kleine schetsjes van simpele gebeurtenissen en koddige illustraties, naief weg d'r zo
maar neergekletst bij 'n geestig verhaaltje. Wat hij zocht, was 't mysterieuse en
symboliek, maar ook primitieve kunst, die in zijn zin mystiek vroom was. 't Was de
tijd van zwaarmoedige verzen, van Holdijn en de Schemeringen, maar ook van de
Begijnhofsproken; van de verfijnd subtiele Maeterlinck die tevens getuigt van liefde
voor oude schoonheid, voor Middeleeuws christendom en de Primitieven.
De dingen die hij, om de litteratuur, in de Schemeringen schreef, waren echte
spiegels slechts van een zekere zijde van zijn geest toenmaals. ‘Ik had het talent of
de bedrevenheid niet,’ zegt hij, ‘om die spiegels stijl en glans te geven; het is maar
geblutst blik, zoodat zij flauw en gebroken de staat mijner ziel weerkaatsen.’ De
Begijnhofsproken, die andere wereld van wonderen, waar zonderlinge wezens en
gedrochten van Breughel en Jeroom Bosch nog rondspoken in de verbeelding van
vrezig-godvruchtige besjes, zijn reeds 'n poging van Felix Timmermans, om meer
konkreet uit te werken wat in hem lag. Met mijmerende weemoed heeft hij dat
uitstervende leven gadegeslagen. Zij geven 't simpele Begijnhofleven in de richting
van de stemmingsinnigheid der Middeleeuwse Primitieven. Gelijktijdig met Pallieter
werden ze min of meer voortgezet tot 1914, om dan vervolgd te worden in gekuiste
sfeer, in gezuiverde stemming met 't Kindeke Jezus in Vlaanderen.
In 1911 verschenen de ‘Begijnhofsproken’ als boek van Felix Timmermans en Antoon
Thiry. Oorspronkelik bevatte 't bundeltje de sproken: Ecce Homo, Van zuster
Kathelijne en Het Fonteintje30). De andere, ongeveer in dezelfde tijd geschreven, zijn
er later bijgevoegd.
Door de oude poort brengen de schrijvers ons met 'n ‘Binnenleiding’ in 't Begijnhof,
waar ‘heel de mystiek van Jezus-Christus, zijn honigzoete moeder en den duivel, en
al wat daaruit opfleurde en ermede verwelkt is, ... nog te zien (is) als een oude
gobbelijn, die door 't verouderen nog schooner geworden is als hij was.... En lijk
appelenreuk in een kast waar appelen hebben in gelegen, zoo leefde hier de vergane
devotie der Kerstenheid’. - Zoals in
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dat ommuurde geheel elk der begijntjes haar eigen huisje en haar eigen geschiedenis
heeft, zo wordt dan van ieder 't eigen historieke verteld, dat dikwels tragi-komies is.
't Zijn ouderwetse en wonderbaarlike vertelsels over kinderlik-verouderde mensjes
in zedige afzondering met kinderlike godsvrucht, met voorgevoelens en 'n bijgelovige
trek. In deze naïeve verhalen, waarin wonder en werkelikheid tot 'n zelfde plan zijn
opgeheven, gelijk oude schilderijtjes, is 't mystieke en 't mysterieuse het gewone. Als de lezer 't oude hofje is rondgeleid en terug bij de
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poort komt, dan brengen de schrijvers hem met 'n ‘Buitenleiding’ weer in de gewone
wereld terug met 'n slot als van 'n Middeleeuws toneelstukje: ‘Wees hunner indachtig.
Amen. Hier is 't uit.’
Hier en daar zijn door realistiese bewerking, en wat Timmermans speciaal betreft,
door de geest van de Schemeringen, valse effecten verwekt. Zo is 't wonderlike
vreemde gebeuren soms wat gezocht: 't davert wild-avontuurlik dan de stilte weg. 't
Plat-alledaagse klinkt wel eens gewild en laat de sfeer niet zuiver.
Van Pallieter zijn Charlot, ten dele de processies, en ook wat van de oude
perkamenten boeken uit deze Begijnhofsproken weggelopen. Juffrouw Symforosa
lag er pas in de windsels. De voorliefde voor natuurschildering manifesteert zich in
dit bundeltje zeer duidelik. In 't malse land van Rijen ‘zóó schoon en innig als een
land van Belofte’ hebben de schrijvers de seizoenen gezien; hoe na de winter ‘uit de
lente groeide de korengevende zomer, die op zijn beurt verrimpelde, tot de koninklijk
gekleurde herfst, vol dunnen mist en fijnen zilverdraad, te heerschen begon.’ Met
vereenvoudigende visie, met naïeve zintuigelike- en gevoelsbeelden worden
stemmingen en indrukken gesymboliseerd. Dit populair expressionisme geeft 'n
verrassende natuurlikheid. Zo in Ecce Homo en het bange Portieresken: ‘De vroege
zon piepte de wereld in....; (Cicielken)
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heur dagelijksche werk was afgemeten en bepaald al naar gelang de wijzers van heur
horlogie over de koperen wijzerplaat kropen.’ Of in de sproke van Zuster Kathelijne
en 't Lieve Vrouwken: ‘Dat ging scherp als een rijgnaald door Kathelijne heur hert
...... Ze liet heur gepeinzen dalen in heur wit zielken, zoekend of er hier en daar in
een hoeksken geen zondeke stak. Maar ze vond niets. 't Was alles wit, sneeuw-wit,
zoo wit als heur lochte processiekleed.’
Het Fonteintje, aan de symbolistiese schilder Fernand Khnopff opgedragen, en
Het Sacrificie van Zuster Wivina binden de Begijnhofsproken nog meer aan volgende
werken: Als met de lente het nieuwe leven is losgebroken, en 't in de hofkens een
feest is van de zoetste kleuren en alles geurt, violier en glycine, om een merelaar
dronken te krijgen, stond Lijzebetheke, die 't al zoo schoon vond, dat het was om te
kussen, in 't hofke van Menheer Pastoor naar het fonteintje te staren, dat een pluimken
schuimend water opspoot. En ze dacht ‘ons leven is water dat Gods adem opspuit
naar den hemel en in wiens witte pluim Jezus zitten moet! En ze dacht nog: de fontein
is het levende symbool van Jezus zelf, God en mensch, die de fontein is onzer
zaligheid, de fontein, die alles onderhoudt, de zon, de maan, de sterren, de aarde en
alles wat er in is! ...... 't Was alsof de zegen des Heeren als een vatbare lelie in heur
binnenste groeide en geurde, en heur bloed witte wijn wierd ... En ze wenschte ook
een fonteintje te wezen, dat opstralen zou naar den hemel, door de blauw kristallijnen
lucht, voorbij maan en sterren en altijd hooger, hooger, om roze-droppelend te vallen
in de schoone handen van God.’ Van Leontientje en De Pastoor uit den Bloeyenden
Wijngaerdt des Heeren moet Lijzebetheke van Thiry en Timmermans wel familie
zijn geweest. Zij had ook 't voorrecht de Goddelike familie, 't Kindeke Jezus in
Vlaanderen te zien: ‘...... toen, toen schrok ze nog meer, want een stille, gulden kleerte
stroomde over het hofken en van achter de jasmijnenstruiken kwam dan een ezel,
dragend een schoone vrouw in wijden witten mantel, drukkend aan haar borst een
kindeken in witte doeken, en een man in blauwen mantel stapte er moeizaam naast
...... Och Heere! ...... nu voer er een blijde klop in Lijzebetheke heur kristelijk hert.
Ze herkende den schamelen stoet ...... Zoo stonden ze gebeeld, wit en blauw, in heur
gebedenboek, zoo prijkten ze op de schilderij in de kerk, zoo stonden ze beschreven
in heur “Gulden Legenden”. Het waren Maria en Sint-Jozef en 't lief, lief kindeken
Jezus!’ 'n Ander begijntje, zuster Wivina had van Menheer Pastoor een schoon boeksken
gekregen, dat voor tietel had ‘De Blommekens van Sancti-Francisci’, waarin de
gaanderij van handelingen van de
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Heilige stond, van zijn geboorte af en zijn vlucht uit 't oudershuis tot zijn schone
dood, zijn Liefde en zijn Armoede. Ze zag Franciscus spreken tot de wolf en tot de
vogels. En telken dag bracht het boekje heur nog meer in vervoering, en ze kon er
niet van uitscheiden te zingen: ‘Geloofd zij mijn Heer God, voor alle scepselen ende
in 't bisonder voor mijnen broeder, den Heere Zon; hij is het die verlicht den dag; ...
voor mijne suster, die Mane ende voor die sterren: gij hebt hen schoon gemaekt ende
klaar in den hemel. Geloofd zij den Heere voor onse Moeder die Aerde, het is zij die
ons voedt ende ons stut, zij brengt voorts allerhande vruchten ende fruit ende bloemen
van zoete kleuren ende die kruidekens! .... God! toen keerde zich Begijntje Wivina's
hert in heur boezem om! Ze snikte en vluchtte 't huizeken uit en liep langs de poort
der Marollekens den buiten op ...... Hoe schoon was het land in den herfst vol fijne
nevels en hoe deugdelijk rook het hier! Heur hert zong cantieken vol lof en dank en
ze dankt den Heer en Sinte-Franciscus mitsgader, om het lieve leven, dat ze heur
gegeven hadden en dat ze nooit gekend had! ...... Wat waren de dagen nu vol en zoet
als honig der biekorven, met de Zon en de Maan en de wind en het water! En elke
morgend bracht ongekend genot, elken morgend zag ze schooner en rijker de waereld,
en ze vond er reden in den Heer te loven en te danken met gelukkig hert....’31).
Geen wonder, dat ook Pallieter naar Franciscus greep!
Holdijn, tussen 1907 en 1909 geschreven, is 'n spel van geheimzinnigheid van ‘de
macht van de kwade hand’. Als histories drama was 't eerst bedoeld, maar dat
‘histories’ kwam zo nauw, niet. ‘De handeling had plaats in de elfde eeuw, vertelt
Timmermans zelf, ik had een eeuw genomen waar ik niets van af wist, om zeker niet
te missen. Per ongeluk had ik er een kaartspel ingebracht, daarom alleen vond een
vriend het een vod32). Doch ik liet er 't kaartspel in, en krabde elfde eeuw uit’. - Om
't oordeel van 'n gezaghebbend kunstenaar te weten omtrent zijn drama, stuurde hij
't manuscript aan Hugo Verriest. ‘Kom ne keer af, we zullen erover klappen,’ kreeg
hij ten antwoord; en Verriest zei hem: ‘Het leeft niet; al uwe personen hebt ge een
ander gelaat gegeven, maar ze drukken zich allemaal op dezelfde wijze uit; ze spreken
allemaal uwe taal en dan nog een doode taal, boekentaal’33). Daarna liet hij de tragedie
lezen aan August Vermeylen en deze ried hem aan de vijf bedrijven, die 't
oorspronkelik telde, samen te persen. Ingekort is 't daarop verschenen in De Nieuwe
Gids van 1911, opgedragen aan Frans Thiry34).
De opzet van 't drama is zwak. De schrijver voelde wel, maar
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kon dit gevoel niet objectiveren in zijn personen. Deze spelen hun rollen langs elkaar
heen. Als epicus van aanleg kan Timmermans 't vertelsel niet in handeling over
transponeren; hij laat in de monologen vertellen wat in handeling moest gegeven
worden. In grillige en geheimzinnige banen beweegt zich dit drama. Met vele dik
opgelegde griezeligheden is 't een ontlading van lugubere dreigende verbeeldingen.
Evenals bij Maeterlinck beheersen angst en afhankelikheid van onbekende machten
't leven en is 't hele drama eigenlik niet meer dan de verbeelding van 'n gevoel. Geen
menselike gestalten, rijk aan individuële trekken, geen persoonlike eigenschappen
of eigen karakters; de personen zijn slechts belichamingen van 'n gevoel of van 'n
geestelike toestand. De natuur is vooral draagster der geheimzinnige onzekerheid en
bergt voortekens voor de toekomst in zich35). De schuld en de straf, beide zijn tragies
in Holdijn, die zelf 't gevoel van de schrijver vertolkt.
Koning Holdijn, die na de dood van Roelinde, z'n lief, ‘heel de wereld in het
onderste van het heelal stampen, en bevrijd van het levensmoede lijf met zijn Roelinde
in de ruimte zou willen blijven zweven’, zegt in 'n cyniese voorspelling, aan 'n
kindeke, hoe 't hem zelf in 't leven was vergaan: ‘Ze zullen u eerst doen groeien en
dan vastpakken in uw nek en dan zal het noodlot of het toeval u sarren en plagen.’
Hij gaat de bosheks vragen, hoe zijn leven op het boek van de duisternis getekend
en gekleurd staat, en dan doodt hij haar, omdat zij hem ‘niet meester laat van in- en
uiterlijk bestaan’. Aan de Shakespeariaanse gezellen, Wagaloon, de ‘wener’ en de
Nar, de ‘lacher’, bekent hij tenslotte: ‘dit heb ik geleerd: het leven zelf niet meer bij
de toom te willen leiden.... De macht van het leven heb ik uitgedaagd en ik waande
haar reeds neergeslagen te hebben! Maar thans gevoel ik, dat ìk de speelbal van het
leven ben. O, grote levensmacht, ik weet niet wat ge zijt, of ge nu Voorzienigheid
heet, Noodlot of Toeval - dat raakt me niet. Ik weet dat ge bestaat, dat ge op mij
drukt als een loden hand en dat ìk bukken moet!’ En de Nar vindt, dat er dan eindelik
‘twee narren op de wereld zijn. Maar daarom moet ge u niet laten beregenen, kom!’
zegt hij tot Holdijn en trekt hem dansend weg. Wagaloon, die 't tweede toneel beheerst,
is in dit drama de zalvende profeet van 'n levensleer. Hij spreekt van God als ‘den
zanger van het groote lied’ en heeft de wens gevonden voor de levensmoeë Holdijn:
‘O kont ge de onbewuste onschuld van de bloemen als bewustheid aan uw hart
drukken.’ Dan zou hij wijs zijn door onbewustheid als 't kind in Intérieur van
Maeterlinck.
Tegen de kille toon klinkt soms op 'n geluid door de drang naar 'n ander, 'n voller
leven aangeslagen. Pallieter is in aantocht. Zo
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komt bij 't tweede toneel Holdijn op: ‘Zie, hoe de zon op het landschap davert. 't Is
alsof ik het leven zie, dat uit de boomen en de bloemen borrelt; ook in mij kan ik het
leven om zoo te zeggen vastpakken; 'k heb nooit het leven zoodanig gevoeld; 't spant
als een zwellend water mijn armen en mijn heel lijf wijder uiteen....’ Naast de vrome
volksgebruiken, als 't bidden en 't branden van gewijde kaarsen en 't
wijwater-sprenkelen bij 'n onweer, hebben de volksuitdrukkingen en
volksoverdrijvingen Timmermans zo bekoord, dat ze ook hier niet ontbreken.
'n Waarborg voor zijn aanleg als knap verteller waren de Schemeringen van den
Dood. In 1910 verscheen dit boek met illustraties van Flor Van

Illustratie van Flor Van Reeth.

Reeth, die vele van deze uren met hem beleefd had en aan wie 't ook werd opgedragen.
Bij de herdruk heeft Timmermans zelf prentjes bij de tekst gemaakt, aardige primitieve
houtsneden, echt in de trant der dodendansen, zoals 't paste bij zijn danse macabre36).
De alomtegenwoordige, in alles-aanwezige macht van de geheimzinnige Dood
heeft hij in dit boek willen laten voelen. Daartoe heeft hij zijn voorgevoelens, angsten huiverstemmingen bewaard, gewaarwordingen vastgehouden, die zijn geest
bevruchtten; toen hij leefde van z'n zintuigen die leefden van z'n zenuwen.
't Zijn enkele novellen, waarin behandeld worden huiververbeeldingen voor de
Dood, die door een onbewuste daad - le ‘geste fatal’ in Maeterlinck's leer - verrijst,
zoals in 't Zevende graf, dat reeds gemaakt was, terwijl nog voor niemand besteld.
In 'n andere novelle is 't de angstgedachte van 'n zoon, die tegen de verzekering van
de dokter in, blijft weten dat zijn moeder sterven zal. De jongen
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voelt de aanwezigheid van de dood, tastbaar in de leegheid rondom zich en
aanhuiverend tot zichtbaar symbool in de komst van de lijkbidder. In de
Kelder-novelle ontmoeten we de man, die de natuur van 't menselike vlees vast
bedwongen, beheerst wil houden in de koude greep van zijn geest; maar dit loopt uit
op 't omkomen in waanzinnigheid van zijn vrouw, die hem bovendien bedrogen heeft.
In 't Ongekende gaan twee minnenden onder invloed van omgeving en veel ascetiese
lektuur 'n enkel-gèèstelik huwelik aan en verdrinken zich; de jongeling wordt gered,
maar door een geheimzinnige macht - dit is zijn eigen obsessie - wordt hij
teruggedreven naar 't water, waar hij dan ook de dood vindt. Zo is elke novelle de
romantiek van 'n geheimzinnig geval, waarin meermalen de vleeselike passie beheerst
wilde zijn. Onbewust heeft de schrijver de vier novellen, die noodlottig aflopen, laten
vertellen door 'n tweede persoon; - de naïef-egoïstiese kern van volksgeaardheid
blijkt hier weer uit - de andere verhalen, waarin de Dood bedrogen uitkomt, worden
behandeld als hemzelf overkomen.
Het boek brengt ons in donkere kelders, waar 't kaarslicht van kandelaren schel
licht over eigen magere bleke handen, en bevend raakt de strakke witte muren en
grote schaduwen geeft naar de uithoeken toe. Men schrikt er van grote blinkende
katogen en van eigen schaduw. In de ruimte is te horen, hoe de tik-tak van 'n grote
hangklok de tijd in stukskes kapt en de geluiden eendig wegklinken in de holle zwarte
nacht, waar, tussen de barsten en scheuren der wolken, de maan als 'n grote druppel
bloed hangt over 't geheimzinnige land van een enkele uitgeholde wilgentronk. Men
komt er op kerkhoven en in spookhuizen, waar voor geheimzinnige geruchten 't
huiveringszweet uitbreekt. Er wordt gelezen uit oude perkamenten boeken een
mysterieuse levensleer. Men leest er Ruysbroeck, omwille van de mystiek, men ziet
er Fra Angelico's, om wille van 't effect, men treft er St. Franciscus aan ter illustratie,
de Heilige Rochus, Hieronymus en O.L. Vrouw van Zeven Weeën door
sfeerverwantschap, en verder Beethoven, ‘de litanische zang’ van Wagner, ‘de
droomerij’ van Chopin, de hobo en de doedelzak: want de weemoed ligt er met de
huivering versmolten.
In deze griezelverhalen spreekt alles 'n geheimzinnige taal en brengt 't noodlot
nader en nader. Achter elk ding wordt het andere gevoeld, waardoor de omringende
wereld zijn vertrouwdheid verliest en 't vaag-verschrikkende naar voren komt. De
dingen zijn er als levende wezens gegeven. ‘Ons huis, zo schrijft hij, stond heel alleen
in de kale, wijde heidevlakte, ten boorde van eene in de verte verschemerende, hooge
beukenlaan, die als eene donkere gothieke gaanderij, dwars, recht op recht, als een
mes, de droeve woestenij
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doorsneed.... Die laan diende tot niets. Zij lag er als iets te veel op de wereld. Zij was
als een wezen dat leefde, voortging naar een doel, maar er het nuttelooze of het
onbereikbare van gevoeld had en was blijven staan’37).
Het vermogen intensief te beleven, heeft Timmermans en hij drukt 't beleven uit
in biezonder suggestieve vorm. Door de overdracht van benamingen van zintuigelike
indrukken op subjectieve gemoedsaandoeningen komt 't nauwe verband tussen de
psychiese toestanden en fysiese indrukken in zijn taal tot uitdrukking. 't Jongensachtig
gedurfde aandikken - zoals dit aan Streuvels' Doodendans (1901) eigen was - is hier
niet vreemd gebleven. Bij 't verwerken van 't sinister materiaal verraadt zich soms
de romantiese opzettelikheid en de kunstmatige opwinding tot griezeligheden, in het
toevallig gelegde verband, in 't overladene en gemeenplaatsige, in de ongezuiverde
fantasie en zeggingstrant. Zo lezen we: ‘Treurwilgen leekten hun moedelooze twijgen
over zwarte zerken, alsof ze het bittere leven hadden doorvoeld en weer in 't
onbewuste waaruit ze geboren waren, verzinken wilden.’ Hij schrijft van de grafmaker,
‘die zijn brood brak gedegen uit de asch der gestorvenen en zijn melk dronk uit het
sap hunner lichamen ontvloeid’38).
Over 't algemeen is de taal in de Schemeringen van den Dood tè weelderig voor
de behandelde stof; tè veel realistiese détails worden gegeven; Timmermans zag de
schoonheid van 't uiterlike leven als te belangrijk om 'n goed volgeling te zijn van
iemand als Maeterlinck. Zelf schrijft hij 't in de Lijkbidder: ‘Mijn eenigst genot was
de natuur in werking te zien, seizoen achter seizoen te zien opvolgen, te zien hoe de
zomer door het donkere boomenloof een versmacht licht in de kameren lei en hoe 's
winters de maneschijn groen, strak als het stilstaande bliksemlicht in de gangen stond.
Naar den regen kon ik luisteren als nu naar Wagnermuziek en ik was blij als een kind
in de drukking van den wilden wind de vlakte te mogen bewandelen. Houthakken,
bloemenplanten, kruiden drogen waren soms mijne bezigheden en 's avonds las ik
in zeer oude boeken wondere historiën, die mijn geest en verbeelding prikkelden.
Heelder uren kon ik uit eenen doedelzak eentonige liederen langs de vlakte laten
drijven’39).
Zeer merkwaardig is in deze bundel de sterk-verbale visie, waarin zelfstandigheden
en blijvende eigenschappen 'n zelfbewegelik animisties verbaal karakter krijgen40).
‘Een viertrappig brugsken met ijzeren leuning klom ter witgeschilderde deur, waarin
een rond getralied spioengaatje in den witten gang zag. Langs weerskanten van den
inkom diepte in den muur een groot boogvenster
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met ijzeren staven voor, en breed vierkantten de drie ramen van het eenige verdiep
waar onze slaapkamers waren. - Een hooge breede schoorsteen mantelde rijk
gebeeldhouwd over een diepen zwarten haard en torste naar de hooge zoldering,
waarvan ijzeren lusters breed neêrzakten’41). Zo ook gaat bijna elke werking, die de
mens uitoefent met 'n instrument of werktuig, bij Timmermans van dat instrument
zelf uit. Alles leeft of beweegt of is aan 't gebeuren.
Deze griezelverhalen van Timmermans staan met de Klok van Jef Mennekens alleen
in hun soort in de Vlaamse litteratuur. Bij beiden is 't tot 'n pogen beperkt. Buiten
Vlaanderen bleef de Schemeringen van den Dood nagenoeg onbekend, evenals
Timmermans zelf, totdat Pallieter de belangstelling der kritici had gewekt, naar wat
vooraf was gegaan. Aan beïnvloeding, zoals men vermoedde, door een der
grootmeesters in dit litterair genre, E.A. Poe of E.T.A. Hoffmann of Villiers de l'Isle
Adam (Contes), is niet te geloven.
Dit boek sluit 'n periode af in Timmermans' leven. Tot hiertoe is litteratuur toch
nog maar iets bijkomstigs voor hem geweest. 't Succes van de Begijnhofsproken en
De Schemeringen gaf hem de moed zich aan de litteraire kunst te gaan wijden. En
fijngevoelig voor ontroeringen, kinderlik ontvankelik voor 't uiterlik schoon, toegerust
met 'n merkwaardige schildersvisie en taalvaardigheid, mocht de 25-jarige er gerust
toe besluiten. Hij heeft gezocht naar wat achter de dingen zit; hij verbeeldde zich de
Dood in alles en overal verborgen te zien. In Pallieter zal hij fris 't Leven geven,
zoals dit broeit in de natuurverschijningen. Maar eerst moest Goethe's woord in hem
waar worden:
Grau, teurer Freund, ist alle Theorie
Und grün des Lebens goldner Baum.
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37) De Schemeringen van den Dood, 3e dr., blz. 1.
38) id., blz. 55 en 56.
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40) Zie Padberg, De mooie Taal, hst. Het mooi gebruikte woord.
41) De Schemeringen van den Dood, 3e dr., blz. 5, 41 en 42.
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V. Timmermans zelfstandig.
De Dagenmelker Pallieter.
De zinnelike oorspronkelike aandrang der Nieuwe Gidsers lag verklankt in
teergevoelig lied of vers, de Wandelende Jood trok de wereld door, hopeloos zoekend
naar rust of berusting, Gezelle's zang over de gang van 't jaar, klonk na over 't Vlaamse
land....
Pol De Mont gaf de Sotternieën van de Lente, Streuvels de natuur, openlucht, zon,
ruimte en 't uitzicht; 'n triomflied voor de Zon jubelde Herman Teirlinck en inmiddels
trok de Rei der Maanden voorbij voor de geest van Karel Van de Woestijne, bij wie
't verblindend toverspel van tinten en kleuren onophoudelik binnendrong; 't Leven
in de wisselende seizoenen was 't, dat Jozef Muls en bijna alle Vlaamse schrijvers
geboeid hield.
Naast en in die lofzangen aan de natuur klonk 'n sombere toon door. 't Pessimisme
van de vroegere naturalistiese richting, dat nog op velen woog, uitte zich in de
levenskijk van de z.g. psychologiese en sociale roman, of maakte plaats voor 'n
verschrikkelik ernstige, vaak dilettanties-filosofiese geest in de litteratuur, waar de
leus ‘vergeesteliking’ geldend werd. - 'n Fatalisme hield Streuvels nog gevangen.
Buysse was iets milder van toon geworden; scherper verbittering flitste op uit de
romans van Gustaaf Vermeersch, en René De Clercq stak z'n Toortsen omhoog.
Maar 't is 'n veerkrachtig volk dat in Tijl Uilenspiegel van De Coster zijn
symbolisering vond. Met de belangstelling voor volkskunde, voor primitieve
eigenschappen en dingen, nam de zin voor humor toe.
Er werd getafelsmuld door de dorpsmensen en boeren van Buysse en Streuvels,
door Serjanszoon van Teirlinck, er ging 'n schaterlach op om de gekruide moppen
der Zonnekloppers van Baekelmans, maar gedempt bleef deze komiese humor toch,
want al die boeren- en bohemerachtige en fijne typen hebben lijdersgezichten1).
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In stof en vorm is dit alles nauweliks te vergelijken met wat toen kwam, onverwacht,
gegroeid uit de droom van 'n dichter: Pallieter.
***
Sint Augustinus vertelt van zijn bekeringsproces: ‘De nieuwe wil, die ik begon te
krijgen, was nog niet sterk genoeg om die andere

De Mannen uit 't Belofteland.
Felix Timmermans.
Foto van B. Janssens,
Lier.

wil te overmeesteren, die door langdurige toegeeflikheid was sterk geworden.’ Zo
ook had over Felix Timmermans de gewoonte 'n geheimzinnige heerschappij
gekregen, omdat hij gewillig was gekomen, waar hij niet wilde. De drang van 't
opzinderend levens-
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gevoel boorde soms door de depressie heen, maar dit voedde niet meer dan de tragiek
der Schemeringen. 'n Afkeer had hij van elke vervlakking en vervaging tot
alledaagsheid; hij wist wel van de schoonheid, die rondom hem leefde, verlangde
hevig, zich te hervatten, maar hij kon zich niet bevrijden, niet voluit bewonderen.
'n Ondragelike spanning was 't, totdat de doorslaggevende factor - bij Augustinus
enkele woorden - de verlossing meebracht en de verwisseling van levenscentrum
besliste. Het was een ‘gelukkig ongeluk.’ Voor 'n breuk-operatie moest hij naar 't
gasthuis (Febr. 1910); er kwam een verwikkeling bij, en toen hij de dood dreigend
zag, begon hij te vrezen en te bidden lijk 'n kind. Hij verlangde terug te leven,
eenvoudig te leven. ‘Lijk een visch naar water snakt, zoo snakte ik naar het leven,’
zegt hij.
't Was juist 't begin van de lente. 't Gasthuisnonneken, dat hem oppaste, had twee
bloeiende hyacinten op de vensterrichel van zijn kamer gezet. Die bloemen leerden
hem 'n nieuwe wijsheid; zij hebben het eerste zaad van Pallieter in hem gelegd. - Uit
dankbaarheid zou deze later de Bohemers op hun doedelzak 'n liedje doen spelen
voor 't Gasthuis en er zelf 'n pot honing brengen.
Ineens zag hij in, verkeerd te hebben geleefd, van woorden en schijnen, van boeken,
begrippen en wijsheden, en nog in hinderende conventies. Hij begreep, dat hij als
mens verleerd had te zìjn. De drift naar 't leven spoelde al zijn frasen, al zijn
getheoretiseer, al 't gelitteratuur over God en de dingen weg. Vol liefde en
overstromende dank aan 't Leven, wou hij als eerste en voornaamste functie van de
mens het alledaagse leven gretig aanvaarden. Hij dacht aan de dichterlike zielen, die
de schoonheid der natuur rechtstreeks, buiten alle civilisatie om, aanvaard hadden
in kinderlike blijdschap. Aan Gezelle, aan Sint Franciscus, die de natuur in 't hart
droeg en zo'n verrukkelik zonnelied zong. Maar meer dan 'n Franciscaanse
natuurliefde zat hem de Jordaense en Breughelse in 't bloed. Want 't was de stem van
zijn bloed; hij voelde de hartstocht om, door niets gebonden, te kunnen opgaan in
alles, zoals Shelly en Byron, Tagore en Walt Whitman en zoveel andere groten ongeweten voor hem - hebben ervaren. ‘Le désir’ trachtte zich integraal te handhaven;
ondanks overeenkomst was toch de primitieve verrukking hier nog 'n heel andere
dan de hete drift, die 'n zestal jaren later in kreten van Dada zou opklinken als 'n:
‘Leven, leven, leven, nòg na de wiskundige bezetenheid van 't tikkend machinegeweer,
leven na de Marne en het Isonzo-front; dààrna nog den arm te mogen strekken naar
den drift te leven’2). Pallieter werd 'n nieuw bewijs van de produktieve kracht van 't
verlangen, naast de Nouvelle Héloïse van Rousseau, die ook de drang naar
levensvolheid
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en liefde niet verwezenliken kon, terugkeerde tot de natuur, maar niet tot 't volle
leven. De geweldige vitaliteit en al die zinnelike weelde heeft de schrijver in blinde
extase gebracht. Onweerstaanbaar, met de hartstochtelikheid van 'n jeugd, is zijn
verlangen op 't wondere leven losgestormd en bleef geboeid door 't zinnelike beeld,
de weelderige koleur, de geuren en de klanken.
Zijn volledig herstel wachtte hij niet af; hij verliet 't gasthuis en trok met z'n hart en
z'n zinnen 't veld in. 't Was alsof hij blind en doof was geweest, 'n nieuwe wereld
van kleurvisioenen en klanken ging in verrassingen voor hem open; 't was alles nieuw
en nooit gezien, niet afgestompt door de dagelikse terugkeer; het gistend leven werkte,
het stond niet stil, het groeide zwellend overal, het brak los uit de grond en uit de
bomen, hij rook en voelde 't. Hij zag 't Salon en 't landschap van water, akkers,
beemden, bossen en hoeven ‘met gewasschen oogen’, alles scheen helderder, vinniger
en sappiger van kleur. De bewondering was 't begin voor verder zoeken; zo is hij z'n
ontdekkingsreis door de Vlaamse natuur begonnen. Hij vond de zomer, de winter,
de herfst, de avond en de nachten, de mensen en de molens en hij had meteen het
voorrecht 'n molenaar te kennen. 't Voorrecht, want ‘het is een geluk bevriend te zijn
met een hovenier en een molenaar. Hun oogen hebben de de kleuren en de verten
gedronken. Hun geest en hun sprake is vol verwen en tinten en geluk’3). Voortaan
zou Timmermans de natuur niet meer, zooals vroeger, naar zich toe trekken, maar
tot haar gaan.
Die schoonheid bezat zijn hart, hij ging er zijn drang tot artistieke produktie in
uitleven. De natuur besloot hij te gaan beschrijven onder 't wisselen van de
jaargetijden, in 'n dagboek van de wolken en de vruchten, van de waterkens en de
bomen en van alles wat er op de velden roert en staat. En het werk ‘moest
geënlumineerd worden als d'oude getijdenboeken’4).
In deze tijd ook - toen was hij reeds aan Pallieter aan 't schrijven - is zijn ‘teedere
liefde-idylle’ begonnen; zijn ‘hert bloemde open van liefde, kreeg vleugels en bouwde
kasteelen en Walhalla's. 't Waren druivensappige tijden’, zegt hij. - De verlangende
liefde, die de glans der schoonheid oproept en alle dingen nieuw en heerlik stralen
doet, zal hem nog eens tot dichter geslagen hebben. Had Perk niet zijn Mathilde? In plaats van een Mephisto ontmoette de Vlaamse Faustnatuur, Pallieter, 'n Marieke,
wie niets ontbrak dan vleugeltjes; op haar zal hij zingen met z'n ogen toe van teder
genot:

Theo Rutten, Felix Timmermans

79
‘Marieke, pirrewieke,
pirrewitje kandieke,
pirrewitje kanditje,
verrumpeld Marieke!
o zallef, o heunink, o boter der ziel!’

De 5e Oktober 1912 trouwde Felix Timmermans met Marieke Janssens. Terug van
de huweliksreis naar 't eiland Walcheren, en speciaal naar 't stadje Veere, dat z'n
vriend Kimpe hem had aangeraden, ging hij met Marieke wonen in 'n klein huisje
op de Karthuizersvest. Zijn ouders, die er nu vrede mee namen, hielpen hen, dat zij
ook handel in kant konden beginnen. Felix maakte er tekeningen voor, Marieke met
haar moeder, die bij hen kwam inwonen, maakte de stalen en gaf 't verdere werk aan
de werksters uit. Dit bleef de kostwinning tot aan de oorlog.
Al had hij tussen z'n werk door nog wel eens sombere vlagen en deed de zuigkracht
van 't mysterieuse hem bij ogenblikken teruggrijpen naar de vroegere boeken, hij
was en bleef van die ‘bezetenheid’ verlost. Hij kon z'n hart vrij uitleven aan Gezelle,
'n oude zeventiende-eeuwse Bijbel, en boeken en tijdschriften over tuin- en landbouw.
Mannekensblaren en oude en nieuwe almanakken zocht hij op, en 't geldt dan ook
voor Pallieter ten dele, wat Emile Faguet zegt van Rabelais' Pantagruel: ‘Il est sorti
comme l'arbre du germe, des almanachs populaires et burlesques.’5) De Bijbel vooral
was hem lief en aangenaam om de overvloed van beelden. - Men kent de psalmerende
Pallieter, die ‘het gebed der gewassen des velds’ (psalm 130) parafraseert, voor wie
heel de aarde is als 'n horen van overvloed, die van 't manna en Mozes en het
Belofteland spreekt, die gelijk ons Lievevrouwke zegt: ‘Mijn ziel verheft den Heer’
en zeer veel bijbelse herinneringen heeft.
Timmermans' diepere aanleg en aard - dit is ernst die berusting kent en telkens
weer omziet naar 't kinderlik vroeger - zijn archaïsties temperament was weer naar
voren gekomen. Zijn aandacht werd getrokken door de oudere geschiedenis van Lier,
toen 't stadje iets van z'n intiemst ging verliezen door 't dempen der vlietjes, die ‘echte
De Braekeleers’ en 't slechten der molens, die ‘pastorale Filozofen’6). - Pallieter zal
gevoel hebben voor 't oude, zal lezen uit oude verluchte boeken, ontroerd zijn door
oude volkswijzen en kerstliedjes; en de Middeleeuwse verhalen zullen hem eigen
zijn. Verzot op de schone kronkelrivier, de Nethe, en 't landschap in zijn ongedwongen
lijnen, zal hij de verstijving tot kanaal en de moderne spoorweg, die er moesten
komen, niet waarderen.
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Intussen stond de ziel van de schrijver voor heel de natuur in direkte aanvoeling open
als 'n ontvankelike klankbodem. Overal en op alle tijden van de dag ging hij haar op
heterdaad betrappen; in z'n verbeelding zag hij hele landschappen. Had zijn visie
zich oorspronkelik bij de reactie vooral verplaatst van de schemering naar de morgen
en de middagzon, langzamerhand keerde zij weer terug tot 't late van de dag.
Maar met niets dan natuurschildering begon z'n lyries dagboek eentonig te worden.
Er ontbrak iets in, 't moest verteld rond 'n mens, die 't leven aanvaardt als 'n dageliks
feest.
Op z'n ziekbed had hij zich zulk 'n mens gedroomd, die wars van alle pedant
gefilosofeer, zonder zich te bekommeren om maatschappelikheid, om wellevendheid
of conventionele zeden, zou leven in uitbuiten van al 't goede, wegwerpend,
ontkennend wat er mee strijdt; geen mijnheer of fatsoenlik man, hij moest er een
zijn, die vrij van alle vormen en normen, ongebonden en voor geen enkele
konsekwentie terugschrikkend, genieten zou van al wat er op de wereld te genieten
valt. De natuur moest de belangrijkste plaats innemen in zijn gewone alledaagse
leven en de man moest 't leven beheersen. Voor hem kon er geen kwaad zijn en geen
verdriet; zonder verantwoordelikheid en zorgen, lijk Breughel hem reeds kende, zou
hij op de aarde staan voor ‘haar duizend borsten’ met al z'n zinnen, zoals Rubens.
In één verliefdheid op 't leven, boordevol aan schoonheid, aan streling, zou hij
gelukkig zijn door louter bewondering alleen. Dit werd Pallieter: een subjectieve
uiting, maar een van algemeen-menselike dracht; de bemiddelaarsfiguur van 'n
enigsins ruw-zinnelik, overborrelend levensgevoel en romantiese werkelikheidszin.
- 't Emotionele denken is geneigd de werkelikheid liefst zelf heerlik naar zijn
behoeften uit te beelden. - Het is de droom van 'n dichter, van 'n mens, die zich
bevrijdt, iets uitroeiend in z'n hart en bij 't driftige begeren de levenskommer negeert.
Zo is Pallieter eigenlik in de wortel 'n scepticus, uitgegroeid en vermenigvuldigd tot
'n Vlaams epicurist. Het konflikt, hoe de mens is en hoe hij zou kunnen zijn, fictief
eclecties gedacht, ligt heel zeker aan Pallieter ten grondslag. 't Eerste element is
weggelaten, ligt er onder als 'n psychologiese expositiegrond; wij hebben er ons zelf
slechts bij aan te vullen. Zo verstaan we 't boek aan de hand van enkele citaten:
‘Dat is het Leven: altijd maar geven en koppelen, en 't een heeft nog geen dag
gezien of het andere wordt reeds gemaakt. Zoo gaat het altijd voort en altijd rond,
het eene maakt plaats voor het ander, en staat ge nu met uw tien geboden in het haar,
of op uwen vinger te zuigen, de “waarom” komt ge toch niet te weten. “Mor da's
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niks,” zei Pallieter, “'t is schoen en lot er ons de sijs van aflakke...”
- ‘En de Natuur wil voor niets of niemand iets van hare goedheid achterhouden
en hare genietingen hangen zoo maar voor 't pakken in de lucht. Zij is eenvoudig als
een kind en goed als eene moeder, en wat zij geeft, gaat tot in het leven van de ziel.
Dat is de àl-goedheid van de oude aarde, die zich telkens vernieuwt, en door de
menschen niet begrepen wordt, daar zij elders zoeken.
Daarom zeiden de philosophen: “Gaat tot de Natuur! Gaat tot de Natuur! Maar zij
zelven keerden hun gat naar de zon en vermagerden lijk graten tusschen stapels
boeken en dichtgesloten kamers.
“Filesoof zijn is ni schrijve, mor is leve!” zei Pallieter, die met zijn voeten in de
parij stond en 't perelend zonnespel aanschouwde.....” .... 't Enigste wat hij dan ook
ooit geschreven heeft, is 't “carpe diem” van Horatius, zijn lijfspreuk “Melk den dag.”
- En terwijl (Pallieter) zoo alleen in dat verlaten woud slenterde en zielsgelukkig
was om een boom, stak daarbuiten de wereld vol ellende en miserie; en waren de
menschen ziek naar het verdriet en leefden om te sterven. Het viel hem lijk een blok.
Maar ach! wat kon hij er aan doen? Was hij ook geen pier?
De wereld draait rond, hij draait mee en er is maar één verschil en dat is: dat hij
van het draaien geniet. En dat geeft of verdeelt men met den besten wil der wereld
niet aan anderen....’
Een Schillers Pan-Kalisme of de levensblijheid door puur Dionysiese
zinnenverrukking, een levensbeschouwing of natuurreligie is in deze tegenstelling
van de zoekende Wandelende Jood niet belichaamd te zoeken. Nogmaals, Pallieter
werd niets anders dan 'n dichterlike uitbeelding van 'n verlangen naar leven in 'n
onbereikbare idealiteit, 'n droom van 'n gestyleerd aardeleven7). 't Spreekt dus vanzelf,
dat er aan dit beeld generlei schaduw is; hij kon toch niet naar lijden verlangen. De
grote kracht - en zwakheid - ligt juist in die eenzijdigheid. Ook voor Timmermans
was de zeer vaag omlijnde Pallieterfiguur 'n vleeselike onwezenlikheid. Goed wist
hij, dat zo 'n mens niet bestond, op wie noch levensomstandigheden noch tijd eigenlik
vat hebben; want hij is eeuwig Pallieter. Pantheïsties is hij slechts te heten, in zoverre
er in zijn volk pantheïsme zou schuilen, want hier inderdaad is 't volksgeest, die
doorstralend met zijn psyche de kunstenaar gegeven heeft..
Al schrijvend, herschrijvend, uitlatend en bijvoegend groeide 't werk en tegelijkertijd
ontwikkelde zich weer volop de Lierenaar in Felix Timmermans. Hij was artiest,
maar trouw aan eigen aard - geen intellektualisme, van welke slag ook, scheidt de
Vlaming van zijn volk - verkeerde hij in dagelikse ongedwongen omgang met de
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Lierse volksmensen en nam hij deel aan hun feesten. En deze waren uitbundig, met
eten en drinken voor robuste magen; en talrijk, want, naar Timmermans vertelt en
Antoon Thiry en ook anderen die veel in Lier kwamen, was er vóór de oorlog
misschien geen stadje, waar al de klassen van de maatschappij het gebracht hadden
tot zulk een minimum van werk en zulk een maximum van kermissen, als Lierke
Plezierke. - De geest van Pallieter is de geest van 't volk, dat meer geeft om de tastbare
genoegens van 't leven dan om zijn verborgenheden, dat optimisties geniet van 't
leven, al is dit vol teleurstellingen, dat zich natuurlik, ongedwongen, zo maar geeft
tot zotte uitgelatenheid toe en ongegeneerd zich uit en daardoor ook grof, ruw en
plat kan zijn. - In die Lierse eeuwige kermis van Jan Steen zat ook de snaakse geest
van Uilenspiegel, van Reinaert die zich verkneukelt, en de humor van de
Poesjenellekelder. De ‘aardige’, de ‘vieze’, want dit betekent ook de plezante, is de
held van 't ongeletterde volk, dat één ding vooral kent: lachen, lachen en nog eens
lachen, en dit bij voorkeur om de grof-komiese grap en om de ironiese klucht ten
koste van rijken en edellieden. Deze behoefte naar 't komiese werd de Lierenaar soms
'n werkelike hartstocht. Men ving de humoristiese gezegdes van anderen op, men
zocht en oefende er zich in, de lachlust van zijn toehoorders te prikkelen.
Timmermans, wie 't buitengewone reeds eigen was juist als Breughel, die Uilenspiegel,
de Pantagruel van Rabelais en wat van Shakespeare had gelezen, vond er niet 't minst
van allen genot in. Pallieter zal 't bewijzen: die rijdt op de rug van z'n bok de beemden
in en onverwacht met 'n potsierlike graaf 'n tweegevecht aangaat; die drie blinde
venten naar 'n wegrollende huifkar ten afscheid hun stokken ziet omhoog steken in
de verkeerde richting. Zijn zuster zal zijn de kwezelachtige Charlot, uit veel
Charlottennaturen geschapen, en de pastoor familie van 't pastoorken van Parijs, dat
in de volksmond zo biezonder expressief kon preken. En naast deze
objectief-humoristies geziene karakters, zal de humor van Timmermans en z'n volk
spreken in keuze van détails, van situaties, woorden en beelden, in de verbinding
van 't heel natuurlike en 't zonderlinge, van 't groteske en 't verhevene, van 't
onbelangrijke en 't gewichtige, van 't amusante en 't ernstige, 't komiese en 't tragiese.
De volkshumor, die hij opving, heeft zijn fantasie meestal omgeschapen, en zo in
Pallieter aan de wereld veropenbaard.
Naast levensuitbundigheid heeft 't volk altijd ook zijn melancholiese trek met
weemoedsdromen, 'n hart dat oprecht en tot overgevoeligheid en opwinding geneigd
is; het gebruikt 't woord, dat in overdreven zin de dingen zegt, omdat het zo een
praegnante, ver-
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hoogde werking op 't gevoel uitoefent, en 'n beeld, dat meer willekeurig duidend dan
voor uitpluizing vatbaar is. De rethoriek schijnt in de grond een der onverwoestbare
eigenschappen te zijn van de Vlaming; vooral in elke Brabander zit nog altijd een
rederijker. - Pallieter mag dus rethorikaal zijn, hij is daarom niet minder echt. Zo
zullen we verstaan, dat er de ‘bijenkorven schuimend van honing overloopen’, dat
Pallieter ‘zijn hert van aandoening voelt smilten tot een zoete zalf en de grond kust’;
dat hij in oneindige stilte ‘als 't ware de manestralen schijnen hoort en voelen kan’,
dat hij zo blij is met Marieke, ‘dat hij haar zou kunnen kraken en opeten en pijn doen’
uit hij wist niet welk gevoel; dat hij tenslotte ook zelfs spreekt van zijn God opeten.
En niet anders is 't, als Pallieter bij 't zien van 'n bunder papavers er ineens inloopt,
‘tot aan zijn borst in het machtige rood verdwijnt, omdat hij de geweldige klanken
rood betasten en bestreelen’ moest. Wat hij zegt over 'n handvol aarde, die hij alvorens
weg te trekken van de geboortegrond heeft opgenomen: ‘Da's Heilegdoem!’, kan
wel geïnspireerd zijn door 't bekende lied ‘Mijn Vlaanderen is mij heilig’ of door de
legende van de Gulden Sporenslag, die van de krijgers vertelt, dat zij, alvorens de
slag in te trekken, van de grond aarde opnamen en erin beten.
Ook 't eenvoudig, soms wat ruw vertrouwend geloof van 't volk, dat 'n gemoedelike
uitdrukking over God en godsdienst goed verdraagt, de beeweggangers naar
Scherpenheuvel en de andere jaarlikse processies, zijn folklore, zijn oude zangen en
Driekoningenliekes, zijn rijstpap en de slagwoorden van zijn levensfilosofie zullen
in Pallieter worden opgenomen8).
Juist geschikt tot het innig uitbeelden van al die genotgevende dingen kwam hem
de taal van de Lierse volksjongen te hulp, die 'n ‘beeldtaal’ is van 't plezier, de tafel
en 't lichaam. De schrijver beluisterde de gezegdes van de Lierse ongeletterde
volksman, maar eveneens van de stadgenoten, wier geest en gemoed ook voor andere
genietingen vatbaar bleken dan 't kurieuse, 't rare, 't lachwekkende. Hij heeft
onthouden en zelf gezegd, gewikt en gekozen, wat heel biezonder de kleur heeft van
't milieu, en zal ze gebruiken altijd zeer scherp geaccentueerd. - Als ‘in de eerste
Lievevrouwkensdagen de Lente ziek is en de zon wegblijft, zegt Pallieter, met een
scheeven mond van bitterheid: ‘'t Spel is nor de knoppe!’..., en bij 'n rijkdom van
kleuren ‘want koleuren is alles in alles’, zegt hij ‘met halfopen oogen: Rubes bleft
er af!’ .... of met een zucht van bewondering: ‘Och, Sint-Jan, worroem staat da'ni in
oewen apokalips?’ En als ‘de zon nog ver achter de wereld zit ievers bij de Moorkens
en de Chineezen, de dag paskens in de lucht aan
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't klauteren is, als Pallieter lijk mieren in zijn beenen heeft van ongeduld en de toerten
welgelukt en schoon zijn en geurig om een Sint Antonius te verleiden’, 't is altijd
Liers; zuiver Liers is de taal van de hele Pallieter.
Antoon Thiry verzekert ons zelfs, dat 't boek zich in 't Liers dialekt gemakkeliker
laat voorlezen dan in 't algemeen beschaafd Nederlands.
Zo heeft 't Vlaamse volk en 't Lierse speciaal meegewerkt aan Pallieter en werd deze
zuiver van zijn volk, geheel vertrouwd aan zijn wezen, 'n nationale figuur door 't
kader van 't landschap en de weerspiegeling van de karakteristieke volksziel.
Aldoor groeiende was Pallieter echter op al te Lierse banen gekomen, zodat de lofzang
over de goedheid der aarde overstemd werd. Timmermans merkte het bijtijds en
slechts enkele stukken, zoals het Tweegevecht, 't Gesprek met de Filosoof, De
Beevaart naar Scherpenheuvel werden behouden. In plaats van de grof-satirieke
Lierenaar trad de ‘mens’ Pallieter nu op 't voorplan. Timmermans zag zijn hele leven,
liet hem geboren worden, zijn testament maken en sterven. 't Was 't zelfde met de
bijpersonen, behalve met Marieke; de andere zijn vroeger allemaal eens anders
geweest.
Weer kwam 't feest van de aarde niet tot zijn recht. 't Voldeed hem ook niet.
Pallieter mocht er maar in optreden als aanvoeler en vertolker van de veelvuldige
schoonheden van de aarde en 't leven. Nu kreeg hij vaster lijnen en kwalificaties. 't
Moest een iemand zijn ‘die lijk een wandelenden boom het leven zou opzuigen en
ingenieten. Iemand die 't geluk bemint en het vinden zal in den rijken eenvoud der
natuur, en onder nederige menschen; iemand, die nog echt bidden kon vol resignatie,
die Gods gedaante zou zien, lijk Guido Gezelle zegt, in iederen bloemenstaal, en
vereerend een madeliefje op zij zou gaan; en genieten zou van den dauw in den mond;
die hield van lach en grap, van alle weeren, van stilte en donder, van Ruysbroeck,
Gezelle en Rabelais, van het boerenvolk en van de dieren, van een boek, schilderijen,
muziek, dansfeest en gebed; geestdriftig en ingetogen, teeder, wild, maar alles ten
volle!’
Aan de Bohemers-doedelzakspelers zal Fransoo vragen: ‘En zulde dan is de bloem
spele van 't geen da'ge wet, dat hiel de wereld in muziek voor ons ope ga?’ En Pallieter
zal 't doen ‘de kreêm van 't lêve’ geven, want hij wordt tevens een sympathieënuiting
van Timmermans. Uit wat de schrijver aan schoons zag, zich
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herinnerde, wist te bedenken en voelde, koos hij met verfijnde smaak, om onder
Pallieters bereik te brengen, al wat binnen 'n volks, bohemers aestheties kader
bijeenkon. Met 'n volkshart en 'n kunstenaarsziel zou hij genieten van de kleuren,
zoveel als van lekker eten, van 'n lied of gedicht, zoveel als van geurende koffie en
de tocht in 'n vliegmachien; in 'n bloem, in 'n zonnestraal, zou hij iets hevigs
bewonderen; in grove scherts en volle zinnelikheid het leven waarderen; hij zou
mondharmonica spelen en de nachtegaal beluisteren, ontroerd zijn van weemoed
door avondschemering, ijdele zeepbellen opblazen en nastaren. De schrijver zal hem
het schetterende horenlied der Walkuren laten zingen en luisteren naar cellozangen
van Beethoven, naar Benoit, Palestrina en Grieg. Onbevangenheid, verrukking, ook
kracht en lawijd, als 't razend onweer, passen bij Pallieter. ‘Niet toevallig,’ zegt
Gerard Brom, ‘wordt vier, vijf keer wel, Mozes genoemd, Mozes het geweldigst
onderwerp van de geweldigste Florentijn’9). 't Werd volkslitteratuur met bewust
kunstverstand, naast ruw-materialisties en uitbundig genieten, ook vreedzame
stemmigheid, de zang van 't verlangende hart, dromend beschouwen en ijle
sentimentaliteit.
Ook de H. Schrift, de vrome schrijvers, de liturgie en godsdienst waren 'n bron
van aesthetiese ontroering. 't Was poëzie voor 't gemoed; de schone vormen,
folkloristiese dingen en gemoedelik humoristiese volksgezegdes over 't godsdienstige
waren aantrekkelike kanten. Daar was veel moois aan, zelfs voor iemand die vanuit
't middelpunt der levenseenheid met de natuur alles zou bezien, want dit doet Pallieter.
Al 't metafysiese, bovenzinnelike beleven is zinnelik gebonden, in de grond geworteld.
Hij voelt zich één met 't leven der natuur, waar hij midden in leeft; zo bekijkt hij
godsdienst, bidden, eredienst, zo interpreteert hij Ruysbroeck, Gezelle, Thomas à
Kempis. Zijn bidden heet ‘lak Ruysbroeck het bediedt ... Gode gheënecht te worden’
en dan knipoogt hij tegen ‘den Baas van hierboven.’ Zijn princiep ‘lot er ons de sys
van aflakke’ past hij even goed toe op 't heilige als 't onheilige, en dan blijft hij heel
konsekwent, volks vooral: ‘Wa veur nen uil kan nog nor den hemel verlangen, als
hem zoo iet zie!’ ... ‘den hemel ligt oep de wereld.’ - 'n Lofzang der aarde zou 't boek
worden, maar niet wat Timmermans verder zei ‘'n lofzang aan Hem die er mij op
geblazen had,’ al wil Pallieter God op zijn allebest bedanken: ‘Wij zullen zijn fruit
ete.’
Waar de godsdienst zich scheen op te lossen in vormen, en folkloristies bovenal
waardering kreeg, was de grens van vroomheidsparodiëring, hoe onschuldig ook
bedoeld, al bereikt. Dit en de zekere sensualiteit van Pallieter waren voor Rome de
redenen om
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de oorspronkelike ongezuiverde uitgave voor de zielen gevaarlik te verklaren10).
Zo ontstond heel de Pallieter met bijpersonen en landschappen - allemaal syntheses
van werkelikheden, verbeeldingen, die bevrucht waren door motieven, gebeurtenissen,
feiten en gezegdes uit 't leven rond de schrijver. Fransoo, de schilder, kreeg 't gelaat
en de ronde goedheid van Valerius De Saedeleer, gelijk de pastoor wat van 't uiterlik
en de dichterlikheid van Gezelle; het Nethedal ontving zijn Begijnebossen, en alles
kreeg wat van het Lierse volksmidden.
Ook heeft hem deugd gedaan de Vlaamse schilderkunst, van de primitieve
verluchtingen der oude getijdenboeken af tot 't werk der modernen toe. In die jaren
maakte Timmermans veel studie van de oude meesters en bezocht trouw de
schilderijen-tentoonstellingen. Hij bewonderde Minne, Ensor, Gustaaf Van de
Woestijne, vooral de Franciscus-cyclus van Léon Fréderic, de
eenzame-windmolen-taferelen van Jacob Smits, de Breughelse processie van Marten
Melsen en de sneeuwlandschappen met deinende heuvelen en schaarse huizen van
Valerius De Saedeleer. De werken der specifiek-Vlaamse schilders hadden zijn
voorliefde, want zij ‘doen aan,’ zo zegt hij, ‘als oude volksliederen, hun wortelen
schieten tot in de miniaturen en bijbelverluchtingen’11). Maar de geest van Pallieter
is toch nog meer verwant aan de kunst, die met 't Middeleeuws primitieve had
gebroken, innige vroomheid verving door 't natuurleven, 't vleeselik zinnelike, in
kleuren en omtrekken weergegeven, en de lust in 't verbrokkeld anecdotiese en
ongewone bijzaken openbaarde. Als 'n Jordaense verheerliking van 't Vlaamse
natuurleven staat de dagenmelker Pallieter wijdbeens in de Vruchtbaarheid.
Onbekommerd als Jan Steen feest hij met de triviale drinkebroers van Teniers. Op
z'n Breughels houdt hij kermis met 't buitenvolk, trekt de processie voorbij en liggen
er de heerlike sneeuwlanden.
Vlaamse kunst uit de aloude Vlaamse grond en de rollende zon over 't lachende
Vlaanderen, dat is Pallieter!
Vier jaar heeft Timmermans aan 't boek gewerkt voordat 't verscheen in de vorm,
zoals we 't nu kennen. En die vorm is al schrijvende gegroeid. Het is niet uitgejubeld
ineens, het is 'n aangehouden kreet van heimwee. Vandaar dat men in de beweging
der zinnen niet de driftige innerlike bewogenheid vindt. Hij bezat de gaven niet,
voordat de inspiratie kwam en de inwendige schepping uitwendige gestalte moest
ontvangen. Dit eiste 'n geduldig, moeizaam uitwerken, de visies moesten
langzamerhand
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worden samengebracht, gegroepeerd en met angstvallige zorg worden geschreven.
Er moest voortdurend gesnoeid worden, telkens afzonderlike hoofdstukken
omgewerkt, uitgezonderd De Horen van Overvloed, die in één geut is geschreven.
Uit grote manuscripten,

Pallieter-portret door Isidoor Opsomer.

door verkernen, verpuren, ‘veramandelen,’ zoals de schrijver 't noemt, is Pallieter
gegroeid. Bij Kimpe en elders werd eruit voorgelezen en Timmermans nam gaarne
raad van allen aan12).
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De naam ‘Pallieter’ is niet anders dan 'n klankverbinding; ‘ik begeerde,’ zo vertelt
de schrijver, ‘dat het boek een persoonsnaam zou dragen, waarin als 't ware iets van
den geur, van 't verloop te vinden was’; hij koos uit: Pallieter, Pagadder, Kadots;
ieder oordele verder zelf.
De afzonderlike hoofdstukken had hij reeds bijna alle gegeven in de Nieuwe Gids
tussen Augustus 1912 en September 1914. Iets gewijzigd kwam 't, na meerdere
vergeefse onderhandelingen met uitgevers, uit in 191613). Zelf had hij er niet veel
hoop op, omdat 't geen roman was. De joyeuse entrée, die Pallieter in Holland deed,
heeft hem verrast.
Blaren we Pallieter door, dan vinden we hier en daar getekend primitieve vignetjes,
die aan kleurige volksverhalen doen denken. 't Zijn naïeve en leutige prentjes, die
als vermakelike symbolen de kringloop van Vlaamse feesten begeleiden ofwel 'n
détail kinderlik-belangrijk illustreren.
't Boek begint:
Op 'n lentedag ‘bleef de zon weg en klaterde maar van tijd tot tijd, zoo door een
wolkenholleken, een bussel licht op de gele boterbloemen.... Maar in den avond van
dezen dag was de volle maan, rood lijk een blozenden appel, uit de wolken gebroken
en een dunne nevel was lijk een fijn gaas op de Nethe en de beemden komen staan.
Zie als Pallieter dat zag, maakte hij met speeksel zijn wijsvinger nat, stak hem in de
lucht en als hij voelde dat zijn vinger koel werd langs den Zuiderkant, schoot hij in
een luiden lach, rolde spertelend in het gers en zong in den stillen avond dat het klonk
tot over de Nethe:
‘Die mi morghen wecken zal
dat salder wesen die nachtigal....’

Morgen was het opnieuw zonlucht! Hij kon er moeilijk van slapen’ .... In de stille
nieuwe heerlikheid van de klare maneschijn en neerzijgende dauw ‘speelde omhoog
het perelende lied van een jongen nachtegaal’....
En de volgende dag was ‘eene fijne morgend in de Mei, een deugdelijk oog- en
neus- en oorenfeest’ en Pallieter ‘heesch ter eere van het goede weer in het voorhofken
een groot wit vlag’. Als Charlot, zijn oude zuster, met den vrede op haar gezicht,
terugkwam van de Mis met drie kerkboeken onder den arm, zong hij haar toe ‘Zeg,
kwezelke, wilde gij danse?... En zij dronken koffie, smeerden de plattekees twee
vingeren dik op de lange boterhammen, dopten de ramenetsriekende radeskes in de
kees en in het zout, en smakten en klakten lijk twee zuigende kinderen.
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En al etend zag Pallieter altijd maar aaneen naar den veldbuik waarboven de zon
opklom’ ... Hij ging buiten, opende duiven- en hoenderkoten en strooide velerlei
voer voor de vele soorten die er waren. Wat 'n wemelende koleuren! .... ‘Dan stopte
hij zijn pijp, en haalde uit den stal den geweldigen geitebok. Als het beest buiten
kwam, snoof het een stond de frissche buitenlucht op en wilde dan met zijwippen
vooruit, maar Pallieter greep hem bij de horens, sloeg zijn beenen scherlings over
den hoogen rug, stak zijn pijp aan en reed dan, gemakkelijk gezeten op Lucifer, die
den kop onstuimig vooroverboog, den hof door. Pallieter klapte in zijn handen, en
daar kwamen de vijf honden aangebast en liepen met lange pooten dol vooruit....’
Pallieter plukte al rijdend een smeerwortel-blad af, bracht het aan de lippen en liet
de koele dauw-druppelen, die erop te stralen en te blinken lagen, in zijn mond rollen.
‘'t Is goe, en smokt nor den hemel,’ zei hij.
Terug in de Reynaert, boodschapt Charlot hem met verheuging in de stem ‘Manhier
Pastoor heèd hier geweest en heè kome zegge dagge veur e Zondag twie eirebroeë
mier zult moete bakke, want er kome drij kozentjes bloetevoetpaters van Dendermonde
hem bezuuke, en ze zulle mè twie broeë ni genoeg hemme’....
‘Ja,’ zei Pallieter, ‘de vasten is wer uit, en tege dat hem oeptenieft begint zien ze
zoe vet as slakskes, da ze ni mier kunne. O Sinte Francisces, die scheel zaagt van
den hoenger!....’ en hij ‘ging malen naar zijn meuleke.’ De Pastoor van 't Begijnhof
komt zelf nog eens, ‘ze gonter ientje pakke’ en Pallieter, van plezier om de schoonheid
van 't land, ‘pakte den pastoor zijn handen, draaide hem meê rond en zong: ‘'t Is
vandaag Magritjesfeest....’ - Als de Pastoor ging brevieren, lei Pallieter ‘den ouden
verluchten bijbel open op zijn armen, zette zich vóór het raam’, en psalmeerde het
goede weer.
Zo leren we Pallieter kennen, zo is hij alle dagen, te midden zijner simpele
levensgenoten, de vrije man, de ongebondene, met 'n zelfbewust waardegevoel als
in de baroktijd, die, rond zich ziend, alle levensmanifestaties ondergaat in 'n roes van
verrukking of in vertederende ontroering, die smult van alle gerechten, wie de
volksscherts om geesteliken op de tong ligt en de oude liedjes in de benen slaan. 't
Is 'n eeuwig plezier zonder dramatiese smart, wat later ook De Witte van Ernest Claes
wel verstond.
'n Levensverhaal is 't niet; geen roman en toch bezit 't alles wat maar onder 't begrip
handeling te verstaan valt. Er zit geen eigenlike vertelstof in. Wat er geschiedt, is
niets anders dan 't leven met alle feestelike afwisseling van natuur-, kerkelik- en
kalenderjaar.

Theo Rutten, Felix Timmermans

90
Als bij Streuvels volgt tafereel op tafereel; 'n losse draad, de droom van 't vluchtig
dagelikse leven, verbindt de episodes uit 't natuurgebeuren van de jaarkring in de
Vlaamse uitzichten. Elk hoofdstuk is 'n lofzang over 't levenwekkende der natuur.
Wat er voorvalt is dus eenvoudig, maar rijk aan dol-vrolike fratsen, die herinneren
aan de oude Uilenspiegel der volksverhalen. De handelende personen zijn weinige:
naast Pallieter de overheersende, die Gods water over over z'n akker laat lopen, is
Charlot de bezige, Marieke 't tere, de pastoor de kunstzinnige en op de gaven van de
boeren wachtende, de schilder Fransoo Pallieters evenbeeld; en rond deze de mensen
van de streek, 't landvolk, begijnen en kwezels, straatmuzikanten, bedelaars en
baanlopers, met Beyaard de merrie, Lucifer de bok, Loebas de hond, Thybaert de
kater, Peterus de ooievaar, die met hem de Reynaert bewonen, en de gele zon en de
grote maan.
De plaats en 't décor waar alles gebeurt, wijst Pallieter zelf aan: 't vette Nethedal
‘dat is man beste kamer! Man Salon! De loecht is man plafon, de zon is man horloge,
het gers is man tapijt, de regen man gordijnen.’ De aarde, 't water en de lucht, al 't
omringende is Pallieter eigen. Hij weet zich verwant aan al wat er groeit en leeft,
alles is kind der aarde. In de terminologie - maar niet in de geest - van Franciscus
spreekt hij van vader zon en moeder aarde en z'n ‘bruur boem’; hij groet de lente, de
zon en de blauwe lucht. Zijn zoet Marieke vindt hij ‘zoo schoon als een veld - dat
vleesch was gezond en vol blijde levenskracht, als een stuk gesneden uit Aprilschen
grond.’
In spontane bewondering zich innig één voelend met de natuur stapt hij erdoor
met 't wisselen der dagen in de verschillende jaargetijden van Mei tot Mei. In direkte
ontroering reageert hij snel en hartstochtelik op iedere klank, kleur en geur, smaak
en roering. Vooral ziet hij koleuren, koleuren, voor 'n rijkdom van verven van 'n
schilderspalet. De pastoor neemt hij mee om te beluisteren 't dooilied, ‘'t muziek van
de blinkende perelendans’; als de droppen vallen: ‘Luistert’ zei Pallieter, ‘Hoort’ is
daarop de echo van de pastoor. Bij winternacht ‘als de aarde bidt,’ bij 't ontwakend
leven van de lente, als ‘de aarde heur hert opendoet,’ of als de wereld het feest van
de lange zomer viert, in de kletsende regenbui, die ‘als manna van den Hemel’ valt,
in de triestige weemoed van 't verlaten herfstbos, in onweer en mist, altijd voelt er
Pallieter ‘den asem van 't leven in, iets van de ziel der aarde.’ En altijd is hij gestemd
om te feesten in vette zinnelike levensleute met de boeren. Met de drang in zich om
z'n impulsen vrij uit te leven, bekommert
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hij zich om geen enkele wet, laat hij zich hartstochtelik maar gaan, gulzig genietend
met al z'n zinnen.
Hij volgt 't openleggen van 't land door de ploeg, 't maaien en halen van 't hooi,
dat over heel de streek ‘zijn aangename ziel verspreidt,’ 't lied van de vruchtbaarheid,
't gegons der bijen, die een zoete overvloed van honing verzamelen, de vredige
regelmatige dorsvlegelslag en het gaan der enkele mensen door 't winterlandschap.
In z'n vele instrumenten zong hij aldoor zijn vreugde uit omdat hij leefde. Bij de
komst van de lente trok hij aan het klokzeel in de toren, en dezelfde dag greep hij
naar z'n ebbenhouten fluit en ‘begon er een blij liêken op te spelen dat klaar over de
velden trippelde. Het was alsof het de Lente was die zong.’ - Op den kermismorgend
liep er van zijn hobo een rietklankig lieken door den hof. - Naar Marieke verlangend
in maanbeschenen landen, haalde hij de mondharmonika uit de zak ‘en zuchtte en
zoog er zulke zachte zilverklanken uit, dat het leek of 't de maneschijn was die zong.’
- Na 'n regenbui, in de late zomer, nam hij het speeltuig ‘waarop hij 't liefst zijn ziel
liet leven, de doedelzak.’ Alle klokken liet hij los in z'n ontroering over 't
winterlandschap; de stemming van de Kerstnacht galmde hij diep uit zijn jachthoorn
op.
Zo is Pallieter met teerwoeste uitbundigheid en volkomen overgave, 't feest van
de zon, regen, sneeuw en avondwolken, 't feest van 't zwemmen en varen op de Nethe,
sleeën en schaverdijnen door 't winterland, 't feest van de rijstepap, der kleuren en
geuren, der lijnen en oude zangen, der genietingen en stoute daden; 't is 't feest van
de herfst, van de maneschijn en de heilige nachtstilte.
Telkens staarde Pallieter de vogels na, die hoog door de lucht overvlogen naar
andere streken en dan kwam in hem 'n stemming, die ons de Schemeringen-sfeer in
't hart van Timmermans laat navoelen14), en 'n romanties verlangen naar de verten.
Toen hij in de herfst kranen in driehoek naar het Zuiden zag punten, ‘viel voor 't
eerst in hem het groot gevoel de wijde wereld in te trekken’; en als hij dan nog hoorde
dat er een spoorweg ging komen over de Nethe en dat deze laatste zou gekanaliseerd
worden: ‘Boem! 't Is nor de maan!’ vloekte Pallieter, dat het donderde. ‘Adieu schoon
land.... Maar in zoo'n land blijf 'k ni wone!’ - De Pastoor die 't spijtig vond, dat
Pallieter de streek zou verlaten, trachtte hem nog tot blijven te bewegen: ‘As er e
jaar over de nief Nethe is gegroeid, zuldet weral gewoen zijn en zuldet schoen vinne.
Bleft!’ ‘Da's allemal waar,’ wedervoer Pallieter, ‘de streek mag na de veranderinge
duzend kiere zoo schoen zijn! - Mor het ge-
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dacht en 't verlange oem overal en nieverans te wonen is in mijn bloed geslage.’
En als met de lente 't groen terugkomt, trekt hij met Marieke en de drieling in 'n
foorwagen de wijde wereld in, lijk de vogels en de wind .... lijk die andere
‘Ulenspiegel partit avec Nele en chantant sa sixième chanson, mais nul ne sait où il
chanta la dernière.’
In Pallieter leeft geheel de redeloze natuur in haar hoogste potentie. En aan die
natuur is hier alles echt en waar, hart-beklemmend waar: in het natuurlike schijnt
groter levensintensiteit mogelik? Wij herkennen erin 'n groot gevoel dat in ons allen
leeft. Maar de natuurlikheid van deze dichterlike verschijning volgens haar herwonnen
naïeviteit, kon Timmermans zelf zich niet geheel verbeelden. - Pallieter is het laatste
en schoonste woord der zinnelik grijpbare wereld. Het leven van de geest begint,
waar Pallieter de dagenmelker uit het Netheland de wijde schone wereld introk. En
daarom is dit boek bij al zijn direktheid en al z'n heerlikheden bijna onmenselik.
Het is 'n smakelik boek, genoten broksgewijs, gelijk 't ook werd uitgewerkt. In
deze fragmentariese compositie is nauweliks bouwplan te ontwaren. Het te samen
brengen van 't gebeuren, van 't geen Pallieter wordt toegedicht, is niet genoeg gedragen
door 't geheel en te zichtbaar, als gevolg van tè bewuste reactie door de schrijver op
zijn ongewenste toestand. De kritiek sprak dan ook van overdrijving die schaadt, van
overdaad en opzettelik mooi maken, vooral waar kunst en filosofie werden te pas
gebracht.
Geheel oorspronkelik is Pallieter. Als objectief humoristies karakter heeft hij 'n
plaats bezet in de letterkunde naast Reinaert en Uilenspiegel, die ook in Vlaanderen
leefden.
Alle litteraire procédé's aan kant latende, gaf Timmermans alles in simpele
woorden, die in hun synthetiese plastiek ‘de meester’ bewijzen en wat ons enkele
slordigheden en herhalingen doet vergeten15). 't Is eenvoud van zegging met 'n rijkdom
in effect. Dat de schrijver 'n sterke en zuivere aandoening onderging, bewijst 't feit,
dat hij zijn eigen gevoelens op ons doet overgaan. Hij beïnvloedt ons fysies. De
natuur wordt 'n tastbare werkelikheid. Wij voelen de zon warmen, worden nat in de
regen, we zitten voor de gerechten aan tafel en blijven in gespannen opmerkzaamheid
luisteren naar de vogels of de stilte.
Lyries is dit proza, springlevend en felgekleurd, mollig als 'n kinderarmpje, mals
als boter, sappig als jonge klaver, steeds met een van sensualiteit verzadigde plastiek.
't Gevoel, 't gezicht, 't gehoor, al de zinnen zijn er verweven in 'n éénheid: ‘Pallieter
klopte met den duimnagel tegen het kristal en een volle klank sprong in de
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lucht en singelde zich langzaam uit. - Een zonnestraal kroop schuin het open venster
door en rinkelde schitterend op de geelkoperen marmittekes. - Toen riep er van ginder
de koekoek en de hemel ging weer toe. - Kinderlijk-zuiver als de ziel van een heilige
(stond) de manerondte roerloos op het watervlak. - En het licht der zon weefde,
doopte, sproeide en danste en sloeg (de goudkoleuren van het boomenloof) ondereen
tot een vizioen van heiligen kleurenklank. Het was muziek. Het was hier nog stiller,
niets verroerde; 't was roereloos als ijzer. Ineens stak Pallieter zijn hoofd luisterend
vooruit. In de verte was er gegalm van vele jagershoornen. Hei, dat geluid verinnigde
het gouden koloriet der boomen! het lei als gulden kransen rond de blaren! Men zag
het gegalm in de boomen!......’
De uitdrukkingswijze is artistiek, sterk representatief, die van zijn gewone volk;
en dit is zelfs de hele verhaaltrant, die bijna altijd nevenschikkend voortgaat, meer
aanduidend dan beschrijvend is, zoals ook alles maar even betast, aangeraakt wordt
door de zinnen, die zich dan weer naar wat anders richten.
In dit boek van de natuur, nemen de natuurbeschrijvingen 'n belangrijke plaats in.
Al brandt de dag nog zo fel op Brabants heuvelen, al rijst de morgen steeds edeler
en ijler van achter de oosterkim, Pallieter is het boek van de avond en der nachten16).
Al de avonden van 't jaar staan er in uitgeschreven, ieder met z'n eigen heimelikheid
en innige glorie. Na de eerste zonnige Februariedag:
‘Het land was badend in de zon, die rood zakte achter zwarten boomenklomp. Het
Nethewater, weerom hoog opgezwollen, nam het rood gulzig op zijn spiegel, en de
zwarte, kale boomen werden er zoetekens mee bestreeld. Als de zon weg was, hing
het gulden rood nog levendig op het kruis van den hoogen molen, die stil stond in
de windelooze avondlucht.
Een groote stilte en een fijne lauwte viel op het land, in de huizekens gingen de
lichtjes aan en in den effen bleeken hemel de sterren.
Een blauwe, lichte doom wond zich voor de verten......’ En dan, verder in den
nacht, al die vreemde zangen der Bohemers ‘te hooren weg ronken over het zwarte
land der Nethe, waarboven de sterren miljoentallig helderden, en waaronder machtig
en zalig de nieuwe Lente broeide!’ Enkele regels, hier of daar, om de avond van vroeg in Mei over ons te laten dalen:
‘En nog den eigensten avond was de wind gaan liggen, kwam er
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over het land een zoete zoelte, en begonnen de perelaren bedwelmend te geuren. De
hemel was zuiver lijk kristal, de sterren schenen klaar in de maagdelijke, versche
blauwte, en laag aan de lucht hong het eerste sikkeltje van de rijpende maan.’ Avond en nacht in de zomer vonden te veel plaats in dit boek om hier te kunnen
worden weergegeven in al de rijkdom hunner veelvuldigheid. Een sterk moment: de
Junie-nacht na vollen zomerregen in de verwachting van de volgende brandende dag:
‘De nacht kwam, en de stilte; de grond dampte den regen in fijnen doom omhoog
en pas was de laatste schemerklaarte weggestorven, of de zon rees daar terug, rood
lijk een oven vuur en 't leven herbegon.
't Was, Zondag en Sinksen, het feest van God den Heiligen Geest.’ - En 'n
oogstavond:
‘De dag was henen, en in de groene lucht sneed de zilveren manesikkel een uiterst
scherp streepken. Daár, grootsch tegen den hemel geblokt, trokken twee zwarte trage
ossen eenen ploeg nog door den donkeren grond; de boer er achter zweeg. Er viel
een blauw licht over het lijf der dieren heen, en de golvingen van hunnen hoogen
rug bij elken stap waren als bergen, die verroerden. Hun kop knikte zwaar over en
weer, en hunne snuiten snoven damp.
De boer scheen nog niet te eindigen, en lei een versche voor. Zijn ploeg blonk
spookachtig wit, en zwart en reuzig trokken de twee ossen kalm het voertuig door
den grond, die vettig openviel, een weinig glom en eenen goeden zalfreuk verspreidde.
Uit de omgeklonte aarde steeg een dunne smoor.
En donkerder werd daar hoog boven de lucht, waarin het sikkeltje klaarder sneed.
Een dikke ster deed haar oog open.
Pallieter zag, weggaande, steeds naar de groote ossen om; zij hadden hem het hart
geroerd. En als hij in het schuitje overvaarde, was er een, die loeide in den nacht, en
dat deed hem rillen.
De dag was toe en donker, maar het water was nog helder licht, en voerde hooi
mee met zijn loop.
En door dien heiligen vrede, die het land omhulde, klonk ver het veelmondig
gezang van huiskeerende pikkers en binders......’ September: ‘In een zuivere blauwigheid kwam de avond over de rustige wereld.
Een groote lijn witte smoor hong voor de verre boomen, en ginder in de blauwe
avond-eenzaamheid gloeiden twee hel-roode vuren van brandend patattenloof.
De smoor spreidde zich nu lenig over de landstreek uit, en bleef wiegen laag over
den grond en het water als een bleeke droom.
Er waren fijne reuken in het veld,......’ Tot slot, de grote schone winteravond, de avond voor Kerstnacht:
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‘De zon zakte rood in een purperen adem weg, kleurde even lichtelijk de sneeuw,
en de rijpende maan in de groene lucht begon te glanzen.......
Het was volle avond geworden nu, maar de maan had opnieuw het land verlicht
met zliverblauwen schijn. De sterren rilden hoog en klaar in de lucht en het land was
zoo helder, dat men de oogen vrij had als bij dag. Het was stil en eenzaam. De sneeuw
kriepte onder Pallieters voeten, en zijn korte schaduw volgde hem blauwig mee als
een ander wezen, en de schaduwen der boomen, donker op de witte sneeuw gestrekt,
bogen zich herhaaldelijk over zijn lijf. De maan ging mee met hem. Zij was helder
en klaar, en achter de zwarte boomen schoof ze maar altijd mee. De boomen aan den
overkant, die met de volle heerlijkheid van haren schijn werden gedoopt, lieten op
hun besneeuwde takken sterren pinkelen en vonken schitteren. Het waren lijk kristallen
boomen. Bevroren fonteinen van licht.
De stilte, die over dat sprookjesland hing, was zoo schoon als de maan en de
sneeuw, en roerde zoo innig als de verzilverde blauwte.
Ineens ging er hoog boven hem een ver gerucht op en zoevend vleugelengeruisch.
Hij zag, en hoog in de lucht ontwaarde hij een machtige wilde-zwanenvlucht, op een
lange, lange rei, die heel de streek overspande.
't Was ontzettend in dien goddelijke, lichten, stillen winternacht. Pallieter verroerde
zich niet en hij zag en hij hoorde ze verder zuchten en ruischen, de bloeiende maan
voorbij, waarop ze even zich afteekenden, en dan, vanachter verlicht, den oneindigen
winteravond in......
Aldoor denkend aan die grootsche vlucht der geheimzinnige zwanen, ging hij naar
huis.’ Dit is een greep uit de rijkdom, zó waren er vele te doen.
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tentoonstelling van hedendaagsche religieuze kunst te Brussel’ en ‘Kunst van Heden’ (Moderne
Belgen) in Van Onzen Tijd (1912, no. 41, 657, no. 32, 517).
F. Timmermans over Reimond Kimpe, Opgang, 1926, 29 Mei, 506.
Het verscheen bij Van Kampen en Zn., Amsterdam, die bijna al de volgende werken van
Timmermans hebben bezorgd. In de 1e druk ontbreekt blz. 48. In de volgende uitgaven werden
meermalen détails gewijzigd. De 10e druk is 'n pracht-uitgave, versierd met aardige tekeningen
door Antoon Pieck. Uit Pallieter werden De Horen van Overvloed opgenomen in Vlaamsch
Leven 2e prg. (1916-17), 558 en tal van andere stukken in bloemlezingen.
Zie dit boek blz. 60 en 61.
'n Slordigheid van conceptie is bijv. in Mei 'n ganzendriehoek in de lucht, Palestrina gespeeld
op 'n viool, wat in latere drukken werd veranderd; onverzorgdheid van stijl vinden we in de taal
die de edelman van 't tweegevecht spreekt; over de herhalingen spreken we hieronder.
'n Vijftiental beschrijvingen van nacht of avond noteerde ik: 12e druk blz. 20/22 - 30/31 - 36/37
- 51/53 - 63/65 - 70/79 - 89/95 - 103/104 - 127/128 - 133 - 139/140 - 146/147 - 167/169 185/186 - 198/199. Achtereenvolgens werd geciteerd van blz. 185 - 186 - 198 - 37 - 104 - 127
- 167/168.
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VI. Het Kindeke Jezus in Vlaanderen.
De zeer schoone uren van juffrouw Symforosa Begijntjen.
Met het verschijnen van Pallieter is Timmermans' grote produktiviteit als letterkundige
begonnen. Stof had hij genoeg, hij bezat nu de nodige gave van vertellen en schilderen
tevens, en 't grote vermogen om direkt en plasties weer te geven.
'n Maand nadat Pallieter voltooid was, brak de oorlog uit. Lier werd gebombardeerd.
Overhaast, met vrouw en kind en pak en zak, op karren of te voet, vluchtte men weg,
om na soms eindeloze tochten een nog veilige streek in eigen land of Holland te
bereiken. Timmermans was met z'n familie in Kortrijk terecht gekomen; na vier
weken keerden zij terug naar Lier. De eerste maanden leefde men in voortdurende
angst; fusiljeren en wegvoeren hield er de schrik in. Veel huizen lagen in puin of
waren verlaten. De levensmiddelen werden schaars en duur, men ging de winter in
met weinig brandstoffen, en bij gebrek aan petroleum moest men 't weer met de kaars
stellen en de avond kort maken.
Toen bad iedereen geloviger dan ooit, met 'n eenvoudigweg vertrouwende
vroomheid zonder pretenties. 't Was weer 't antieke en populaire Vlaanderen van
simpele eenvoud en gevoelige huiselikheid, van 't meer gemoedelike in kleding en
houding en 't groot samenhorigheidsgevoel. De mensen liepen echter niet met 't hoofd
naar de grond; ook in die hevige tijden tintelde de humor op, soms grimmig met
ironie, maar vooral om met de vrolike grap en de lach 't verdriet te verdrijven.
Voor Timmermans, die op 't leven had gehoopt, was 't aanvankelik 'n tijd van
eenzaamheid en neerslachtigheid. ‘Mijn Netheland, mijn Nethestad en de Nethe zijn
dood’ schreef hij1). Het bijeenkomen in het ‘groot cenakel’, was afgelopen.
Verschillende vrienden waren weg; alleen Veremans kwam nog dikwels bij hem.
Met z'n jonge vrouw had hij 'n bollenwinkeltje begonnen, maar 't liep niet druk; om
kopers binnen te tronen, ging hij al eens aan de deur of op de hoek van de straat staan
en vroeg dan de mensen, waarom
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zij voorbij gingen; ‘kom ne kier binne, 'k zal oe iet vertelle,’ zei de zakenman.
Aan 'n nieuw vertelsel was hij begonnen, dat hij weefde rond 'n oud portret van
'n melancholieke vrouw en decoratief verzorgde naar almanakken en mannekensblaren
en uithangborden, die reeds in de jaren 1911-1912 zijn kurieuse belangstelling hadden
getrokken. Deze Anna-Marie-in-spe liet hij echter rusten; de gemoedsinnigheid, de
piëteit van de primitief-kristelike kunst, die hem op tentoonstellingen had ontroerd,
drong als eigen gevoel in hem naar boven. In de stilte en teruggetrokkenheid zou de
ziel, de eenvoudige zuivere ziel, haar eerste schuchtere, maar grootmenselike
ontroering en verwachten uitspreken.
De primitieve bijna Middeleeuwse toestanden droegen er veel toe bij om zijn
geleidelike terugkeer tot 't geloof der kinderjaren te verhaasten. Met de angst voor
de dood bij de operatie was dit proces begonnen; de ingetogenheid en 't religieuse
leven der zusters in 't gasthuis - want ‘wat 'n kracht zit daarachter,’ zegt hij - de
kleurige bekoring en de symboliek der kerkelike diensten, de innigheid, die het
gemoed er vond, de rustige zekerheid, die de kerk aan zijn geest gaf en de invloed
van Flor Van Reeth, die katholiek was gebleven, hebben zijn ziel omhoog geheven.
In 1915 is zijn moeder gestorven. Hij bad weer als 'n eenvoudige van harte en kreeg
'n rustiger opgewektheid terug.
Iedere avond bad z'n schoonmoeder de rozekrans voor met vermelding van de
mysteriën in de oude trant: ‘Maria huppelde over de bergen naar hare nicht Elizabeth,
De Driekoningen zagen de ster en knielden neder ter aarde’ enz. Toen zijn de vergeten
Kindeke-Jezus-verbeeldingen weer opgeleefd in 't hart van Timmermans, die voor
de geheugenis van Middeleeuwse zin, de stille stemmigheid van 't mystieke
Vlaanderen, altijd ontvankelik was gebleven. Hij zag nu in z'n verbeelding weer 't
Kerstverhaal in eigen land gebeuren, in de omstreken van zijn stad, zoals z'n vader
't had voorgetoverd, zoals 't mystieke Brugge 't vroeg, zoals Breughel 't had gegeven
en de vrome gelovige primitieven. Hij aanvaardde de invloed van die oude meesters
gaarne, want aan hun verbeeldingen voelde hij de zijne verwant. Zoals Memlinc en
Van Eyck Maria hadden geschilderd, ingetogen biddend in 'n stemmige binnenkamer
en tronend als de Madonna in blauwe mantel, in kleurenpracht, zo was 't naar z'n
schildershart en zoet eenvoudig naar zijn gemoed. Zoals hij 't zo graag zag, had Van
der Weyden gegeven de Geboorte Christi en 't verhaal van de Drie Koningen, die
ter aanbidding kwamen, en Van der Goes de goedhartige
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herders, die bij 't pas geboren kindeken, waarlangs bloemen stonden, hun hoed
afnamen als in 'n kerk. En dan die Opdracht door Van Eyck, diep in 'n grote kerk
Maria en de profetes Anna, geknield bij 't altaar onder 't licht van een gebrandschilderd
raam, en de Vlucht naar Egypte door Fra Angelico, het was alles zo stil teder en zo
innig, dat hij 't moest vertellen gelijk zij 't hadden geschilderd. Ook heeft hij
geschouwd in 't werk der latere Vlaamse schilders Jacob Smits, Albert Servaes e.a.,
waar zij taferelen gaven uit de Kerstgeschiedenis. Hij heeft hun visies in visionaire
beelden nàgezien, hun ontroeringen nàgevoeld.
In deze verhevene taferelen leefde hij zich in en in zijn verbeelding kregen ze 'n
plaats in 't landelike Vlaanderen; tussen de eenvoudige landse mensen, die de verre
Evengelie-feiten in plaats en tijd zo dicht mogelik naar zich toe halen en wie, niet
belast met schroomvalligheid tegenover 't heilige en vrees voor ontwijding, de geest
van vertrouwelikheid tot het intieme toe met geloofsmysteriën eigen is.
Lijk in oude descriptieve geestelike liederen en Maria-legendes zou 't hele leven
der Heilige Familie dat van 'n Vlaams huisgezin worden met De Braekeleerse
gemoedelikheid van nederige mensen.
't Begijnhof, waar de stilte naar haar eigen zit te luisteren, waar de liefde woont
in huizen en harten en men nog bidt uit oude getijdenboeken met schilderbepeinzingen
van bloemen en innige gezichten rond de tekst, was 'n harmonieuse achtergrond. In
die simpelheid van alledaagse doen kon 't grote geheim zich voltrekken; in een dier
witte huisjes, maar dan bij dennenbossen gelegen, zou Maria over 't kantkussen
gebogen zitten, want ‘'t was allemaal in de geest van Maria's familie en de traditie
van haar geslacht: de heilige prenten aan, de muren, geraniums voor 't venster, de
roode tichelvloer, het groote bed met breede witte gordijnen erover, de wassen
bloemen onder glazen stolpen en de koperen marmittekes’2).
En de H. Jozef.... In de toon der Primitieven is hij 'n klein krachtig oud man met
koornkleurige stoppelbaard en gezond van wezen; zijn vaderlike zorgen werden
verteld door oude naïef-realistiese kerst- en souterliedekens. Het bekende ‘Herders
brengt melk en soetigheijd’, zongen de drie blinde sukkelaars met de Ster voor
Pallieter3). En Timmermans zou de herders ruimschoots voorzien van soetigheijd en
andere geschenken. Ziet hoe hij de troep de heuvel laat afdalen blij en uitgelaten als
een kinderschaar, makend geronk van doedelzak en fijn geluid van vedel en klarinet,
de een met twee schapenpelsen, de ander met 'n mandeken bellefleurkens en grauwe
rabauwen, den osse om op te eten, een gewijde kaars, om het onheil af te weren en
daarbij nog twee pond peperkoek, een
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lammeken om mee te spelen, olie en brood, gerookte hesp, en nog veel meer. Dit is
Breughel, die Timmermans geleid heeft, niet alleen door zijn Volksoptelling, de
Moord der Onnozele Knderen en de Driekoningen, maar bij de schildering van alle
bijpersonen, met eten en drinken, folklore en volkstaal, langs humoristiese namen
en uithangborden. Zelfs de volkszeden en maatschappelike toestanden, die men uit
't verhaal zou kunnen distilleren, en de verhouding der mensen tot de natuur, brengen
ons terug naar 't einde der Middeleeuwen. Meer dan bij Breughel zou Maria op de
voorgrond komen, en hierbij vooral heeft 't werk van Jacob Smits, die 'n voorliefde
had voor taferelen uit 't leven der Moeder Gods, hem ten dienste gestaan. En aan
Breughel verwant had Jordaens 'n Bonenkoning, die ons de smulpaap Herodes zou
kunnen voorstellen.
Alles samengebonden en bezield door Vlaamse geest en bloedeigen schoonheid,
zou gebeuren in 't kader der schone natuur van de Kempen, Vlaanderen en Brabant,
want ‘de Nethe was de draad waar Nazareth aanhong.’ Zo ontstonden uit bouwstoffen
van allerlei tijdvak en herkomst in Timmermans die schone volksverbeeldingen en
de beeldende visie: de hemel in de omarming van de aarde.
De uitschakeling van 't gewijde verhaal uit zijn oosterse omgeving en inlijsting in
levensomstandigheden, die veel meer de onze zijn, was niet iets nieuws. In
verschillende schone kunsten liet men 't leven van Jezus en de Heiligen in eigentijds
gewoon dageliks leven gebeuren. Zo had Opsomer Jezus op 'n visserschuit langs 'n
vlietje tot achter de oude huizen onder de St. Gommarustoren gebracht, waar hij Hem
zag prediken met witte gebaren tot de achterbuurtmensen en de visser. En 't is
genoegzaam bekend, hoe tal van hedendaagse schilders, het Vlaamsch Volkstooneel,
Henri Ghéon en vele anderen de gewijde geschiedenissen in ons midden brengen. Litteraire voorgangers had Timmermans in Balzac (Jésus-Christ en Flandre), Max
Kretzer (Das Gesicht Christi), Maurice Maeterlinck (Le Massacre des Innocents) en
tal van anderen, Jean Béraud, als ge wilt, die Jezus in 'n Parijs salondécor liet leven,
en Ludwig Thoma, die 't leven van 't Kindeke Jezus in Beiers dialekt dichtte kort
voor Timmermans. Deze hebben hem echter niet tot voorbeeld gediend, noch
geprikkeld tot navolging. In eigen land was De Wandelende Jood van August
Vermeylen en schreef Karel Van de Woestijne Janus (1908) en De Bestendige
Aanwezigheid (1918), maar hier zouden de oude motieven als symbolen van moderne
psyche in veel voornamer sfeer en geest worden gehouden. Het Kerstekind (1911)
van Stijn Streuvels staat korter bij 't Kindeke Jezus in Vlaanderen. -
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Wat letterkundige opvatting en uitwerking betreft is Timmermans' verhaal zeker
verwant aan Récits de Nazareth, La Route d'Emeraude van Eugène De Molder en 't
latere Le petit homme du bon Dieu van Camille Lemonnier. Ook hier zijn de
verbeeldingen dikwels te danken aan aanschouwen en inleven in schilderwerken

Aanbidding der armen.
Foto B. Janssens, Lier.

en in 'n biezondere oud-Vlaanderen-stemming. Ook zij kleuren
speelgoedachtig-uitgebeelde Vlaamse taferelen, waarin werkelikheid en
anachronistiese fantasie gepaard gaan. De overeenstemmende waarde van visie en
beeld, de bijna gelijkwaardige folkloristiese behandeling berusten echter niet op
beïnvloeding van de een door de ander. Dit soort primitivisme zat in de lucht4).
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In de jaren 1916-1917 heeft Timmermans de verschillende episodes geschreven5); in
1918 kwam 't boek uit, opgedragen aan de redactrice van 't tijdschrift Van Onzen
Tijd, Maria Viola.
‘In de kader en de landschappen van ons schoon en goed Vlaanderen, heb ik mij
het Goddelijke verhaal van het Kindeken Jezus, zijne zoete moeder en zijn goeden
voedstervader verbeeld, en met wat letterkunde in groot genoegen omcierd.’ Zo
schrijft de auteur ter inleiding, om ons te zeggen, dat 't in werkelikheid niet zo is
gebeurd; meer dan 'n verbeelding kon en wou hij er niet van maken. Hij heeft de
Evangeliën gevolgd, maar ook de oude vrome volksvertellingen en gebruiken en
vooral zijn eigen gemoed. Zo brengt in 't eerste tafereelken de Engel - niet volgens
't Evangelieverhaal bìnnenkomend - aan Maria de boodschap van de hemelse vrucht
haars lichaams, terwijl ze door 't dreefken naar 't avondlof stapte. Haar teder figuurtje
wordt eerbiedig en voorzichtig als door 'n fijnzinnig Primitief telkens tegen het
schilderachtig fond gezet, in 't warme licht en de lucht, de natuur en 't rustig huisgerief.
In het land der Mariaverering werd Zij de hoofdfiguur.
In Nazareth leefde Maria het eenvoudige witte leven van haar goede moeder voort.
‘Haar genot was leven in den Heer, bidden in het boek door Lucas rijkelijk met
kleurige printen en guldene versiersels opgeluisterd.’ Maar sedert die Goddelike
boodschap wierd die innige zielevrede ‘een roes van goddelijke extaze.’
Toen een bloeiende lentedag de wereld had omhangen met verheuging, stapte ze
langs de Nethedijk op weg naar hare nicht Elizabeth om het blijde nieuws te gaan
melden....
‘Opgewekt huppelde ze voort. Nog nooit had ze de velden, de aarde en de lucht
zoo heerlijk en zoo schoon gezien, nooit was er zooveel licht en waren er zooveel
blijde koleuren.
Zij zag de wereld door haar geluk en alles juichte in haar.
Onder een warmblauwen hemel, met muziekwolken doorvlokt, stonden al de hoven
en boogaards in witten en rozen bloei. De groene beemden lagen vol plassen goud
van de boterbloemen, duiven toerden rond de roode nokken der daken, de merel
zong, de nachtegaal zong en al de vogelen zongen hun blijde talen.
Een zilveren windeken spoelde door de lucht, en rolde en wimpelde de zoetste
reuken uiteen, en de molens sloegen kruisen van blijdschap naar de zon, die speelde
met de schaduwwerpende wolken.
En zie! wat was er toch voor wonders te zien aan haar gering wezentje!
Zij, ongekend en eenzaam in haar woonste, zag hoe bij haar aankomst de boeren
op het veld hun ploeg stil hielden en haar een goeden dag toeknikten, en hoe de
paarden hunne koppen naar haar
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omkeerden. Een zeilschip dreef voorbij, en de schipper en zijn vrouw bogen eerbiedig
het hoofd. En zie! een manke herder in oud soldatenpak, knielde neer in 't gras
tusschen zijn schapen en ontblootte zijn kalen schedel, murmelend: “Wees gegroet,
Maria!”
Waarom vlogen de zwaluwen rond haar hoofd en begosten de vogelen met luider
kelen te zingen als ze voorbij de boomen kwam? Waarom sprongen de zilveren
visschen telkens boven het water? En stegen t' allen kanten zooveel leeuwrikken op?
't Was al om den Heer, dien zij in zich droeg, 't was om haar te groeten en te loven,
haar, de uitverkorene boven die duizenden, haar, de begenadigde! En zij hief hare
olijfgroene oogen naar den hemel, en weer viel het juichend van hare roode lippen:
“mijn ziel, mijn ziel verheft den Heer!......”
...... Een blonde wegeling huppelde van de heuvelen naar het witgekaleide huisje
van den koster Zachaar, die met hare nicht Elizabeth gehuwd was.
Maria zag hare nicht in den bloeienden boogaard waschgoed te drogen hangen;
en om zich te verhaasten bij Elizabeth te zijn, ging Maria langs achter, waar een
scheef lattenpoortje in de doornenhaag was gemaakt.’
De ontmoeting riep in beiden, als met licht vervuld, een vervoering op; de woorden,
die Maria eerst niet had kunnen vinden om haar geluk te uiten, borrelden nu, als een
lang gesloten bron, uit hare mond: de zang van 't Magnificat.
Het is 'n wonder, hoe hier realisme en mysterie naast elkaar gezet, ineens, en toch
in volkomen aansluiting zijn. De innige gemoedswarmte, waarmede de dingen van
allen dag zijn gezien en door elkaar zijn verwerkt, alsof het vanzelf sprak, met de
stille ontroering, geeft er 'n wijding aan als van 't mysterie.
Na de tweestrijd in Jozef - om de zwangerschap van de zuivere Maria en de
opspraak van de mensen, en na de stem van een gevleugeld licht: ‘Jozef, zoon van
David, vrees niet Maria uwe vrouw tot u te nemen......’ volgt het huwelik in 't reuzig
gebouw der kathedraal. Er naderde blij geluid van rommelpot en viool. - ‘En ineens
vlogen de deuren open en, wijl het buiten nog tokkelde en vedelde, kwam er een
kleine stoet van mannen en vrouwen binnen. Jozef en Maria waren vooraan; 't was
dan nicht Elizabeth met Zachaar; 't waren verder peters en meters, nichten en kozijnen,
nonkels en tanten; allen op hun paaschbest, fijn afgeborsteld, geschoren en gekamd,
de vrouwen stijf van de zijde en blinkend van 't goud.
Ieder zocht een stoel, en zij troepelden zich bijeen voor den grooten altaar. ......
Maar pas had ieder zich neergezet, en nog geen
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tijd gehad om zijn kerkboek te nemen, of de sacristijdeur wierd geniepig op een kier
gezet en de dunne kosteresse kwam er eens door loeren, snoot eens haar neusje, en
ging dan met open hand naar de lieden om een cent.
't Was een mager pinnekennauw met feemachtig, wasbleek, scheef koppeken en
smalle schoudertjes. Als zij van allemaal het stoelgeld had ontvangen en gezien, dat
ze niemand overgeslagen had, ging ze tot Jozef en zei van nog te wachten, daar de
pastoor een zieke was gaan bezoeken.
De twee muzikanten waren ook eens komen zien, maar als zij het venijnig
kosteresken zagen naderen om een cent, slenterden ze buiten en gingen liever in een
herberg een pint gersten drinken.
In afwachting zaten de menschen te bidden, naar schrale kerksieraden te zien, of
de vergane opschriften der blauwe plaveien te ontcijferen waaronder menschen lagen
begraven.
Eene deur wierd hevig toegeslagen dat heel de kapel er van galmde, en achter den
altaar kwam er een misdienaar te voorschijn, met rooden rok, wit koorhemd en witte
kousen aan. Hij hield een langen stok vast, waaraan een brandend wieksken, waarmede
hij de twee lange, rilde kaarsen aanstak, die in koperen kandelaars op den altaar
stonden. De kleine misdienaar moest zich rekken om er aan te kunnen, en dan schoof
zijn roode rok omhoog, en waren twee heel scheeve beenen zichtbaar.
Iemand van de familieleden schoot achter zijn zakdoek in een lach......’
't Is de lach om 't verrassend komiese, die juist dan bedwongen wil worden om de
verhevene religieuse sfeer, waarin men is. Deze contrastwerking roept de schrijver
graag op. Alle bijpersonen zet hij daarneer, in z'n lust aan 't type, met scherpe
omtrekken en felle kleuren. Treffend, als met excentriciteiten, zijn die karakters altijd
getypeerd; van officiële personen en vooral geesteliken ressorteert 'n dergelike
voorstelling te meer effect; ze is dan ook eerder op 't karikaturale af. Maar 't is in de
toon van 't werk, 't is pikant lijk de populaire grappen en grollen door 't hele
mysterie-verhaal. Het is tevens 'n tekening met 'n ouwerwets cachet, waardoor dit
boek 'n speciaal Breughel-karakter heeft gekregen. Zo was de parochiepaap van
Nazareth kort en dik, met een hoofd dat groot, rood en vetblinkend was en hoe hij
ook vol iever was voor 't zielenheil zijner schapen, toch kon hij niet de geest van
God in zijn woorden leggen. Die bij Jozef kwam was lang-mager, had 'n bril op den
spitsen neus, pimpelende kleine goede grijze oogskens, een vriendelike lach en
zwart-berookte tanden; vol eerzucht wenste hij als Jozef tot de
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mensen te kunnen spreken: ‘Hij ware al lang ievers pastoor geweest in een groote
stad.’
Na de huweliksplechtigheid, waarbij Zachaar een stijgende zang van geluk, smiltend
van extase en geloof, meeslepend en vertederend uit het weelderig hart van het orgel
had doen opstijgen, ging de stoet onder 'n lustig deuntjen van vedel en rommelpot
voorbij mosselventen en kolenleurders over de weg, die bestrooid lag met late witte
zomerrozen, tot hij verdween in de poort van de oude afspanning ‘De Zoeten Inval’.
‘Daar gingen ze de bruiloft, volgens oude manieren, met goeden sier doormaken, en
reeds hong in de smoorlucht de smakelijke reuk van ajuinsoep, gestoofd konijn en
andere lekkere beetjes.’
De burgerlike Vlaamsheid kwam hier ter tafel. Boerenhesp met dikgeboterde
pistolekens, geklopte eiers, en nog veel meer wordt opgediend ook elders in dit boek;
er wordt nog al eens 'n potteken Oudenaerds gedronken en in de kernige krachtige
winterdag zal het de H. Jozef goed hebben gedaan toen hij 'n borreltje Fransen kreeg
en Maria een braaf kommeken hete koffie.
Bange en grote dagen zijn aanstaande.... de stille gangen van weemoed en
bekommernis, van vertedering en grote liefde.
- ‘Onder een bleeke wasgele lucht lag de wereld stil in sneeuw...
In blijde angstige verwachting, waaroverheen zich weefde met het vallen van den
avond een onbestemd verdriet, zat Maria een hemdeken te maken voor het kind, dat
ging geboren worden. En terwijl ze een zoomken lei in 't van stessel nog stijve linnen,
luisterde ze naar een regelmatigen bijlslag en kraken van hout; dat was Jozef die hout
kapte in het achterkot....
Het was in die dagen ellendig te leven. De armoede was groot, de patatten waren
tegengeslagen, en op straat, in de herbergen, en op de boter- en vischmijn, overal
hoorde men van niets anders spreken dan van een grooten oorlog, die over het land
ging komen en alles kort en klein ging slaan....
De woekeraars, joden en kruidenieren, en de boeren niet minder, vonden in heel
dien harrewar een kolfken naar hun hand, en verkochten hunne waren aan
schandaligen prijs, zoodat er menige kater den stoofpot inging, en velen reeds spraken
van beenhouwer in ratten te worden.
Tot overmaat van ongeluk regeerde er toen over Vlaanderen een booze koning,
die zooals altijd, een vreemde was. Herodes heette hij; zijn hart was nog zwarter dan
inkt, hij zoog en perste het volk uit, liet zijn soldeniers maar brassen en tempeesten,
rooven en plunderen, en wie daar wat hardop over nadacht, wierd gestraft met klein
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vuur tot de dood er op volgde, terwijl hij zelf, de tiran, waggelde van het vet, en alle
dagen zat was als een zwijn. Ach! wat ging er allemaal niet gebeuren; wat zat
daarachter niet te loeren en te dreigen!’ Vlaanderen in nood; 't gemoed en de levensomstandigheden van 't volk vóór en
tijdens de oorlogsjaren klinken uit 't verhaal op. Als er 'n stoet van vluchtelingen de
velden intrekt, als vaders eenvoudig weg worden opgehangen, de huizen worden
afgezocht van de kelder tot de zolder, als 'n oud manneken de besprekingen der
soldaten afluistert en ze rap als 'n vuurken ronddraagt, als 'n oude vrouw in haar groot
medelijden dolende lieden wil opnemen maar weifelt, als ze aan de wraaklustige
Herodes denkt, die ook haar zal treffen, als hij te weten komt, dat zij die lieden
herbergde, dan komen ons telkens de oorlogsgebeurtenissen voor de geest.
Maria had verdriet, maar Jozef troostte haar gemoedelik en toen klaarde stilaan
haar gelaat weer op. Maar opeens kwamen daar twee soldeniers, de ene met 'n
trommel, de andere met 'n trompet, 't bevel van de koning brengen, dat alle inwoners
gevestigd binnen de palen van zijn rijk, zich op Zondag 25 December moesten laten
opschrijven in de gemeente, waaruit het hoofd des huisgezins voortkwam.
Toen begon voor de zeer zwangere Maria en voor Jozef de eindeloze tocht door
de besneeuwde velden naar Bethlehem, dat nog achter een dag en een nacht in de
verre wereld lag. Met ontroerende innigheid staat dit beschreven:
- ‘Eenzaam en eindeloos was de weg.
En overal waar ze gegaan hadden, gaapten de sporen hunner voeten in de sneeuw.
Ze waren een kleine stip in de witte verte, en gingen onopgemerkt de landen langs.
De verre hoeven, die elk een vredige rookpluim in hun schouwpijp droegen, zaten
diep en gesloten in de sneeuw. Soms kwam er over de verre landschappen, uit
bruin-blauwe bosschen, 't gekrijsch van een vogel, maar zwijgend en zwert wiekten
groote kladden kraaien lenig over de velden neer, en de luie zon, bleek als een hostie,
volgde Jozef en Maria als een koppig dingen mee.
Een boerke, rookend als een wierookvat, reed hen in zijn bellende slede voorbij,
en riep hun een helderen goeden morgen toe. Daar waar huizen bij den steenweg
stonden, wierd er bij hun voorbijgaan soms een gordijntje op zij geschoven, en
verbaasde medelijdende gezichten zagen de grootgaande Maria na, die nog zoo jong
was en op den arm leunde van een bijna oud man.
Uit een smidse kwam hamergeklang en 't blinken van rood vuur;
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er kraaide een haan, er baste soms een hond, en verder was er sneeuw en stilte, en
eenzaam en eindeloos was de weg....
Een beetje na noengelui kwamen ze voorbij de huizen van een klein stil dorp....
Voor de blinde muren der school, op oude boomen die daar lagen, zetten ze zich
neer, en Jozef klopte in een der gekregen eieren een gaatje, en Maria slurpte het uit;
het andere borg hij in het kofferken, en toen aten ze safraankoekskes, en dronken uit
een blekken busken koude koffie.
Zij wilden de kerk binnengaan om wat te bidden, maar de poorten waren toe, en
toen zijn ze maar verder gegaan, den langen rechten steenen weg op, onder hooge
kanadas....
Jozef kende al die wegen op zijn duimpken, van toen hij nog jong was, en vanuit
de Kempen, waar hij zijn stiel deed, tweemaal 's jaars zijn ouders in de Vlaanderen
bezocht....
Een felle wind liep, laag over de aarde, het wolkendreigement vooruit, en stoof
de sneeuw in wervelingen hoog de lucht in; de boomen piepten en bromden, het vale
riet zuchtte en kreunde, en de lucht ruischte en zoefde als het kleed eener loopende
vrouw....
Maar Jozef en Maria, leunend op den wind, boorden en wroetten zich door het
luchtgeweld vooruit, want, wat zou er gebeuren, als Maria nu eens baren moest....’
Ze dwaalden af...., wat een vermoeienis valt er dan op ons neer.... Eindelik komen
ze bij 'n goedhartige gulle mulder terecht ('n Hollander), die hun 'n ezel leent om de
reis verder voort te zetten.
Er was geen plaats voor hen in Bethlehem, noch in De Duif, noch in De Gulden
Kemel, noch in De Drie Gapers, noch in De Paradijsappel, noch bij de parochiepaap....
totdat 'n kind hun 'n verlaten stalleken wees, waar ze 'n onderkomen vonden. Maria
dankte Jozef omdat hij zo goed en vol betrouwen was geweest; Jozef was innig
geroerd om de liefde van Maria, en zenuwachtig om de grote stonde die nakende
was.
In 't hoofdstuk Kerstmis zien we op de heuveltoppen de herders. 't Zijn ruige wezens,
misvormden en verwaarloosden; ze ruiken naar mest en aarde en spelen
Scherpenheuvel met de kaarten. Bienus is de wijze onder hen. ‘Zijn stem was een
gebod, hij was geleerd want hij kon boeken lezen en was ervaren in al de geheimen
der schapen en der bieën, hij kon kruiden bezweren, kende den loop der sterren, en
wist aan water, zon en manestand, het weder van den anderen dag, soms wel voor
een heel seizoen te voorspellen. Er wierd zelfs gezegd, dat hij den wind kon keeren,
en vele toovenaars uit de
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streek, die met den “Zwarten Ambrosius” werkten, waren venijnig op hem, omdat
hij meer kon dan zij, en kracht putte uit de woorden van God en van de engelen.’
Maar bij 't verschijnen van de sterre met den steert stond ook zijn verstand stil en hij
vreesde met de anderen het onbekende. 'n Blinkende engel, met draaiende lichtkransen
aller kleuren om zich heen, verscheen en boodschapte de grote blijdschap voor alle
volkeren aan hen, die maar half bewust waren, vanwaar dat alles kwam. Zoals de
herders met hun vee tegenover de engel, zo staat dan al 't ruige en rauwe doen naast
en in het mysterie.
'n Wonder van diepe eenvoud en sobere rijkdom der ziel als het kindeke geboren
is in 't stalleke:
- ‘Met vier handen wierd het voorzichtig in het kribbeken gelegd en als het daar
rustig lag als een bloem, en weelderig als een wolk, het gezichtje nog wat nat van
tranen en melk, toen bezagen zij malkander, Jozef en Maria.
“Maria,” zuchtte Jozef, want hij voelde dat zij heilig was.
“Beste Jozef,” lispelde haar mond, en het kwam Jozef voor dat heel de hemel hem
bedankte, voor zijn waakzaamheid en zijn zorgen, en zijn gemoed rees omhoog, hij
nam Maria's handeken, en drukte een kort kusken op haar wasbleek voorhoofd....
“Kom.... we zullen bidden,” stotterde hij, “want het is niet om te gelooven zoo
schoon.”
Zij knielden neer in 't hooi.
De bijen hommelden voort in hunne korven alsof heel het doffig stalleken een
bloemhof was, buiten kraaiden er hanen en de goede ezel die recht gestaan was, met
al dit over en weer geloop, kwam ook eens zien, lei zijn kop over de kribbe, zuchtte
eens een zwaren zucht, en liet toen zijn zwaren warmen asem over het borelingsken
gaan.
Het bruin lantarenlicht stond stil, zoo stil alsof het ook vol groote, vrome aandacht
was.’ De opdracht had plaats in Gent, het Jeruzalem van Vlaanderen.
In de kerk kwam de oude koster, die juist een snuifken nam achter 'n pilaar, haastig
afgesleft. ‘Hei! 't is voor d'opdracht!’ juichte hij zijn vinger verrast omhoog stekend
als hij de duifkes zag, maar zijn hals naar het kevieken rekkend, zei hij met misprijzen:
‘Mager beestjes,’ en dringt dan Jozef 'n dure kaars op van één frank vijftig, 'n lange
bruinwassen kaars, mager als 'n riet. Als de opdracht is geschied en het nieuws, dat
de profetes Anna met eigen ogen de Verlosser had gezien, binnen 'n kwartierken in
Gent is verspreid, loopt alles uit; de vrouwen laten hun soep en patatten
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staan, de schoenmaker smijt els en pekdraad op zij, de kleermaker plukt de driegdraad
van zijn broek en gaat hap snap ook eens kijken. 't Is alsof we het hele dorp uit
Reinaert de Vos zien toelopen op de gevangen Bruin.
Op de ure van den noen reed onopgemerkt het huifkarretje over de Korenmarkt.
‘Het stramme ezelke was even geduldig als altijd. Jozef ging leidend voorop, en
onder de grijze huif zat de blauwgemantelde, jonge bleeke moeder, met veel verdriet
in haar oogen, en de borst gevend aan haar rustig kind.
En als een lied van zegen, roerden de klokken hunne klanken...
Maar een klok zweeg. En dat was Roeland, de tong, het hart van Vlaanderen, die
sedert het Vlaamsche volk verworden en verbasterd was, gescheurd daar in de hoogte
hing, en zijn stemme niet meer roerde.
Maar plotselings, als het karretje aan den zwaren voet van 't geweldig Belfortsteen
passeerde, ging er daarboven in de lucht een bronzen geril, en als de jubeling van
den hemel, dommelde Roeland ineens met volle galmen zijn zegen over het land.’ Hoe zorgvuldig is Maria getekend bij de kribbe, als de zon glanzend hangt in heur
korengulden haren, waarover de witte hoofddoek zedig gebonden is, met het knoopken
onder de kin. Fijnzinnig als 'n Primitief heeft de schrijver elk trekje verzorgd. Maar
altijd komt de lust weer in hem boven om 't naïef vroom verhevene in onmiddellik
kontakt te brengen met 't ruw-tragie-komiese. Want daar komt Kruisduit wijdbenend
aangestapt met 'n mand op de rug en 'n groene slipjas aan. Hij heeft 'n echt
spekulatieventengezicht. Alles wat niet te heet was of te zwaar, werd Kruisduit's
eigendom. ‘Maar toch een goede vent; waar hij kwam wierd er gelachen. Soms bij
open weer, was hij heel den dag op de baan, met een lied op zijn lippen, en een lek
aan zijn neus, en de mand vol nestels, garen en lint, kaarten, solferstekken,
haarpommade, blink, postpapier, en zelfs een fleschken reuk, en roze en blauwe
kinderkammen. Hij sliep dan in een hooimijt of onder den blooten hemel. Had hij
honger en geen centen op zak, dan vulde hij zich met uitgetrokken peeën en rapen,
en dronk aan de sloten uit zijn muts; maar als hij “kommersie” had gemaakt dan
dansten de stuivers, kocht hij een maatje brandewijn, een hespenknook, zette zich
in de zon en speelde het smakelijk naar binnen met mosterd en met brood.’ Aan dit
slag Pallieter en toekomstige Schrobberbeek, volslagen bedelaar van beroep, heeft
Timmermans alle zorg besteed, of liever hij heeft er veel genot aan beleefd, toen hij
hem schilderde.
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Al is er wat te veel spel van gemaakt, wat staat hij daar kleurig neergezet in enkele
lijnen! En wat heeft hij 'n taal in de mond; hierbij vergeleken betekent Jozef's
welsprekendheid tegenover de Pastoor nog niet veel. Al wat 't lagere volk aan beeldtaal
en beeldkracht bezit is hier samengebald, in geconcentreerde vorm gegeven.
Timmermans doet dit in al zijn werken, zowel voor taal als voor typen; hij geeft de
volkskarakteristieke elementen en momenten, die hij bewaard, verpuurd en omgewerkt
heeft, in nieuwe synthetiese formatie weer. Kruisduit z'n taaltje is representerend in
dit opzicht. Overigens is 't hele verhaal doorsappigd met de levendigste dialectiese
uitdrukkingen. Sander de snoeier vindt, dat de zon nog niet droog achter haar oren
is en dat er nog andere peper in de lucht zit; de vluchtelingen zijn reeds de
bollenwinkel in met de wind van achter, 't kindeken zit gerust in Holland als God in
Frankrijk, enz. enz.; overal liggen volkse gezegden te grabbel.
Als Kruisduit weg is.... hoe kinderlik lief zijn Maria en Jozef daar dan aan 't spelen
met hun kindeke, terwijl beiden met hun gezicht tegen dat van het kind hangen en
het honderd aardige woorden toeroepen, het onder zijn armen kittelen en op zijn
borstje, en Jezusken uitbundig wordt en stampt en slaat en fel trekt aan Jozef's baard...
Plotseling... ‘heel ver achter de blauwe heuvelen.

Vignet uit het Kindeke Jezus.

ruischte er groeiend muziek, met vaag, rhythmisch donderdommelend geroffel,’ ....
en even later op de heuvelrug verscheen grote beweging van mensendrommen en
geschitter van metalen; ineens viel nu het bazuinengeschal en het paukengebrom
feestelik in de dalen... Nog steeds daagden nieuwe scharen achter de heuvelkom op
en dan volgt de daverende hulde van een dal van volk; het zijn de legers der
Driekoningen met uitbundige zwier. Een brede schilderij, waaraan geen kleur, geen
tinten, geen tonen zijn gespaard; 't is een bont en vol Vlaams tapijt.
Heel anders, maar weer passend in het kader, komt dan de vreemde heerser aan de
beurt. Flink aandikkend, maar fel en tot afschuw dwingend laat de schrijver zich
gaan om, rond de plannen voor de kindermoord, het eerzuchtige en kruiperige
hofgedoe af te tekenen en later de angstige vlucht van 't volk. Herodes met 'n purper
vet gezicht, bruine koeoogen, etterachtige puisten in de schrale, rosse stoppelbaard,
een stierenek en dikke worstvingeren, tempeestte lijk alle duivels op zijn ministers
Graathals, die 'n klein
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scherp citroengeel vrouwkesgezicht heeft en de dikke Donaat Kops, wiens stem piept
van 't vet, op Hobbelewitje, de nar met zijn gebocheld scheef gebeend lichaamken,
en vond er behagen in zijn handen en aangezicht te laten aflekken door 'n wit, dasvet
hondenteefken. Hij is 't, die de wrede moord van Nazareth gelastte.
Voor 't menselik moederhart van Maria is de angst en 't verdriet groot geworden.
Met 't kindeke is zij en Jozef bijtijds gevlucht. Als ze 's avonds laat aan de Schelde
komen, vinden ze gelukkig nog 'n visser, die hen overvaart naar 't veilige Holland.
Maar nu, zonder het te willen, en niet bij machte het tegen te houden, welde in Jozef
een gevoel van grote verlatenheid, omdat hij Vlaanderen, zijn schoon en goed
Vlaanderen verlaten moest. 't Is 't aangrijpend gebaar der Landverhuizers van Eugeen
Laermans, die bij de kromming van de weg nog eens 't hoofd omwenden naar 't dorp,
waaruit zij wegtrekken de vreemde in. Maar als Herodes bij 't bericht, dat 't
koningskind is ontsnapt, in 'n beroerte is omgekomen, keert de heilige familie uit het
dorpken in Zeeland bij de Schelde, waar ze stil hadden gewoond, naar Nazareth
terug;.... en weldra slaan de bolle handekens van een kind een houten lepel rumoerig
op de tafel. Dit alles uit 't ontroerd gemoed van de schrijver, uit liefde voor zijn Vlaamse volk
en zijn Vlaamse land! Het verhaal heeft adem en kleur van 't echte volksvertelsel.
Taferelen schuiven voorbij, waarin slechts weinig personen optreden ofwel in
groepsverband vele. Op innerlike eenheid wordt niet biezonder acht gegeven; het
causaal gebeuren zou er bijna kunnen zoek raken als in 'n sprookje of in 'n moderne
detectief-roman. De grote disproportie tussen sommige détail-gegevens en de anders
zeer summaire schildering van personen is 'n karakteristiek-kinderlike trek. De manier
van 't volks-vertellen is ook 'n schilderend voortgaande tot plots aan 'n détail, en dit
bijkomstige wordt uitgewerkt in naïeve vermelding van alles wat er rond hangt, en
weer gaat dan 't verhaal verder, in uitweidingen telkens weer even circulerend, in
voortzetting zo tot een einde toe. Schilderend vertellend gaat Timmermans aldus te
werk; veel onderdeeltjes krijgen 'n eigen betekenis, en juist die détails doen dikwels
karakteristiek de atmosfeer van 't gebeuren aanvoelen. Doel-bewust kan hij dit niet
overal (in de memoriën van de koninklike schrijver ongetwijfeld wel) hebben gedaan;
het zou al te scherpe doordachtheid en bedachtzaamheid van zijn geest hebben gevergd
en deze zouden zich op andere plaatsen in sterkere konsekwenties moeten verraden.
Speelse bewustheid is er zeker wel in aan te wijzen. 't Valt onmiddellik op, dat de
vignetten bij
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voorkeur bij détails staan, 't prentje van monnik Lucas, koning David, Jonas, De
Zoeten Inval, 't wandtapijt in Herodes' paleis, e.a., waar ze juist oude volksheid
nadoen.
Nog meer dan in Pallieter kwam hier de schilder aan 't woord. Voor dit goudkrullig
kindeke-Jezus-verhaal was zijn palet van frisse verven voorzien. Als miniaturen zo
kleurig en zo goud zijn de figuren getrokken. De zon hangt kardinaal-rood boven de
kim, de hemel verkleurt met het verschuiven van de zon tot staalblauw, de avond
staat in groen goud, in de stal staat het bruin lantarenlicht stil in grote vrome aandacht;
Maria gaat langs bruine konijnenbossen, de halve maan krijgt in de donkerende lucht
een gele goudvissenschijn; voor het kazuifel van de engel en Maria's lippen had hij
kersrood, citroengeel voor het vrouwkesgezicht van Graathals, olijfgroen voor Maria's
oogen, kropsalaad-groen voor de kousen van Sander, kikvors-groen voor het mos
op de boomen, maar maneschijn-groen voor een koningskleed, en mals en sober,
fors en teer, breed gestreken en even getipt, bracht hij zijn verven aan6). Met aan de schilderkunst analoge middelen werd de zoete eenvoud van geest der
Middeleeuwers gesuggereerd; en de ontroering was ontbloeid aan 'n liefde, die met
de Primitieven verwant was. Toch hapert er iets. Waar 't louter picturale aanwezig
was, kon geestelike diepgang natuurlik moeilik geborgen worden. Maar vervolgens
is 't woord wellicht een tè geestelik middel en werd de veruitwendiging van picturale
kunst tè vleeselik, toen de schrijver deed wat 'n schilder doet.
Of komt 't voornamelik, doordat 't mysterie niet altijd voldoende was ingeleefd of
dat de feiten niet doorschouwd zijn in hun goddelike betekenis? In 'n dergelik
onderwerp moet 't bovennatuurlike uit eigen kracht spreken, en dit veronderstelt, dat
de verbeeldingen 't diep-vrome gemoed van de kunstenaar hebben aangegrepen,
tenzij de lezer zelf 't ontbrekende uit eigen gemoed aanvult, de verbeeldingen van
de schrijver maakt tot uitingen van eigen religieuse gevoelens. Al naarmate 't
meesterschap over zegging en beelding groter is, de kunstenaar beter de vorm beheerst,
des te dieper moet gevoel en stemming beleefd zijn, anders blijft 't bij bekoorlike
uiterlike schoonheid en kunstvaardigheid. 'n Innig godvruchtig doorvoelen, de warme,
zuivere ontroering, missen we wel eens in dit Kerstverhaal: 'n naïef vrouwelik
verlangen om kinderen te hebben kan de boodschap van de engel aan Maria niet
motiveren noch, als 'n voorgevoel opgevat, inleiden. Onecht is 't ook, als de onrust
van Maria beschreven wordt. ‘Want sedert zij uit Simeon's mond het orakel van het
zwaard vernomen had, meende zij in alles
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een vijand van haar kind te zien. Booze machten beloerden het vanuit de boomen,
de lucht, de zon, en het water, en al de schoone dingen, die zij vroeger zoo beminde.’
Waar de schrijver tot ontleding van gepeinzen of gevoelens overging - dit deed hij
zelden en sober - was meestal onmiddellik gevaar. Daarom ook was de tweestrijd
van Jozef zo'n biezonder moeilik onderwerp. Zo valt er wel iets af te keuren, maar
veel meer te prijzen in dit innig goede, verrukkelike verhaal van Jezus' kindsheid,
waarin 't onverstoorde voorvaderlike geloof leeft dat verheugt.
De schrijver zelf noemde dit zijn boek der vergeesteliking na de triomfantelike,
vooral zinnelike roes van Pallieter. De zinnelike sensaties staan er in dienst van
geestelike realiteit, de meest geestelike gevoelens zijn gevat in een vereenvoudigend
beeld, zintuigelik en grijpbaar materiëel. Bij grote verschillen hebben deze twee
boeken van Timmermans veel gemeenschappeliks. Ook hier weer de bloeiende aarde,
het wonder van de dag, vol zon, en de bloem-stille verrukking der avonden; maar nu
koepelend over de ziel der mensen, geurend aan 't hart der reine Maagd Maria.
Alle figuren die er in optreden zijn veel meer natuurmens dan een van ons. De
uiting van inwendige blijdschap is dikwels 'n zalige verrukking om de natuur. Ontroerd
staat de H. Jozef naar 't landschap te zien: ‘'t Was hem allemaal zoo nieuw en heerlijk;
hij dronk het met gulzige oogen, alsof hij voor den eersten keer op de aarde was
geplaatst.’ In Simeon, die zich onstuimig naar God gedreven voelt en in 't bijzijn van
twee wilde konijnen sterft, heeft de schrijver iets van Franciscus' geest willen leggen.
- Ook hier als in Pallieter staan regenbogen in de lucht, vliegen ooievaars en wilde
zwanen over, zijn er sappige geneuchten in overvloed. Maar welk 'n zorg de schrijver
ook gewijd heeft aan natuur en volk, aan personen en omgeving, er is toch voldoende
plaats gelaten voor 't mysterie.
De verwoording is tederder en ijler, rustiger en voorzichtiger; in donzige altijd
vloeiende zinnen wiegen smart en blijdschap, ontroering en innigheid. De schrijver
is 'n fijn taalvoeler, hij vergist zich niet omtrent de draagkracht van 'n ietwat vulgair
maar tekenend woord. Legt men sommige beschrijvende gedeelten van Pallieter en
Het Kindeke naast elkaar, dan is 't soms 'n enkel woord of 'n enkele wending, die in
hun sfeer passen, die sfeer zelve helpen vormen en 't verschil in zegging bepalen.
***
Wat Guido Gezelle schreef ter inleiding van zijn Vlaamsche Dichtoefeningen, dat
had ook Timmermans in de opdracht van dit
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vrome verhaal kunnen zeggen; want beide werden ons aangeboden ‘met het gevoelen
als van iemand die een speeltuig uit de Middeleeuwen zou trachten weer in te
voeren’7).
***
In 't zelfde jaar als Het Kindeke Jezus kwamen De Zeer Schoone Uren van Juffrouw
Symforosa Begijntjen8).
Dit is 'n simpel vertelsel van 'n schuchter begijntje, dat stilaan verliefd is geraakt
op de hovenier van 't Begijnhof, die niets vermoedt van wat er in haar omgaat
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en op zekere dag broeder wordt in 'n Capucijnenklooster. Dan heeft de Heer haar
volgens de psalm Zijne wegen bekend gemaakt, haar Zijne paden geleerd.
Timmermans' kunnen culmineert in Symforosa. Zo rustig, zo levend-eerlik en
zielsdiep is dit eenvoudige leven getekend, zo zuiver en sober-rijk staat de natuur
rond deze ziel, dat beide gezamenlik zijn geheven in 'n sfeer van onvergankelik
schoon. Niet meer het gewilde der Begijnhofsproken; in Symforosa ligt de
Middeleeuwse geest in al zijn hier-mogelike diepte open.
Langzaam volgt de zegging in eenvoud de gangen van 'n zeer menselik gemoed
naar 'n offer. Geen overladen détaillerend beschrijven: één typerende trek, één
gesproken woord, en glimlachend om de fijne humor kent ge de mensen in heel hun
doen en laten, hun geest en gemoed; één uitdrukking, de hoofdlijn, 'n naam: en 't
archaïsties Vlaams milieu met de mentaliteit van zijn bewoners heeft gesproken; één
zin: en gevat is heel de natuur die agerende leeft. De schrijver is geen realist in die
zin, dat hij alles uitschrijft - juist dat hij dit niet doet karakteriseert hem - maar hij
schrijft in één zin de gehele werkelikheid samen. Even een aanduiding en Martienus
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- ‘Martienus lacht langs één kant van zijn mond, en weet niet goed wat te zeggen in
't bijzijn van vrouwspersonen.
Het is de eerste maal dat hij bij juffrouw Symforosa werkt. Hij woont nog maar
eenige maanden op het Begijnhof, en voor dien tijd was hij hovenier op het kasteel
bij Turnhout; maar zijn oom, de onderpastoor, vond het niet geraadzaam, dat een
jongen van vijf-en-twintig jaar soms een heelen tijd met de meiden van 't kasteel
alleen was, en hij deed hem naar 't Begijnhof komen.’ En dan in deze weinige regels de kern van heel 't schoon gebeuren in de ziel van
Juffrouw Symforosa, Begijntjen:

Vignet uit Symforosa.

- ‘Symforosa is fier dezen vernuftigen hovenier in haar tuintje te zien, ze voelt zich
aangenaam gestemd in zijn bijzijn, en stelt hare gebeden tot dezen avond uit.’ Het is of alles teruggevoerd werd tot z'n eerste meest zuivere verschijning, tot de
klaarheid van z'n onomsluierd wezen. Rustte, voor de zegen, ook niet met ons de
processie zo:
- ‘Alles is nu stil. Het muziek zwijgt en ook het rozekrans-geprevel.
In de zon gaat er blauwe wierook op en de begijntjes zingen met voorzichtige stem
den “Tantum ergo”. Twee musschen tjilpen mede.’ Het is ontwijdend bijna langs de rand der weinige bladen waarop Symforosa's ziel
staat uitgeschreven onze woorden te zetten.
- ‘De avond komt in de lucht en hangt al in de boomen. Een merel begeleidt met
klare waterklanken het zoete regenlied.’ Dit is op de hooge Begijnevest het afscheid van Martienus die gaat broeder worden:
- ‘Nu gaat gij voor altijd vertrekken, Martienus?’
‘Ja, Symforosa,’ zegt hij verblijd, ‘en ik zal veel voor u bidden!’
Zij doet haar oogen toe en lacht bitter.
‘Dank u, Martienus, ik dank u.’
Hij verstaat haar niet, ze voelt het, ze hoort het, en ze is niet bij machte om in zijn
klare, onschuldige oogen heel haar hart open te leggen.’ Dan gaan ze beiden ieder zijn weg: ‘Het malsche regentje neuriet als een liedje
op de daken en de bladeren, en de avond is gekomen.’ Het begijntje leeft de zomer en de winter door, om in het rijpe voorjaar als de
knoppen op bloeien staan, uit te groeien tot 't hoogste
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der liefde, die vriendschap heet. Ze gaat ten beeweg naar Martienus' klooster, en daar
ziet ze hem gelukkig in z'n vrome leven.
- ‘Ze heeft Martienus bemind om hem te huwen, dat weet ze nu. Maar nu ze hem
gezien heeft in zijn pij en in dit geestelijk geluk, is dit allemaal ineens weggevaagd.
Er is weer ruimte en licht in haar, en geen verdriet om hem zal haar meer komen
kwellen. Zij is gerust.
Van uit de hoogte ziet ze lachend op de vorige dagen. Waar waren hare gedachten?
O goede Martienus!’ En dan schrijft Timmermans aan 't slot van z'n kleine boekske die heerlikste lofzang
op de liefde, die zijn dichterziel tot nog toe schiep:
- ‘Symforosa juicht.
Waaromheen zij kwelde en zuchtte van liefde die 't gemoed beneep, wat haar deed
slingeren tusschen hoop en ontgoocheling, dat zelfde heeft door zijn eigen wezen
haar paden weer effen gemaakt en veel licht gesteld aan hun uiteinde.
En dat is geen klein ding in een mensch zijn leven!’ -

Eindnoten:
1) Felix Timmermans ‘De Nethe’. Het oorlogsgebeuren en geleden leed voelt men in poëzie en
proza van Jan Van Nijlen, Aug. Van Cauwelaert, Daan Boens, Fritz Francken en Ernest Claes.
2) Het Kindeke Jezus in Vlaanderen, blz. 3 en 14.
3) Pallieter 12e druk, blz. 165-166.
4) Toen Timmermans Het Kindeke Jezus schreef had hij nog geen der genoemde werken gelezen.
De Jezusfiguur in moderne stijl of levensomstandigheden vraagt 'n nadere vergelijkende studie.
Lode Baekelmans gaf 'n lijstje litteratuur, waaraan reeds meerdere werken waren toe te voegen.
(Vlaamsch Leven, 3e jrg. 1917-1918, blz. 214 of Het Vlaamsche Land, 26 Maart 1921).
5) In de afleveringen van De Nieuwe Gids tussen Juni 1916 en Aug. 1917 is Het Kindeke
verschenen. Vlaamsch Leven, 2e jrg. 780 en 3e jrg. 188, drukte de fragmenten De Wederkomst
naar Nazareth en Kerstmis over.
6) Zie P. Maximilianus, De Maasbode, 22 Jan. 1919, ‘Een merkwaardig Boek’.
Het zou interresant zijn een studie te maken van de kleuren bij Timmermans; of hij de kleuren
direkt ziet of meer indirekt door vergelijking, - waar hij mengkleuren bezigt, waar onvermengde
enz.; zijn visie zou er nader door gekarakteriseerd worden.
7) Alois Walgrave. Het Leven van Guido Gezelle, 1922, blz. 187.
8) Symforosa verscheen in De Nieuwe Gids, 1917 October; 't kwam eerst uit (1918) met 'n nawoord
van Toussaint Van Boelare in de Beiaard Serie van de Nieuwe Boekhandel te Brussel en bij
C.A.J. van Dishoeck te Bussum, naderhand (1920) bij Van Kampen en. Zn. 't Werd opgedragen
aan Huibrecht Van Ael, de Lierenaar, die aan de Universiteit te Gent de Aula-jongeren
Timmermans leerde kennen.
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VII. Boudewijn, Anna-Marie en Mijnheer Pirroen.
In de oorlogsjaren zaten de Vlaamse voormannen niet stil. Verder dan de oudere
flaminganten-leiders raadzaam achtten, ging de nieuwe nationalisties-Vlaamse actie.
Men had weinig vertrouwen in de regeringsbeloften; ‘gelooft er niet aan’ zei de krant,
die iedere dag kwam1).
Ook in Lier roerde zich dit aktivisme. In de vergaderingen van 't Algemeen
Nederlandsch Verbond pleitten Reimond Kimpe e.a. voor 'n zelfstandig Vlaanderen.
Timmermans, die voorzitter was van de vereniging Volksopbeuring en er tegen op
kwam, dat men als wetenschappelike termen, in plaats van Vlaamse woorden, Latijnse
in zwang wilde brengen, stak - hoewel zijn natuur zeker niet een agressieve is - zijn
politieke mening niet onder stoelen en banken; hij schreef ze in De Vlaamsche Post2).
'n Meeting woonde hij bij, waar 'n felle rede van Jef Van Exterghem over de
verdrukking der Vlamingen bij hem insloeg. ‘Het leek me, dat we allemaal zo 'n
brave gewillige ezels waren,’ zei hij later. Boudewijn (1917-1918) werd de
veiligheidsklep, waarin zijn gemoed zich luchtte. 't Moet eigenlik de schrijver zelf
wel verrast hebben. 't Is zijn enige sociale affectsuiting over eigen tijdsleven. Zonder
er veel zorg of tijd aan te besteden ontstond dit dierenepos. 't Kwam uit als boek in
19193).
Van de oude Reinaert heeft hij overgenomen de allegoriese verzinnebeelding in
dieren, het rijm en de versmaat en zelfs de humoristies-ironiese, krities-hekelende,
moralistiese en realistiese geest. Ook in 't verloop en de détails is er veel
overeenkomst.
Vooraf waarschuwt de schrijver: ‘'t Geen da'ge peist is 't nie.’ Later gaf hij uitleg
van z'n bedoeling: ‘Wel als Vlaming en als mensch worden we verdrukt’, maar
Boudewijn de ezel wordt slim en wil geen ezel meer blijven4).
Als Reinaert den fellen metten rooden baerde de godsvrede breekt, wil Boudewijn
't tegen de gehate schurk opnemen tegen belofte van later vrij te zullen zijn - want
hij is nog in de
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slavernij bij Courtois, die in 't land de lakens uitdeelt. Na 'n uiterst hachelike strijd
komt hij terug bij Courtois om de beloofde vrijheidsbrief; hij krijgt nog op de koop
toe verwensingen naar z'n hoofd geslingerd. Maar dan wordt Boudewijn 't moe: ‘Als
de ezel krijgt verstand, komt er roering in 't land.’
De satire is zonder meer duidelik genoeg. Fel is ze eigenlik niet, vergeleken bij
meerdere politieke geschriften van die dagen. Zijn niet resolute natuur behield die
zekere effen-Reinaert-gemoedelikheid en uitte zich voornamelik in ironiese parodie.
De humor, 't rytme, 't korte vers, de volle rijke rijmen en de prentjes, alles is volks;
't is volkskunst eerst en vooral.
De eenvoudige vrije moderniseringen die de schrijver enkele jaren later gaf, van
Karel en Elegast (1921) en van De Vier Heemskinderen (1922), sluiten bij Boudewijn
aan5).
***
Toen de wapenstilstand zou getekend worden, November 1918, week ook
Timmermans op raad van anderen uit naar Holland, waar hij toch juist wegens
geldverlegenheid naar de drukker moest. Eerst zocht hij z'n toevlucht bij vrienden
in Den Haag; daarna ging hij met z'n vrouw in Scheveningen wonen. Na z'n komst
in Holland had hij onmiddellik in Het Vaderland 'n causerieën-reeks begonnen, zowat
dagboekachtig geschreven; 't ging over Pallieter in Holland, over zijn vader die in
Desember van dat jaar was gestorven, over 'n bezoek bij Kloos en verder 'n klein
vertelsel Salomé en Herodes met 't hoofd van Johannes6). Hij schreef, belangrijk of
niet, omdat men 't hem vroeg en zodanig vroeg, dat hij 't niet weigeren kon. Zo
groepeert zich van nu af aan zijn werk om twee kernen: groter litterair werk en
kleinere verhalen.
In die jaren, 1918-1919, werd Timmermans 'n algemeen bekende in Nederland,
waar de litteratuur - meer dan in Vlaanderen - 'n passe-partout was. Er kwam 'n vloed
van krant- en tijdschriftrecensies rond Het Kindeke; de Schemeringen van den Dood
werden opnieuw uitgegeven, er verscheen een vermeerderde editie van de
Begijnhofsproken, Boudewijn kwam van de pers, van Anna-Marie publiceerde hij
hoofdstukken in De Nieuwe Gids, Sint Gommarus en zijne vrouw in Van Onzen
Tijd, kleinere stukken in kranten en Wereldkroniek, zijn schilder-, ets- en tekenwerk
werd geëxposeerd7)... Maar vooral werd hij 'n gevierd schrijver door Pallieter, waarvan
herdruk na herdruk verscheen. In de meeste steden en veel dorpen kwam de schrijver
voorlezen uit zijn werk en vertellen over 't ontstaan ervan. Hij maakte kennis met
Louis Couperus, Anton Pieck, letterkundigen, schilders, met mensen uit allerlei
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kringen. Na de huldetocht van René De Clecq en Emiel Hullebroek door Holland,
begon de grotere van Felix Timmermans.
Het is te begrijpen, dat zijn werk uit deze jaren weer meer naar Pallieter aardt,
want dit werd door velen vereenzelvigd met 't optimisme of 't vrijere natuurliker
zinnelike en juist hierom gewaardeerd; en Timmermans onderging er de invloed van.
De stilte en teruggetrokkenheid waarin hij Het Kindeke en Symforosa had geschreven,
was gevolgd door 'n enerverende bedrijvigheid in bedachtzamer en verfijnder milieu.
Timmermans beleefde veel prettige dagen vooral met zijn Vlaamse vrienden in
Den Haag; door 't Scheveningse strandleven voelde hij zich ‘ernstig en droog’ worden.
Maria Viola gaf hem na 't lezen van de verschenen hoofdstukken van Anna-Marie
de raad, terug te gaan naar Vlaanderen. En hij verstond er uit, dat die bijdragen niet
veel betekenden; hij las zijn werk opnieuw, en merkte dat Maria Viola gelijk had;
het was gewrongen, cerebraal werk, er zat geen gang, geen leven in.
Om der wille van 'n aanstaande geboorte, en op 't bericht van zijn advokaat8), dat
er geen vervolging

Kennisgeving van Clarekens geboorte aan de vrienden.

tegen hem zou worden ingesteld, keerden zij in Maart 1920 terug naar Lier. Ze werden
gelukkig door de geboorte van hun eerste kind Cecileken; 'n paar jaar later kwam
Clareken. Timmermans zou voortaan leven van z'n kunst.
In Lier was er veel veranderd, vergeleken bij voor de oorlog. Ook de vriendenkring
had gevoelige verliezen geleden: Antoon Thiry en Reimond Kimpe bleven in Holland,
Raymond De la Haye was de eerste dag van de oorlog gesneuveld en Jozef Arras
was naar Lier terug gekomen, maar gestorven tengevolge van geleden ellende. De
René kwam er weer en ook de Flor. Bij de ontmoeting na zes jaar hebben zij hunne
‘vriendschap als goedriekende oliepotten over elkanders hoofd gegoten’9). Flor, die
de oorlogsjaren 'n beetje bohemerachtig in Engeland had doorgebracht, voelde zich
op zijn beurt nu door 't godsdienstige gemoed van Timmermans getroffen en werd
weer overtuigd Katholiek.
Timmermans, die zich nergens zo goed thuis voelde als in Lier, waar z'n fantasieën
dromen hadden gebouwd, waar hij later als jonge man 't reële leven had meegeleefd
en alle mensen bekenden voor hem waren, liet de stemming van 't vertrouwde stadje
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omringende dingen naar de schone oudheid, waar rustige stilte in gekristalliseerd
lag. Door omstandigheden en rijpere leeftijd zal, langzaam aan, de zin van 't leven
hem meer bewust worden en zijn geest zich verdiepen.
In de tijd van Pallieter wezen we reeds op 'n kiem voor Anna-Marie10). De schrijver
sprak toen al terloops over 't sfinksen-hart der vrouw (die Césarine zal heten en
Pirroen, de Pallieter-redivivus, in zijn aard zal doen weifelen). Hij had 'n oud portret
gevonden, van 'n mooie vrouw met weemoedige ogen, 'n verlangende mond, haaren klederdracht van de jaren 1840. Later

Oud-Lier ± 1850. De Grote Markt.
Foto B. Janssens, Lier.

hoorde hij eens in de nachtelike straat 'n mannestem 'n weemoedig lied zingen, dat
hem deed denken aan 't onmetelike verre Rusland. En in zijn verbeelding verlangde
die vrouw dat lied te horen, om dan te ontdekken dat de man verliefd was. Hiermee
had de schrijver 't gegeven voor 'n roman uit de krinolinentijd, die hij atmosferies
kon evoceren aan de hand van oude prenten en decoratieve dingen uit 'n oud verleden,
huizen, modejournals van de jaren 1830-1840, bloemfiguren, uithangborden,
opschriften in gevels enz.
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In de loop der jaren had Timmermans 't een en ander gelezen. Hij had aangevoeld
de dartele bevalligheid van de precieuse Louis-quinze-kunst in Mijnheer Serjanszoon
(1908). En lijk Teirlinck voor zijn Scharlaken Thijl z'n vinger in Pallieter sopte, zo
kon Timmermans wat van de dilettanties-wijsgerige dingen van de orator didacticus
gebruiken. Hij had verder met 't verliefde hart van Romeo meegeleefd en kende de
hartstocht door Shakespeare uitgebeeld, en Goethe's Werther en Hoffmann's
vertellingen; hij voelde wel wat voor dat leven met 't hart, voor die sfeer, waarin
heroïese sentimentaliteit, vage weemoed en 't fantasties aandoenlike recht van bestaan
hadden. In de kleurigheid der vergane romantiek, in het decoratieve verleden kreeg
dat alles waarde voor hem.
Toen hij in Lier terug was, voldeden hem de hoofdstukken niet meer die hij
gepubliceerd had in 1919 in De Nieuwe Gids11). Hij ondervond, dat wie 't volk met
zijn humor in zijn werk wil brengen, ook onder dat volk moet leven. In Holland had
hij niets dan ‘Mevrouwen en Meneren’ gezien, nu zag hij weer mensen in hun bekende
geschiedenissen. Hier had hij typen bij de hand, die hij door 'n toverachtige bril kon
bezien, omweven kon met z'n fantasieën; door de neus van de één op 't aangezicht
van de ander te zetten kon hij meerdere samenkoeken tot één. Ook interieur, milieu
en achtergrond voor z'n droom vond hij nergens zo stemmig als in zijn oude stadje.
In 1921 kwam Anna-Marie12). Jan Toorop gaf met admiratie Timmermans' portret
eraan mee. 'n Volksprent-poppetje van Pirroen, antieke stadsgezichtjes en andere
primitieve vignetjes illustreren verder dit boek.
Als roman is dit werk allerminst strak van opzet. Het bestaat uit drie boeken, die
ieder 'n aantal zeer korte hoofdstukken bevatten, telkens met 'n afzonderlike naam,
en die rond drie intriques gesponnen zijn. Na de typering der personen, hun
verhouding ten opzichte van de liefde en 'n inleiding voor 't verder gebeuren, volgt
in 't tweede boek de kern: 't geweten en de zielestrijd van Anna-Marie, wier hele
leven reikte, geheimzinnig maar hartstochtelik verlangde naar 'n onbereikbare liefde;
't laatste boek geeft haar tragiese zelfmoord en de komiese vereniging van Pirroen
met Césarine. De Pirroen-figuur, die over alles regeert, houdt heel 't gebeuren bij
elkaar.
De schrijver noemde dit zijn boek van 't geweten, 't staat in zijn geheel onder de
Venussterre; 't is de liefde die 't gebeuren regelt, en wel de liefde van allerlei slag:
de onbegrepene, de verbodene, de
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hartstochtelike en de verkoelde, de jaloerse en de ontrouwe, de egoïstiese en de
ontzinde, de Don Juan- en de Werther-liefde. De taferelen of scènes, die
kaleidoscopies, in 'n schilderachtig décor, voorbijschuiven, brengen ons, zonder dat
er stad of tijd genoemd wordt, in de sfeer van 't antieke Lier uit, laat ons zeggen, 't
einde van de 18e begin 19e eeuw.
Onder 'n porcelein-blauwe lucht zit bijna roerloos stil 't oude stadje in z'n witte
trapgevels, klein gekasseide pleintjes met arduinen pompen en vele vergulde oude
heiligenbeelden, luisterend naar de rammel der torenklok en te wachten op de
postwagen ‘De Hazewind’ of de trekschuit, die enkele mensen zullen brengen; en
dan zal de avond weer komen en de nachtwaker 't ‘slaap gerust’ blazen. In de huizen
en tuinen woont 'n kleurig gedempte oudheid als van parelmoer; er hangt
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residageur; onverschillig wandelt daardoor 'n pauw, edeldrachtig wiegend met zijn
glanzende hals en zet de staart naar 't licht helemaal open, zodat al de donkere blauwe
oogen van 't groen-gouden wiel ‘egyptisch den hemel aanstaren.’ De schemering en
maneschijn brengen wegkwijnende vogelzang en hobogeluid, mandoliengetokkel
en melodijen van clavecimbel en harp. En door dat alles ruist 't chartreuse-groene
zijdekleed rond Anna-Marie, galmt 't verliefd rederijkersvers van 'n jong poëet en
knallen de typiese Brabantse ‘goede dagen’ van festijnen Bacchus ter ere. De
milieuschildering, de stoffering geeft de atmosfeer voor 't verhaal, waarin
Rederijkers-dilettantisme en zelfgenoegzame burgerlikheid, huiselike sentimentaliteit
en levensopgetogenheid, gevoeligheid der zachte ontroeringen en vage weemoed
zijn samengebonden. Maar voor deze decoratieve weergave van verbeeld oud-Vlaams
leven heeft hij - en dit is zijn kracht - uit 't nerveuse leven
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't rustige rytme moeten distilleren, dat in die vergane romantiese tijden rond de
liefdesgeheimenissen van 't hart 't leven regelde.
't Eerste hoofdstuk brengt ons in de oude afspanning bij de vrienden. Hoe wordt onze
verbeelding gesuggereerd, in wat 'n juiste volgorde staat daar alles plasties
saamgetrokken aangeduid, en met wat 'n geest van humor en gemoedelikheid:
‘De magere olielamp met haren scheeven, blikken hoed, spande een tent van licht
en pijpesmoor over de ronde tafel en de twaalf handen. De bruine muren waren
behangen met portretten, teekeningen, pijpen, lauwerkronen, waarbij een gouden en
een zilveren; mannekens-bladen, tabak en geldbeurzen, brieven en gedroogde
bloemen. 't Waren herinneringen uit vroeger avonturen.
Zij hongen daar nu als ex-voto's rond een oud uithangbord met een woesten dolfijn,
van waarop een leelijk minnegodje liefdepijlen schoot naar bruine tritonen en vette
zeemeerminnen, die in de verte van kabbelende golfkammekens speelden.
Uit de stilte van een duisteren hoek glom de geheimzinnige buik van een oude
mandolien, belegd met perelemoer en bestrikt met lange bleeke linten. Een Delftsche
tabakspot met koperen scheel buikte op de tafel, waarop nog tinnen kannen stonden
en dikke bierglazen, waarin geel bier waggelde. Terwijl er buiten in den donkeren
een natte sneeuw kletste, en een dwaze wind grollend aan de boomen sleurde en in
de schouw geluid maakte als iemand die stil binnenmonds zingt, stond hierbinnen
de moeder-milde schouwmantel heet en licht van vlammend, krakend hout.
Hier zaten ze elken avond de zes Dolfijnen: Pirroen, Corenhemel, Van de Nast,
Koekoek, Swaen en Broederhert.’
Deze zes kameraden zijn ‘de filozofen’ van 't stadje; bij goed eten, drinken en
pijpesmoor diskuteren zij voornamelik over de liefde, want daar weet ieder van mee
te spreken. 't Zijn typen; in willekeurig humoristiese belichting echte typen van
Timmermans; geen naar 't leven getekende mensen maar evenmin karikaturen, al
hebben ze iets potsierliks en patheties; ze groeien niet zelfstandig voort, ze zijn in
rust gezien; ze werden niet getoetst door al wat de schrijver van 't leven weet, maar
zijn wel getekend met veel mensenkennis. 'n Paar gezegdes, 'n enkele gewoonte - en
deze keuze van Timmermans is even meesterlik als zijn plastiek - zijn zo essentiëel
kenmerkend, dat wij geen psychologiese analyse wensen omdat we genoeg van hen
weten. Wij geloven wel niet in die verschillende personen, maar wij zien hen graag,
omdat er de samenleving 'n tikje marionet-achtig bekeken achter zit. De speel-
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goedachtige uitbeelding, de wijze van typering in 't eerste boek en de wonderlike
dooreenmenging van 't dramatiese en 't grappige door heel 't verhaal heeft wel iets
van de geest der poppekast (waarbij Putiphar de pauw, Pirroens huisvriend, dan de
aap zou vervangen, die op de rand olienootjes eet)13).
Livinus Broederhert is 'n jong kunstschilder met zwarte baard en bruine
monnikoogen, en zeer gevoelig van gemoed. Van de Nast is de man met de
wolvendarm (die Timmermans nodig had om de tafels eer aan te doen), ‘hij snijdt
in hout prentjes voor almanakken, mannekensbladen, ganzenspelen en de levens der
heiligen, - beiaardiert op het klokkenspel van den toren, speelt klarinet in de harmonie
van Sint-Cecilia, en is lid van veel maatschappijen, vogelpik en anderen, die het
meeste soupers geven.’ De zwartkrullige jongeling Koekoek is de zoon uit 'n
snuifwinkel, hij dweept met Klopstock, maakt vele rederijkersgedichten op zijn vele
lieven, en werkt intussen aan zijn thesis voor Doctor in de Letteren. Michiel Swaen
is 'n zacht witharig man ‘die in zijn vredige woning zeer gezochte teedere
landschappekens schildert.’ De verfijnde en rijke en altijd zeer verzorgde Corenhemel
met z'n bleekblauwe ogen, lange fijne handen, 'n zacht omfluweelde stem, treurt
voort, hoewel getrouwd, over 't liefje dat hij vroeger in Rusland had gehad, schrijft
mémoires en verzamelt camées en mozaïeken. Deze vijf - allen met liefde door de
schrijver getekend - zijn min of meer gefatsoeneerd of opgevoed door de kurieuse
notaris Pirroen. Aan hem heeft Timmermans zelf veel genot beleefd: hij heeft
Anna-Marie overgroeid.
- ‘Mijnheer Pirroen was altijd te zien, in zon en regen, met een witten zijden hoogen
hoed op, een pruimpurpelen frak aan, en met een wandelstok waarvan de kruk de
horen van een geit was....
Kort en vierkantig als een doos was hij gebouwd, de kop direkt op de schouders,
zonder hals; de breede kin, waarnevens harde, platte bakkebaardjes stekelden,
ingetrokken, als een stier gereed om te stooten.
Pirroen had groene oogen.
Zei men: “'t Is goed weer vandaag,” dan snauwde hij terug: “Dat weet ik ook.”
Donderde het dat het daverde, dan stond hij smorend aan zijn lange pijp, in de
deur naar den hemel te zien.
Hij hield veel van blaaskensregen en mistlucht, om er kunnen door te wandelen
liet hij zijn dringendste akten liggen.
Hij smoorde veel pijpen van den morgend tot den avond; hij werkte er met twee,
terwijl hij de eene smoorde stopte hij de andere.
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Als hij op reis ging nam hij altijd twee pijpen mee, die hij om niet te breken in de
mouw van zijn frak stak.
Eens ging hij naar de liefdadige tombola: “Geef en zwijg”. Elk lot kostte een frank.
“Geef mij drijduizend loten,” zei Pirroen.
“Wat belieft?” vroeg de juffrouw, verschietend van het getal.
“Geef mij éen lot,” zei Pirroen.
Hij beweerde dat de ziel in den buik zit: “Triestige menschen hebben altijd piepende
en slappe buiken,” en kon uren achtereen diskuteeren, en als men hem dan op 't laatst
gelijk gaf, zooals apotheker Snip, dan zei Pirroen: “Neen ik heb geen gelijk, 't zijt
gij die gelijk hebt.”
Na den noen sliep hij altijd een half uurken in zijn bibliotheekkamer; 's zomers
ging hij dat naar de kerk doen, omdat daar geen vliegen waren.
Hij deed veel goed in stilte, maar wie hem kwam bedanken vloog met een vloek
en een bevenden vinger de deur uit.’
Bij al de andere Dolfijnen is de liefde sterker dan de wil; ‘er is geen andere wil
dan die der liefde, Carpe diem’ spot Corenhemel zelfs. Pirroen zegt: ‘de liefde is ne
wil’ en hij beheerst kortaf de liefde, omdat hij groot wil blijven in zijn eigen ogen.
Hij is tevreden met zichzelf, kent geen moeilik, is nooit bang en houdt van uitersten
in zeggen en doen. In deze nieuw originele Pallieter-figuur zit iets van 't
zonderling-bohemerachtige, van 't onverwoestbare zelfvertrouwen, van 't spottend
overheersende en radikaal konsekwente van de voorganger. Maar na de forse ruk
van de groeiachtige Pallieter staat Pirroen te midden van ander leven en over 't leven
uit. De lust aan 't leven, gaf hem de humor en 'n blik voor tegenstrijdigheden en
zwakheden, die in 't gewoon dagelikse doen als konventioneel in orde gelden. Er zit
veel ernst van de schrijver achter 't hele gebeuren; hij heeft alle levensverschijnselen,
ook dat der sentimentele liefde, tenslotte ondergeschikt gemaakt aan zijn
kunstenaarsopgetogenheid over het werk der levensafbeelding.
In boeiende trant, in gave ongebonden toon geeft de schrijver 't verhaal, waarin hij
als tegenstellingen koos Pirroen's hardnekkige liefde en de romantiese dwepende
van Anna-Marie.
Jonkvrouw Césarine van Sint Jan was voor Pirroen de kleur en de honing van zijn
dagen, maar op zijn huweliksaanzoek gaf ze trots ten antwoord: ‘Ik kan mijn stand
niet verzaken.’ ‘Ik kan wachten,’ zei Pirroen, ‘en hij wachtte geduldig als een tieger.’
Op zijn aandringen zou Anna-Marie, 'n dame van goeden huize, uit Toskane

Theo Rutten, Felix Timmermans

126
overkomen. Met een tuil roze rozen, die roken lijk een balsem, reed Pirroen naar
Brussel. Toen hij haar ontmoette, ‘stond hij paf als voor een wonder.
Anna-Marie had een kleed van bleek radijsroze zijde aan, dat ruischend om haar
heen ballonde; een korfhoed waarop grijze bloemen sidderden, huifde gracielijk rond
haar aangezicht, dat aandeed als een schotel fijn fruit en als blauwe druiven waren
de twee trossels blauw zwarte krulletjes, die nevens haar zachte wangen hongen; en
als zilver water uit een kruik gegoten, ritselde en vloeide een witte zijden sjaal met
purpere bloemen van haar ranke, blanke schouders.
Ze was rijzig en slank van gestalte, bewasemd van zoete geuren. Ze bezat nog
dezelfde bevalligheid en jeugdige teerheid, dat edelbloemige, wat het miniatuur zoo
goed had weergegeven. Maar over de kinderlijke lieftalligheid was een zachte ernst
komen liggen, een stille weemoed die zich fluweelend in de helderheid der groote,
lichtgrijze oogen weefde.
Mijnheer Pirroen deed zijnen hoed af, gaf haar de bloemen en kuste aarzelend en
voorzichtig de vingertoppen van haar witgeschoeide hand.
Hij zag dat ze bedeesd was en schuw, en Pirroen zijn hert klopte. Hij stond plots
als op een lauwen rozenweg met veel koele fonteinen; hij was innig aangedaan; hij
dacht dat Fénélon met al zijn woordentalent hierbij maar een aap op een stoksken
was; zij was verheven boven alle woorden en hij zei met een zucht: ‘Ik ben Pirroen.’
En toen de andere Dolfijnen ook die schoonste vrouw van hun leven hadden gezien,
‘was hun geest en hun hart zoo uitbundig, dat z' er behoefte aan hadden veel
klankvleugelen aan hun geestdrift te binden.’
Corenhemel voelde 'n hartstochtelike liefde voor Anna-Marie over zich komen en
zijn blik overweldigde haar, die al jaren gewacht had naar iets, wat haar zou doen
versmachten van geluk. Ze had juist Werther gelezen. Ze ontstelt, als zij hoort dat
Corenhemel getrouwd is. Nu was 't boekske een spiegel voor hare plotselinge
verboden liefde.
- ‘De meeslijpende, smartelijke kracht, die in Werther opzwoelde, was iets voor
haar; van in hare jeugd reeds deed het haar het hart zwellen; het verrukte en 't
verweekte haar en 't deed haar uitzien naar de verten. 't Spitste hare ziel met het
wonderlijke. Z' had verdriet en liefde noodig. Ze kende Beatrice en Dante, Ronsard
en Cassandra, Abelard en Héloise, ze kende Romeo en Julia en Petrarkus en Laura
en ze kende Werther en Charlotte; die
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boeken hadden haar ziel geweven, haar hart gekneed en haar zinnen beasemd en
doorwarmd.
In vaag-onschuldig gemijmer toen haar jeugd opstond stelde zij zich steeds
verlangend de liefde voor als iets dat plotseling op haar zou neerploffen, haar
onweerstaanbaar opheffen en dan breken en vernietigen.’ Ze had 'n kwetsuur van die grote liefde gekregen, de onbereikbare liefde. En toch,
ze zou er tegen vechten omdat het zonde was.
Het was stil, een ijle manestilte, die alle geluid vast in haar zilveren handen hield,
toen Corenhemel 'n witte roos op hare borst stak.... Als haar liefde maar zuiver
geestelik zou blijven....; en ze begon met hem tedere brieven te wisselen, waarvan
ze wenste, dat ze zouden zijn ‘als gezonken goud in een stillen vijver’. Als
Anna-Marie de wegterende bleke zieke vrouw van Corenhemel ziet, krijgt zij
wroeging. ‘Liefde is nooit verboden als ze echt is’ verzint hij. ‘Ik bemin u te veel’
zegt Anna-Marie. Haar liefde voor de man die ze niet mag beminnen zal haar noodlot
worden. De zinnelikheid doorsijpelt haar hele wezen. Telkens wordt zij haar goede
voornemens ontrouw. En als 'n erbarmelike stoet van bedelaars haar voorbijtrekt kan
zij geen medelijden voelen:
‘Haar leven scheen heur zwaarder om dragen dan het hunne te saam. Zij kenden
wel holle magen, de snijdende ellende van kou en honger, maar hunne zielen waren
ruw en bot, niet doorregen van wanhoop, niet doorzeefd van verlangen en gestadig
verdriet, niet strak gespannen van een kwellend geweten. Zij leefden maar door
zonder redeneeren, simpel en grof, namen wat ze konden, kenden bevrediging door
geweld zonder geestelijk te lijden. Ze waren blij om brood en grove dingen, en
beseften geen kruimel van de pijn der verboden liefde, die 't hart verplet en doet
uitzien naar den dood. En dacht ze: ‘Hun ongeluk is af te koopen. Het mijne niet.’
- 't Is uit de Schemeringentijd van Timmermans. ‘Er hong immers een te sterke macht over haar, die het allemaal zoo had gewild,
iets waar ze niet aan weerstaan kon, waar niet aan te weerstaan was.... Z' had een
eentonig leven gehad zonder geestdrift.... 't Was allemaal zonder haar wil of overleg
geschied.’ Livinus voelde hoe langer hoe meer voor Anna-Marie en minder voor zijn
Françaisetje dat hij geschaakt en meegebracht had uit Parijs.
Pirroen, die op Césarine is blijven wachten - haar hart staat in 'n prentje op sterk
water - heeft zich de grote vraag 'n tweede maal laten ontlokken. ‘Ze bezag hem,
knipte eens de zwarte oogen toe en zei dan heel bedaard alsof het een boterham gold,
terwijl
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haar hart krinzelde en stampte van triomf: ‘Neen Pirroen, nogmaals moet ik u
afwijzen, hoe arm ik ook ben. Aan mijn stand verzaak ik nimmer, als vriend schat
ik u hoog, maar trouwen doe ik niet.’ Dan gaat hij de grote stap voorbereiden. ‘Wie niet kan hebben wat hij wil moet
maar sterven.’ En cyniek bouderend met de dood richt hij voor zichzelf 'n
begrafenisfeest aan en maakt macaber-humoristies toebereidselen om zich met 'n
revolverschot om 't leven te brengen.... Maar dan stormt Césarine binnen: tegen
zoveel liefde was de adellike ijskorst om haar hart niet bestand. De koddige tragiek
van Pirroen's 20-jarig wachten op 't ja-woord loopt uit op 'n huwelik.
Even later gaat door 't stadje het gerucht, dat Anna-Marie in 't water is gesprongen.
Zij werd er levend uitgehaald maar was doodziek. Haar smachtende liefde voor die
ene, die ze niet mocht bezitten, deed haar leven tragies eindigen. Bij haar sterfbed
staat Livinus, in wie zij plotseling de liefde ziet, die zij altijd had verwacht. ‘Haar
oogen braken en na het devotielijk prevelen van zijn naam zoende ze zich dood op
zijnen mond.’ Enige schijn van mogelikheid heeft 't verhaal niet. 't Is 'n romanties bedenksel. De
dramatiek is niet waar, ze heeft meerdere psychologiese onwaarschijnlikheden. Typies
Brabants vóór alles speelt dit zielsgebeuren zich af. Niet de zuivere gevoelstemming
van 'n Sara Burgerhart, ook niet 'n psychologiese ontbolstering van de 18e eeuw als
bijv. van Moerkerken in De Bevrijders, heeft Timmermans nagestreefd; zonder
verdieping in die tijdgeest, geeft hij die sfeer voornamelik plasties uitwendig weer,
zoals hij dat charmant romantiek verleden zag door 't prisma zijner kleurrijke
verbeelding. De onfrisse 18e eeuw zou zijn natuurvisie niet hebben verdragen, de
onbereikbaarheid van 't gevoelsideaal ware gebleven zonder 'n dergelik
mysticisties-occultisties slot, en de brieven zouden geschreven zijn in de gezwollen
sentimentele toon, zoals we die kennen uit Ferdinand Huyck e.a. Op 't visionaire
kwam 't aan, détail en sentimentaliteit. In de kleurige schildering staan natuur, 't
ouwerwetse ding, de anecdote en 't bijgeloof in waardering bijna op één lijn met 't
godsdienstige; 'n oppervlakkig geloof hebben de personen nog wel, hun daad is alleen
'n spelen ermee.
De wonderlike typen vergeten we niet. 't Geheel blijft 'n merkwaardige evocatie
door 'n subtiel en archaïserend talent. Pallieter is 'n festijn van kleuren met
levensvreugde oversausd, Het Kindeke Jezus blijft lijk 'n gebrandschilderd kerkraam
warm in ons nabloeien, Anna-Marie is 'n pareling van fijne tinten, zoals men ze in
'n oude
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porceleinkast vindt. Hier zijn de kleuren in hun combinatie doffer, koeler en
precieuser, gelijk de geuren aaiend en de klanken vleiend zijn; alles lokkend als
zingend licht en slangen van muziek.
De naïef gehouden levensbeelden, de eenvoudige verteltoon, die suggestief werkt,
't milde in de ontroering, de simpele visie en weergave, 't is allemaal weer echt van
Timmermans, ditmaal in zijn aangeboren sentimentalisme vooral.
In overeenstemming met 't ouwerwetse is 't koddige originele beeld, in zijn
simpelheid als van 'n kinderblik, met daarnaast of tegelijkertijd de vlotte, maar
accuraat-, precieus fijne schilderijtjes. Enkele voorbeelden:
‘Een blauw-gouden glazen bol, die aan 't plafond hong als een oog, weerspiegelde
Pirroen en zijn bloote voeten en de schuivende zon en de open deuren en al de dingen,
die de bol kon zien. - De vijver was helder en transparant tot op den ondiepen grond,
waar rosse waterkruiden recht stonden, daartusschen lagen karpers roerloos stil als
steenen, die niet zakten. - De zilveren voorwerpen wierden donkerblauw van den
dag die uitging, maar droegen nog op hun buik een helder vensterken waarin miniem
weerspiegeld was, de hof met zijn vijf populieren, die tenger oprilden tegen een
honiggouden lucht. - ... de horlogiekast, die op haar belandschapt gezicht met twee
koperen vingeren den tijd aanwees, dien hare tanden van binnen in kleine stukskes
knauwden - er ging een gekraak en geknars in het horlogiehoofd en helder, zilver
lijk een lentegeluid, trilden zeven slagjes zingend door het huis.’ 'n Enkele keer treffen we in dit boek een te zeer blijkende stijl- of
kunstpraeoccupatie aan, of 'n iets te veel vernuft in de weergave van primitieve
ontroering, zodat een pseudo-naïviteit dwingend hindert. Zo lezen we o.a.: ‘de
geurende geest van slapende rozen schuift het lage kamerken binnen - het heimwee
in Corenhemel was weer opgestegen en 't welde met het lied over de wanden van
zijn hart. Alsof hij met zijn gezicht in den regen had gestaan, waren zijn wangen nat
van tranen.’ Maar dit zijn kleinigheden die aan de waarde van 't boek nauweliks
raken.
Mijnheer Pirroen kwam ten tonele in 1922.
Timmermans was er aan begonnen, toen Eduard Veterman, 'n jong toneelschrijver,
hem 't geraamte, 't skelet voor 't stuk stuurde. Hij vond 't heel goed en in samenwerking
hebben zij toen Mijnheer Pirroen voltooid. Veterman, die van 'n beetje verfijning
houdt, van 'n zekere cerebraliteit, van iets precieusheid, had Anna-Marie 'n mooi
boek gevonden, maar vooral de Pirroen-figuur, die voor 'n Royaards of De la Roche
geschapen kon zijn. Hij concipiëerde
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vooral 't verhaal, dat dramatiese motieven bevatte; Timmermans gaf de schilderachtige
détailbekleding en werkte 't af in humoristiese zetten.14)

Titelplaat van Mijnheer Pirroen.

Dit schouwburgspel, waarin Pirroen op de voorgrond staat, brengt Anna-Marie op
't achterplan; zij dient nu slechts om 't zonderlinge karakter van Pirroen beter te laten
uitkomen. De intrigue tussen haar en Corenhemel is ten dele bewaard; Anna-Marie
gaat terug naar Italië als zij vernomen heeft, dat Corenhemel gehuwd is. De
beschrijving, die in de roman 'n belangrijk element is, moest 't toneelspel natuurlik
inboeten voor de meerdere handeling. Hierdoor werd de construktie, de opzet van 't
geheel, veel strakker. Technies is 't schouwburgspel zeker sterk. Bij de gegeven stof
kon men natuurlik omtrent dramatiese diepgang niet meer eisen stellen. Mijnheer
Pirroen is geslaagd: hij is geworden 'n speciaal en zeer zonderling type, dat met z'n
grappigheid en egoïsties- en altijd anders willen, te midden van 't volk alle uren
gangbaar is en populair.

Eindnoten:
1) Het Vlaamsch Nieuws, de krant die Timmermans las, is hier bedoeld.
2) De bijdragen in De Vlaamsche Post heetten ‘Wetenschappelijk Vlaamsch’ (1917), en
‘Vlaamschen Droom’ (1916). Dit laatste voor 'n zelfstandig koninkrijk Vlaanderen, is ten dele
voortzetting en omwerking van flamingantiese liederen en bijdragen in Lier Vooruit, die hij in
zijn allereerste litteraire jeugd schreef. Verder schreef hij in 't zelfde blad 'n beschouwing
‘Kerstmisstemming’ (1916).
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3) Boudewijn verscheen in afleveringen van De Nieuwe Gids, Nov. 1917-Sept. 1918.
4) In 'n interview door 'n correspondent van Ons Vaderland (10 Nov. 1919, 't orgaan van de
Vlaamse Frontpartij).
5) Timmermans bekortte soms 't verhaal, bracht hier en daar 'n treffende visie aan en inlassingen
van beschrijvende aard. De Vier Heemskinderen en Karel en Elegast kwamen uit bij J.M. Meulenhoff en Co. - Van
Karel en Elegast verscheen 'n fragment in Vlaamsche Arbeid 1921-7, blz. 206-208.
6) Het Vaderland, 1918, 9 Nov.-27 April 1920. Behalve deze nog: ‘Tooneel in een kleine stad’
25 Jan. 1920.
7) 'n Expositie van zijn schilderwerk gaf J. du Bois (Haarlem). In 1922 richtte Het Amsterdammer
Weekblad (Groene) in het Stedelik Museum een tentoonstelling in van Timmermans en die der
andere beeldende medewerkers. ‘Sint Gommarus en zijne vrouw’ verscheen in Van Onzen Tijd
1919 blz. 37, 61, 85, 238, 305; verder schreef hij ‘Een Vlaamsche Kluite’ in de Wereldkroniek
1919 blz. 104 en vlg. ‘Een goede Vriend’ en ‘Vlaamsche Schilderkunst’ in De Hofstad, 22 Mei
1920, De Schoonste bergen van Holland ('n reis in de omstreken van Arnhem) in De Toerist
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

1919. Zie later blz. 134 3).
Mr. Frans Cursters, aan wie Timmermans 'n paar jaar later Schoon Lier opdroeg.
De Hofstad, 22 Mei 1920.
Zie Van Onzen Tijd, 12e jrg. no. 32, blz. 517 en no. 41, blz. 657.
De Nieuwe Gids, April-Dec. 1919.
Fragmenten uit Anna Marie nam Het Vlaamsche Land over (De Ontmoeting en Het Blauwe
Huis 1921, 21 en 26 Maart).
Als een ‘Vlaamsch Jan-Klaassenspel’ vooral heeft Vincent Cleerdin dit werk beschouwd (De
Maasbode, 17 Sept. 1921). 't Heeft inderdaad wel iets van Jan Steen-schilderijtjes en ook van
Henry Murger's Scènes de la vie de Bohème, 't boek waartegen Busken Huet krachtig protesteerde
(Lit. Fant. en Krit. XXV, blz. 104 e. vlg.).
Eduard Veterman was dramaturg bij 't Hofstadtoneel en redakteur van De Hofstad. - De speeltekst
wijkt in kleinigheden af van 't boekje, dat bij Van Kampen en Zn. verscheen.
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VIII. Omdat hij nu eenmaal schrijver was.
Als naast de scheppende kunstenaar in Timmermans vooroptreedt de verteller, die
spelenderwijs door pen en hart te laten gaan verhaalkens geeft, als de goed-dertigjarige
terugziet op eigen leven en werk, als vooral de schilder, de etser aan de beurt komt,
is dit 'n herademing, 'n consolideringsproces van zijn gaven en 'n onbewust zich weer
bijeenrapen. Dan is Breughel in hem gerijpt en 'n nieuwe periode in zijn litteraire
bedrijvigheid zal beginnen.
Daar in die korte vertelsels, in die enkele trekjes en schetsjes van de schrijver die
tot zelfzekerheid is gekomen, in dat bedromen van eigen levens- en
ontwikkelingsgang, daar kunt ge ze altijd 't best betrappen: de kunstenaar en zijn
kunst.
Timmermans was heengegroeid naar de geheime bekoring der herinneringen. In
de Rommelkas had hij allerlei dingen uit z'n jeugd en liefde-tijd bijeengehouden om
de ontroeringen van tijd tot tijd nog eens te kunnen beleven van al die gedachtenissen
uit vroeger dagen. En nu ging hij eruit verhalen, over z'n kinderjaren en z'n
humoristiese vader, over zijn eerste boek en die der tovenaars, over de onrust zijner
geestelike ontreddering, 't ontstaan van Pallieter en 't Kindeke Jezus in Vlaanderen1).
Oog en hart stond open voor de schone omgeving, die zo ijverig had meegewerkt
voor de ontvouwing van z'n aanleg en hem rijkelik had geïnspireerd voor z'n werken,
van Uit Nauwe Stegen tot in De heerlijkheid van de Eenhoorn van Anna-Marie. Uit
werkelike genegenheid, uit liefde levend in een ouwerwets interieur, zocht hij 't oude
uitzicht van de stad op, waarin bewaard lag de herinnering zoals 't vroeger was. 't Is
altijd zo hartelik in oude prenten van z'n omgeving te snuffelen. Hij deed 't en
verheugde zich als die afgebeelde dingen nog bestonden; er ging een gouden weemoed
over hem als ze verdwenen waren. Dit had hij ook gevoeld, toen de vlietjes waren
gedempt, toen de oorlog over de Nethe was gegaan en de windmolens werden
geslecht, telkens als 't oude stadje iets verloor van zijn intieme verleden.
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De schone geschiedenis van de oorsprong van Lier - dank zij St. Gommarus en zijne
vrouw - had hij reeds geschreven; nu liet hij z'n dromen gaan de tijden door, over
haar verdere roemrijke historie, over 'n ordinaire dag uit 't leven, en over de gebruiken
der jaargetijden aan de hand van Lierke-Plezierke's feestelike almanak.

De Rommelkas.

Hij vertelde het silhouet, de kleur, 't licht, heel 't aanschijn en gedoe van 't stadje en
van de schone schare zijner kunstenaars, 't ‘Lyrische Lier’, om alles te vatten in de
lofzang, die joviaal en uitbundig eindigt:
‘En nu Gegroet o Lier! Gegroet Lier van den zoeten Sint Gommarus en der andere
heiligen die er leefden; Lier der goede Liersche
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vlaaikens, der ronde bruggen, der hartelijke mannekensbladen en der klaar
weerspiegelende waterkens! Gegroet het geloovige Lier der gebeden, Lievevrouwen,
beewegen en processies, Lier der klappeien, Lier der siroopstekken, der
speculatieventen en der tikkenhanen op een stoksken, Lier van Breughel, van Teniers,
en der drie dubbelkinnige Jordaenskoppen, Lier van smakelijk bier, en van 't plezier
en goeden cier op een plezante manier. Lier van De Braeckeleer en Pieter Vermeer,
Lier

Felix Timmermans.
'n Hoekje in Schoon Lier.

der begijnen, der ommegangen, der worsten en der verkenskoppen en ook der
Schapenkoppen. Lier van den schoonen blijden toren. Lier van de radijskens met
plattekees en der kermissen! Lier der luidende klokken, zingende torens en eeuwigen
beiaard, Lier der vermaarde smoorders, vogelpikmannen, visschers en moedige
kegelaars, Lier der vetten en der tooneelspelers en der soupers, der maatschappijs
en der Ceciliazangers en der kinderspelen. Gegroet Lier der kasseikens, der vesten,
der heide, der duivenmelkers, der vasters, kwezels, uit gebrek van ezels! Gegroet
Lier der oude gevels, kerkskens, kloosters en borduressen, der koekebakken en den
schoonen kant, der oude liedekens, der houtsnijplaten en rijmdichten,
nieuwjaarsbrieven, der 3 Koningen die om ter slechtste zingen. Gegroet Lier van
Rubens, van Cornelis De Bie, Tony en David Jan Baptist, en menig anderen poët en
artist, zoo van de besten, als die in nesten! Vlaamsch Lier, de Vlaamschte stad van
Vlaanderen! Gegroet!....’
Rijkelik geïllustreerd, kunstzinnig en naïef, met 'n portret van de schrijver door
Isidoor Opsomer vooraf, en in grote letter gedrukt, kwam ‘Schoon Lier’ (1925) uit
als 'n smakelik prenteboek. Meermalen las hij er uit in voordrachten en bij opening
van schilderijententoonstellingen. 't Is 'n vrucht van de vroegere stads- en
begijn-hofkultus2).
't Volkseigene, 't sterk lokaal gekleurde Vlaams leven deed terugzien naar 't
verleden; toen men wars van alle affectatie in eenvoudigheid leefde, toen men ervan
hield, gemoedelik felle ‘toneelstukken’ met dubbele tietel te spelen uit vroegere
tijden, om schone costuums te kunnen dragen, toen gedurfde cluyten en sotternieën
geduld waren bij de gratie van 'n algemeen geldend geloof, toen de
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volksmystiek geankerd lag in 't simpele gebaar van 't dagelikse leven. Dat oud
Vlaanderen zag hij in z'n stad en streek nog leven. 't Was er nog in die zingende en
wierokende kleurige processies der dorpen; in 't volksgeloof rond 't Kerstmiswonder
en de kinderlik vrome legende der Paasklokken, die ronkend en gonzend naar Rome
wiegen om in juichend gebommel terug te keren en 'n hagel van eieren uit te schudden;
in 't landelike offeren aan de heiligen, St. Antonius vooraan; in de liederen en
anecdoten, waar eenvoudige mensen de tijd mee korten; in 't kleurig boertige van de
kermismalen en de vastenavondgrappen; in de zucht naar 't wonderlike en wonderbare
die rond 'n kern van werkelikheid 'n fantasties vertelsel weeft; in de doffe
uithangborden die hun naïeve geestigheden boven de deuren der herbergen en der
winkels vertellen, en in de humor, die 't zout is van 't volk, 't zout van 't leven, 't
gezond humeur, dat van ouds altijd boven komt, bij de plechtigste gelegenheden en
voorvallen, bij de triestigste en tragiekste wederwaardigheden, die zelfs bij en rond
de godsdienst eruit spuit, zoals Timmermans in Holland verteld heeft.
't Waren al maar vertelsels waarnaar hij in de schemering, als de kleuren uitdoven,
zat te luisteren, en die hij blij en voorzichtig behandelde als perziken en zeepbellen.
't Werden omhulsels om er zijn hart in open te leggen of het erin te verbergen. Want
hij schreef ze niet direkt op, dan zouden ze nog te nuchter zijn. Hij moest er eerst
eens over slapen, ze doordromen totdat ze wat van zijn bloed en geest hadden
opgezogen om ze dan tot de harten der mensen voort te vertellen door 't vertelsel van
zijn wisselvallig hart heen. Zo werd 't Keerseken in de Lanteern (1924) aangestoken
- en de Driekoningentryptiek (1923) ontsloten.
't Keerseken, verlucht met prentjes die aan Renaissance der zestiende eeuw en Barok
van eind achttiende eeuw herinneren, is 'n bundel vertellingen - de meeste waren
reeds verschenen in tijdschriften en weekbladen3) - die allerlei merkwaardige dingen
van Vlaamsheid belichten. Uit 't ouwerwetse leven van ongeletterden, die in de kleine
Vlaamse provinciestad hun dagen slijten, worden typerende histories verteld; hun
simpele alledag wordt geschetst, waartegen 't wonderlike gebeuren, bijgelovig
gekleurd, des te komieser, dwazer moet uitkomen, en die op zich zelf tragies moet
zijn in z'n onnozelheid; 'n kinderlik slag van volk, dat feestelik is en prachtlievend,
van processiegangers en kermisvierders, beleeft plezante anecdotes en wonderbare
avontuurlikheden; kortom: Timmermans heeft behandeld kostelike voorvalletjes, die
gewichtige gebeurtenissen zijn in 't leven van zijn mensen.
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De schrijver kan allerliefste dingen zeggen, bijvoorbeeld als hij verhaalt van
Ceciliaatje, die 's nachts onder de schouwmantel zit te wachten, met haar hoofdkussen
op heur armkens, opdat daar het chocoladeschip, dat Sinterklaas zou laten vallen,
zacht als een pluimken op zal neerkomen. Hij kan koddig zijn in 'n zeer simpel
vertelsel als Het Verksken, rap en meesterlik 'n Ambiorix schetsen,

Beeweg naar Scherpenheuvel.
Felix Timmermans.
Foto van B. Janssens.

de ziel der kindsheid aanvoelen in de dromende jongen, die vraagt vanwaar de kindjes
komen, teerheid en diepte geven als in de Kerstmissater, die is als 'n ballade in proza
tegen de brede achtergrond van 't alledaagse leven.
't Zijn steeds gevallen vol humor, verzwegen humor als in de Landelijke Processie,
of allerlei barokke humor, die ruwer en
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krachtiger lacht als In de Koninklijke Vlaai; van rechtstreekse humor door 't gebeuren,
door de aanwezige dingen zelf, of onrechtstreekse, door de wijze van weergave en
mededeling. 't Is steeds de humor die 't leven verlicht door alles heen, die als een
brandende kaars in de duisternis de kleuren der dingen oproept. Fluwelig en strelend
bekoorlijk kan die zijn, maar ook volksgeestig schrijnend en vlijmend, zoals in
Matantje, De Kistprocessie en Het Masker4).
'n Innig ernstig meevoelen, dat we tot nog toe sporadies in Timmermans' werken
aantroffen, spreekt hier in veel vertelsels. Echt ontroerend is 't, als hij ons brengt aan
afgronden van 't leven, bij de moeder, wier kind stierf in 't verbeternishuis, of bij die
andere moeder, die met 'n muziekdoos naar 't ongewijde kerkhof gaat, waar haar
zoon, die zich verhangen had, begraven lag, om voor haar jongen in de eeuwige stilte
iets schoons te spelen. Dood en Leven zijn de leidmotieven, die uit de meeste dezer
vertellingen opklinken.
Met ogen wijd open van verwondering is steeds de schoonheid van 't landschap
gezien. De ontroering van de uiterlike schoonheid der wereld wordt er als 't ware
lichamelik ondervonden. In gretigheid aan 't schilderachtig uiterlike van al die
wonderlike wezens, die door 't Keerseken worden beschenen, heeft het uitbundige
penseel van Pallieter alles voorzien met overdaad van kleur; 't anecdotiese en 't
dramatiese, 't kinderlike, 't gevoelige en 't ruwe, alles werd 'n tikje gechargeerd. De
fantasie heeft ieder gevalletje tekenend aspect gegeven en alles hoekig afgelijnd,
zodat 't alledaagse gebeuren groteske vormen aanneemt en de schepselen in
type-verhoudingen voor ons staan. In deze speelse manier, niet helemaal vrij van
wat behaagzucht, ligt 't betoverende.
Door de plaatselike stof zijn deze vertelsels gebonden, maar veel meer nog door
de gemeenschappelike ondertoon, waarin halfmenselik-reële en half legendariese
motieven tot eenheid zijn vergroeid.
Timmermans' werk is liefde voor z'n volk en z'n land. Zo draagt hij in zich de trek
naar 't karakteristieke in eigen wezen, en de artistieke volksaard met veel gevoel voor
de vorm. Hij is 'n eerlike, goede en vrome ‘smuller’; en, hij heeft ervan gesmuld:
van z'n land, van z'n mensen, van de joviale zinnelike levensleute, die oud-eeuwse
aardsheid van 'n kinderlik gemoed; van z'n kurieuse typen en koddige anecdotes, van
't bijgeloof en 't naïeve gebaar, van de ruwe grappen en volksgezegdes, want hij kent
ze allemaal, zoals Rabelais ze in Vlaanderen zou gekend hebben. Uit 't leven rondom
hem nam hij bij voorkeur de mensen, die 'n boertig vertelsel op hun gezicht en in
hun houding dragen, of de simpelen, wier geest bestempeld is door
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de angst van bijgeloof en tovenarij, of die met 'n bohemerachtige trek door de dagen
gaan, de optimisties ruwen van gebaar met in hun hart 'n warm gemoed, zoals Pallieter
ook was. Hij ging onder de mensen, voor wie de gewesttaal is gebleven de eigenlike
moedertaal, waarin men 't eigene, 't karakteristieke ziet; en hoorde hij iemand 'n
typies dialekties-gekleurde uitdrukking gebruiken, dan was ze direkt zijn eigendom.
Wat hij las uit oude dingen, wat hij opdiepte uit de volksziel, wat hij plukte van de
volksmond, werd vernieuwd en verrijkt door zijn gretig spelende en kleurig volkse
fantasie, die vrijuit kombineert en abstrakt is in typenvisie. Zo heeft hij 't Lierse
milieu en kleinsteedse leven, aansluitend bij de

Uit 't Keerseken in den Lanteern

volkstraditie, omhangen met folkloristiese en legendariese motieven, 't tintelend
Vlaams volksleven met al zijn schilderachtig en vulgair realisme herschapen. Zich
scharend bij de kunstenaars, die warm sterk en gezond Vlaams zijn, Gezelle en
Streuvels, heeft hìj 't gemoedelike, sterk lokaal gekleurde leven van Vlaanderen
beklemtoond.
Hij zag 't leven van het volk in werkelikheid en waarheid, met niet meer tragies
gevoel dan het zelf ondervindt; hij zag het, in de streek waarin het woont, vergroeid
met geloof en godsdienst, zeden en gebruiken, ja met alles wat het omringt. In 't
vertrouwend geloof dier mensen die met 'n kwinkslag over 't eeuwige zullen praten,
zijn God en de godsdienst als eigendom. Zelfs bij de onverschilligen in Vlaanderen
zijn er tal van zaken, die een overgebleven godsdienstig gevoelen verraden.
Met deze wetenschap moeten wij benaderen De Driekoningentryptiek (1923), in
kleur en innigheid zo louter Vlaams als 't maar kan, 'n concentratie van levende
folklore en van al wat de Vlaamse volkstaal aan beeldkracht bezit.
De groei van dit werkje is in Timmermans' jeugd begonnen. Van z'n vader kende
hij 't liedje van ‘Driekoningen met een ster’; later had hij meermalen de aangeklede
Driekoningen zingend van huis tot huis zien gaan. Hij hoorde 't volksgeloof vertellen
van de afgezette pastoor, Philemon van Sichem, die de zwarte kunst beoefende: de
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Zwarte Madam; over 't Kerstmiswonder, dat zich zou herhalen door de komst van
God op de wereld, alle jaren opnieuw in de Kerstnacht, en tal van andere wonderen
en legenden. Hij maakte 'n Driekoningenliedeken (1907), Pallieter verkleedde de
drie blinde venten als Drij Keuningen en was gepakt door hun oude zangen.
Timmermans verhaalde van 't Kindeke Jezus en tussen de talrijke
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Keersekens-vertelsels door - waarvan enkele juist voor Kerstnummers van tijdschriften
en bladen bedoeld waren - een Kerstnachtgelijkenis (1919), later nog De Twee Sterren
(1921) en tenslotte 't derde Kerstmisvertelsel van 't litteraire drieluik5).
Voor z'n verbeelding hadden de mensen, die hij in z'n jeugd Driekoningen zag
doen, iets legendaries in hun leven. Elk der drie zwervers had 'n ruwe mystieke kiem
in zich; als deze maar eenmaal aan 't bersten en aan 't groeien zou gaan, dan was er
geen tegenhouden meer aan; zo gaf de schrijver zelf de ondergrond van

Tietelplaat van ‘En waar de ster bleef stille staan’.

't vertelsel. Timmermans is voorzeker 'n goed legendeschrijver. Wat Andersen in
sprookjes gaf aan de kinderen, dat gaf Timmermans aan 't kinderlike dat in
volwassenen bewaard bleef.
In de haar eigen primitieve toon is deze legende geschreven: zo ontroerend naïef,
ruw humoristies en innig, dat 't moeilik
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wordt 'n keuze te doen tussen de vertelsels en hun dramatisering.
Onder invloed van Ghéon's werken had Prosper Thuysbaert Timmermans
aangespoord ook eens 'n mirakelspel te schrijven. Hij kende de bekoring van
Middeleeuwse stukken als Mariken van Nieumeghen, Elckerlyc, Beatrijs enz. Hij
las De Arme onder de Trap en De Heilige tegen Goesting van Ghéon, en ging toen
op zoek in de Levens der Heiligen. Maar 't moest 'n mirakel zijn, dat gewone,
boterham-gewone mensen uit z'n streek beleefden. En toen dacht hij aan z'n
Kerstlegenden: zelfs op de armen en havelozen kan Gods genade neerdauwen; overal
is er plaats voor heiligheid. De Driekoningentryptiek lag er klaar voor 'n Kerstspel;
dat had ook Veterman begrepen. Timmermans schreef de eerste akt, want de Vlaamse
volksman ten volle aanvoelen, dat kon zijn niet-Katholieke medewerker, Hagenaar,
zeker niet. Veterman gaf vooral de indeling, de handeling en zinnetjes precieus fijn
van gemoed in de dialoog, die overigens 't werk van Timmermans is. Zo ontstond 't
legendenspel ‘En waar de Ster bleef stille staan’ (1924)6).
't Is 'n mirakelspel in eigen Vlaamse volkstoon, sappig, kleurig, plezant en
schilderachtig in de onderdelen, in typering en taal, door 't volks verzinneliken van
't onzienlike en 't warm gevoelselement bij 't wondergebeuren. Onmiddellik zonder
overgang wordt 'n profaan vulgair toneeltje gevolgd door 'n naïeve mystieke
ontroering; 't is de verwantschap aan de geest van moraliteit en mirakelspel. Dat
Timmermans evenals z'n volk dichter nog staat bij die Middeleeuwse geest, heeft hij
op Ghéon voor, met wie hij af en toe gemeen heeft de iets te artificiele kinderlikheid.
De dramatisering van de drie legendes kon geen toneelstuk worden, uit één drang,
uit één kunstenaarsgedachte opgebouwd; 't is 'n kijkstuk; met 'n konflikt, of dramatiek
in tragiese schoonheid, heeft men hier niet te doen; er is geen intrigue en geen
geleidelike ontwikkeling van personen; 't is en blijft 'n vertellend bekoorlik spel, 'n
reeks pittoreske toneeltjes vol onverwachte vondsten en typiese trekken. Met
Teirlinck's panorama-spelen vertoont 't nog al wat overeenkomst - denk voornamelik
aan Ik dien - maar terwijl hier als 't ware filmbeelden voorbijschieten, in de greep
van scherpe en vaste contouren, schuiven bij Timmermans-Veterman de taferelen
langzaam, 't een na 't ander aan, bijna op goed geluk af. Naast de vernuftige uiterlike
cerebraliteit van de dramaturg spreekt hier eenvoudige innerlikheid met frisse
volkshumor, die knettert in de religieuse atmosfeer.
Het toneelverhaal volgt van nabij de drie novellen der Kersttryptiek7).
Rond drie versjovelde mensen, die met God en godsdienstigheid
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vrij over de baan gaan, graag borrels drinken en er op bedacht zijn niet te vergeten
hun buik goed te doen, speelt 't mirakelspel. Binnen in hun hart hadden ze ongeweten
veel edelmoedigheid schuilen. 't Kinderlik vroom geloof dat Suskewiet, de herder,
van nature bezat was slechts in slaap gevallen. Schrobberbeeck de bedelaar, bang
voor duivel noch hel, vreesde God ‘als uitwerksel’, als iets vreselik heiligs; Pitje
Vogel, de palingvisser, had maar angst voor de Zwarte

Foto B. Janssens.
De Driekoningen op weg naar Bethlehem.

Madam. Op drie achtereenvolgende Kerstnachten gebeurt 'n wonder: de genade van
de liefde brengt Suskewiet, de genade van de schrik Schrobberbeeck en de genade
van berouw brengt Pitje Vogel binnen, waar de ster bleef stille staan.
In 't Zeemeerminneken, 't estamineeke van Polien, tussen drinkende boeren, zitten
ze met 'n onverzadigbare dorst maar, ellendig genoeg, met de zak vol lucht en de lei
vol schuld. 't Is rond Kerst-
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mis; de Nethe ligt toegevroren en 't land dik in de sneeuw. Voor Schrobberbeeck,
die z'n wijsheid langs de baan heeft opgedaan en aan elk woord 'n slagwoord weet
toe te voegen, is de bijtende winter 'n ernstige ambtsbelemmering: ‘Ik kan niet schreien
in die kou: mijn tranen bevriezen, voor ik ze kwijt ben.’ Zo gaat 't niet langer;
Suskewiet krijgt ‘een blinkend gedacht’: ze zullen met de Ster gaan Driekoningen
doen. Opgewonden als kinderen voor 'n feest, dringerig met hun ik-en ik-en ik, wordt
't plan uitgewerkt. De herder zal een papieren ster aan 'n stok maken om die te laten
draaien, de bedelaar zal 't wit van zijn ogen laten zien en paternosters lezen en de
palingvisser moet liedjes zingen. 't Zal geweldig zijn; Schrobberbeeck belooft zijn
buikske rond te zullen eten, dat hij er een vlooiken op kraken kan.
De kinderlik potsierlik verklede Driekoningen trekken rond, en ze beginnen al
vlug te tellen de frankskes en centen: ... dan zijn ze totaal de weg kwijt ... er hangt
een fantastiese stilte over 't sneeuwveld ..... bang voor de Zwarte Madam beginnen
ze te bidden....
‘In den Kerstnacht wordt God opnieuw geboren!’ zegt Suskewiet met overtuiging.
Schrobberbeeck (kinderlijk): Is het waar dat dan de schapen met hunnen kop naar
't Oosten staan?
Suskewiet: Ja en dan zingen en vliegen de bijen.
Schrobberbeeck: Over de sneeuw?
Suskewiet: Ja.
Pitje Vogel: En dan kunt ge dwars door het water zien; maar ik heb het nog nooit
gezien.
Schrobberbeeck (angstig): Gelooft ge waarlijk dat God nu terugkomt op de wereld?
Nu vannacht?
Suskewiet: Ja.... maar wààr weet niemand, en hij komt maar voor één nacht.’
Opeens staan ze voor 'n foorwagen en zien er binnen 'n moeder met haar kindje.
Als werktuigelik gaan ze op de knieën zitten en geven en geven maar, van al hun
schatten, heel hun buit aan de wagenbewoners. Met bevreemding over dat wonderlike,
over zich zelf, waarom ze alles aan die arme mensen hebben gegeven, trekken ze
dan weer verder.
Hier eindigt de eerste novelle, de Kerstnachtgelijkenis. Na dit tafereeltje, fijn van
ingehouden ontroering, denkt men 'n ogenblik: 't is uit. Waren de taferelen die volgen
bondiger geweest, dan had 't stuk in ieder geval aan sterkte gewonnen. - De tweede
legende De Twee Sterren vertelt Suskewiet's opgang tot God.
De oude herder, na die eerste Kerstnacht doodernstig geworden, is 'n ander leven
begonnen, 'n leven van bidden en vermanen, want
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duidelik had hij gevoeld, dat 't kindeke God zelf was geweest, die alle jaren voor één
dag opnieuw op de wereld komt. Wat hij vertelt vinden de mensen goed voor 'n
pastoor, maar niet voor 'n ander mens: ze noemen hem simpel. Pitje Vogel en
Schrobberbeeck hebben spijt gekregen over hun dwaze goedgeefsheid en beloven
elkaar, bij 'n volgende tocht, heel de opbrengst om te zetten in toebak, genever en
vitriool. En als Suskewiet niet meer wil meedoen, tenzij alle profijt voor arme mensen
zou zijn, gaan ze met hun tweeën Driekoningen spelen. Ze halen bijna niets op; de
duivel ziet 'n kans, verschijnt in de gedaante van de Zwarte Madam en Pitje Vogel
verkoopt hem z'n ziel voor twee jaar en veertien dagen. Intussen ligt Suskewiet op
sterven en daar gebeurt 't tweede mirakel: ‘Omdat gij dezen nacht niet naar mij kunt
komen, kom ik naar U,’ zegt 't Kindeke Jezus, dat hem naar de hemel komt halen.
De derde Kerstmis. Pitje Vogel, de bezetene, heeft ondanks al zijn geld en
overvloed aan genever geen leven meer met die duivel in z'n huis. Schrobberbeeck
voelt zich veilig met z'n skapulier en ‘met wat wijwater berst de duivel uiteen’; maar
voor God, die hem in de ziel kan zien, is hij beangst. - Als Pitje Vogel door de duivel
naar de Heksensabbath zal gebracht worden, houdt hij hem op 'n afstand door 'n
schietgebed en vlucht de nacht in, .... waar juist het witte wonder van Kerstmis is
begonnen, de Lieve Vrouwkensbeelden levend worden om 't Goddelik kind te gaan
aanbidden. Berouwvol valt hij neer aan de voeten van de Moeder der Smarten. De
duivel vordert zijn recht op, maar in de felle redetwist wint Maria door haar tietel,
die sterker is dan 'n kontrakt: ‘Ik won hem met liefde.’ Pitje Vogel's ziel is gered;
met 't ‘Weesgegroet Maria’ op de lippen sterft hij. - Schrobberbeeck, die alleen op
de baan is, ziet tot z'n ontzetting dat de Lieve Vrouwkes uit hun kapellekes verdwenen
zijn. 't Zweet breekt hem uit. ‘Och mijn handen zijn rapper dan mijn gedachten en
de kiekens loopen zoo bekoorlijk dicht tegen mijn voeten,’ begint z'n
verontschuldiging voor z'n zondaarsleven. Plotseling staat dan voor hem O.L. Vrouw
van Zeven Weeën, die hem vraagt, met z'n grote benen haar toch vlug naar de
middernachtmis te dragen, waar ze anders te laat zal komen. Dan dauwt over
Schrobberbeeck de genade rijkelik neer. Met 'n gebaar, alsof hij de ster doet draaien
zingt hij:
Wij zijn de drie koningen met hun ster
Wij komen gerezen van heel ver
Wij gingen en zochten overal
Over berg en over dal
En waar de ster bleef stille staan
Zijn wij alle drie binnengegaan.
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Dat is 't mirakelspel, waarnaar men maar hoeft te horen en te zien, en waarmee de
litteratuur van de schalkse geest van Tijl Uilenspiegel en van de vette eetlust van
Lamme Goedzak, van de zonnekloppers, wilokswijven, truuters, orgeldraaiers,
filosofiese lantaarnopstekers en zotte Lowiekens weer 'n paar onvergetelike typen
rijker is geworden: Suskewiet, Schrobberbeeck en Pitje Vogel.
Als in andere werken zijn ook hier vooral niet gegeven mensen harmonieus
uitgebalanceerd naar geest en gevoel, maar typen in de echte zin van 't woord, die
meer gestoffeerd dan psychies handelen; maar die toch ook weer leefbaar zijn in de
brede volkslagen onder de ‘beschaafden’, waaraan vooral 't specifiek volkse element
van deze kunst is ontleend.
't Zijn verbeeldingen en personages volop van Timmermans, waarbij 't niet allereerst
aankomt op beschrijving, op psychologiese ontleding, maar op samenvatting en
voorstelling. Natuur- of levensgetrouw detaillerend beschrijver is hij vooral niet;
evenmin bekommert hij zich om historiese juistheid of om anachronisme. Hij schildert
volgens zijn fantasie, rustig, vereenvoudigend en vereenzelvigend, door romantiese
aanleg fel 't pittoreske geprononceerd ziende, en al scheppend verklarend 't uiterlik
gebeuren in 't licht van zijn stemmingen. Bij de eenvoudig-aangeduide kleurige
biezonderheden is er veel sous-entendu, zodat 't type met z'n mentaliteit in onze
verbeelding volledig gegeven wordt. Maar 't is steeds 'n personage dat naar oude
mannekensblaeren wijst, gelijk de beelden, die ook volkomen bewust willekeurige
illusies zijn, aan de schijnduidingen van 'n spelend kind herinneren.
In visie, beeld en folkloristiese behandeling vertoont Timmermans verwantschap
met enkele schrijvers der La Jeune Belgique-groep. In Vlaanderen hadden zij vooral
als iets biezonders, als iets essentiëels gaan opmerken en beminnen de kentekenen
der overlevering, de levende overblijfsels van traditionele wezenstrekken; zij zagen
om naar 'n schoon verleden en gaven meer traditioneel-eigenaardige, meer
nationaal-karakteristieke hoedanigheden dan hun land- en tijdgenoten die in de taal
van dat volk schreven8). 't Oude Vlaanderen met z'n natuur- en volksleven, met z'n
glorierijk verleden, z'n folklore en z'n Middeleeuwse schoonheid, gaf ze het levensap
voor de kunst van velen. Charles De Coster vond er inspiratie voor zijn
legendeboeken, Georges Eekhoud voor zijn romans en novellen en Emile Verhaeren
voor zijn poëzie; het gaf ook de stof voor ‘Villes Mortes’ van Maeterlinck, ‘Bruges
la Morte’ van Georges Rodenbach en andere nog meer ‘dode’ provinciestadjes;
Lemonnier, De Molder en hun volgelingen gaven daarvan
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't gevoelige beeld. Bij de laatsten speciaal kwam 't aan op 't visionaire; geen historiese
getrouwheid; zij gaven in 't licht der folklore verbeeldingen en personages; tegen de
achtergrond van 'n schilderachtig stadje dat dood is, atmosferies weergegeven naar
oude Vlaamse prenten en schilderijen, treden mensjes op van 't meest ouwerwetse
stempel, met hun bijgeloof en levensanecdoten, in gemaniëreerde toestanden. De
speelgoedachtige uitbeelding en uitduiding, die aan het houterig kleurig gebaar van
de herleefde marionetten doen denken, zijn het produkt van een geraffineerde
Breugheliaanse kunstreflexie tegenover een - zij 't bewuste - naïeve geest en
werkwijze, als van Streuvels en Timmermans. Waar bij de laatsten taal en inhoud
organies konden vergroeien, bleef uiteraard in de archaïserende kunst der Belgiese
schrijvers d'expression française aanwezig 't dualisme: Vlaamse inhoud in 'n Frans
kleed. Merkwaardig kwam de verwantschap van Lemonnier-De Molder en
Timmermans tot uitdrukking in de gemeenschappelike sneeuwvisies, waar Karel
Van den Oever op wees9). Lees eerst Lemonnier door Thiry vertaald, Het Ventje van
O.L. Heer, in de aanvang van het 12e hoofdstuk:
‘Op Driekoningen begon het te sneeuwen: een sneeuwpoeder fijn lijk meel door
den teems. Had Kas Onkelaer nu kunnen uitgaan met zijn koningsmantel, het zou er
een echten hermelijnen pels over gelegd hebben. Zijn hofken met den witten perelaar
en 't palmenboomken geleek op het kleine denneboschken met watten erop uit
herdersdoozen. 't Deed zoet aan, alsof de stad stillekens nu begraven werd in een bed
van pluksel. De sneeuw dwarrelde daar niet lijk ievers anders, ze was locht lijk de
wol van het Goddelijk Lam. 't Was dezelfde sneeuw, die reeds viel toen Jezus geboren
werd in het stalleken.’
De Molder in zijn ‘Contes d'Yperdamme’ (vertaald door Marie Koenen): ‘De
nacht zat als een uil met wijdgespreide vleugels op den trans van het belfroot, en
aldoor sneeuwde het over Yperdamme. De straten werden alaan blank in de duisternis,
de uithangborden kregen wollige mutsen op, en het “doof vuur en licht” van den
wachter uit den hoogen toren drong versmoord tot de bedolven huizen door alsof
ook deze horenklanken uit de wolken sneeuwden.’
Vergelijk nu Timmermans in het ‘Kindeke Jezus’ (Kapittel der
onnozele-kinderen-moord): Tegen d'ure van den noen zeefde een losse, luie sneeuw
zijn witte waden op de daken en de tinnen. De groote logge vlokken zegen dik en
dichte neer, altijd aan en altijd door. Het bovenste der groote stede werd er donzig
mee belegd, maar op de straatsteenen smolten de vlokken haastig weg tot killig
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donker water, en daarbij kwam het, dat die huizenmassa zoo oud en triestig onder al
die dikke, blanke huizenkoppen lag.’
Ook in de atmosferiese stadjesweergave zit overeenkomst. Lemonnier beschrijft:
‘'t Eene uur na 't andere viel in den put der dagen. 's Noens ratelden al de kleine
blokken uit de school over de keien. Soms kwamen er visschers naar de winkels.
Een vrachtwagen rolde traagzaam de markt over, ofwel het sjeesje van den doktoor
met het kleine gele paardeken, waarop het haar gestreuveld stond lijk op de haremuts
van een grenadier. Men hoorde de deurbel bij den apotheker bibberen. Herodes kapte
vleesch op den blok. Het eeuwige krassen der vijl in Pilatus zijn werkhuis deed
iemand kiekenvleesch krijgen. Druppelken na druppelken reikte het leven verder
met het gerucht van een bloeddroppel op den grond. Na het noeneten sliepen de dikke
mevrouwen met hun linten-mutsen achter de venstergordijntjes, den almanach op de
knieën.... Het was het einde van den dag dat neerzeeg, zooals zijgen de slaap en de
dood. De kleine huizekens weerspiegelden in hun koude ruitjes een zieken hemel.
Een hond op de straatweg blafte. Rook steeg uit de schoorsteenen.... De straat was
doodsch lijk een gasthuiszaal.... Op dit uur trok er niemand meer op winkel, iedereen
had zijn inkoopen gedaan; achter de beloken deurkens ging het leven van de kleine
stad met kleine stapkens den slaap in. Zelfs Christus, als hij te Veurne kwam, zou
lang moeten kloppen aan de huizen.’
Zie nu Timmermans in ‘Anna-Marie’. Hier en daar 'n zin eruit pikkend lezen we:
‘Het was stil in de straat lijk het na den noen in het stadje altijd stil was. Veel
verder bengelde een smidshamer zilverig op 't aanbeeld, er lag een vrouwtje over
d'halve deur te breien, anders was er niets te hooren en te zien....
Het rammelde twee uren op den toren, traag en helder; daarna was er weer de
zonnige stilte over het stadje, en een vrouw zong een sleepend raamliedje van
“Napoleon den Groote”.... Zij gaan door de stille straten over de zonnige pleintjes
waar de hitte trilt op de met grasomgroeide kasseien, over de ronde bruggen, voorbij
kloosters en kolossale pompen met heiligenbeelden op. Aan veel vensters kleuren
helle bloemen, er floddert een vlinder boven de roode daken, in de verte zingt in de
zonnige eenzaamheid een leurder: “garnaat, versche garnaat, krabben en garnaat,”
en 't metaalachtig geluid van een steenkappershamer gonst door de stilte van de stad.
De gordijntjes der rijke huizen, waar ze voorbijgaan, worden geheimzinnig op zij
geschoven en daarachter loeren nieuwsgierige gezichten....
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Het gras groeide tusschen de steenen, en van uit een andere buurt kwam er soms een
haan met zijn kiekens langs hier gewandeld. Danig kalm en rustig sleepten de uren
zich voorbij; de trage beiaard-deuntjes vielen hier zuiver en kleer als in een krystallen
vaas en van achter de vensters der school ging soms 't eentonige gerommel van
kinderen, die hun lessen spelden. In den hof, ommuurd met de hooge muren van een
kloostertuin, was het nog stiller’....
Aan navolging of rechtstreekse beïnvloeding hebben we hier niet te denken; in
1916 las Timmermans Un Mâle van Camille Lemonnier, maar daarbij bleef 't, totdat
Thiry's vertalingen in de jaren 1920-1922 hem nader in kennis brachten met dat
Frans-Belgies litteratuur-genre10). De eigenaardige trekken waarop de overeenkomst
steunt, waren reeds in jeugdwerk van Timmermans aanwezig.
Kunstenaar, is hij 'n kind van zijn volk gebleven; hij heeft ook de primitieve trekken
er van.
Zijn persoonlikheid ligt versmolten met de aard en de geest van de eenvoudige
mensen, in wie 't moderne leven en moderne kultuur weinig hebben veranderd. En
dit deed hem terug zien. Hij zelf voelt zich 't meest thuis bij dat oude goede leven.
'n Tikje meer romanties bewust van eigen zijn, voelt hij nog Vlaams als dat volk, is
zijn verbeeldingspel in verrassende ongedwongenheid dat van de naïeve geest. Hij
wil zoo dicht mogelik bij zijn oorsprong blijven; ook door de kultuur erboven
uitrijpend, wil hij er niet van vervreemden. Zo moest hij de gebeurtenissen van het
onbekende brengen in vormen en gestalten van 't geen men kende, hij moest het
leven van Jezus en Maria in eigen land zien gebeuren, want de figuren uit de gewijde
geschiedenis zijn te zeer eigen, om hen in 'n streek te laten wonen, die 'n vreemde
is. 't Kleine, 't eenvoudige en 't geringe bezag hij met liefde, en juist hierin toonde
hij zich zo 'n waar humorist11). Naar zijn volkse aard was hij onmiddellik de poëet
der dingen zelf, niet alleen van de kleur en 't licht der dingen, en uitte hij zijn
bewogenheid in versterkingen waarin ons gemoed 't warme blijde lichte leven
zinnebeeldig voelt.
Bij de gemoedelike kleinkunst van vroeger tijd, - over de maatschappelike aanklacht
en de individuële zielsverscheurdheid van Van Nu en Straks heen - sluit zijn werk
aan. Hij werd de eerste volopverteller sedert Conscience. Ook hij, gelijk veel andere
schrijvers van zijn geslacht, vertelde in 'n kader van beschrijvingen, maar deze
beschrijvingen zelf zijn bij hem geen oponthoud, geen verwijlen in impressies, ze
vertellen zelf voort 't algemeen menselik ervaren.
Van de wondervertelsels in Vlaanderen, die alle lang geleden gebeurd zijn, en
spelen in de tijd van Daar was eens.... stammen zijn verhalen af, van de Blauwboeken,
de volksromans van de vijf-
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tiende en zestiende eeuw en de devote Middeleeuwse volksboeken. Daaraan zijn Het
Kindeke Jezus, Symforosa en De Driekoningentryptiek verwant, door dezelfde
gemoedelikheid bij 't vrome en realistiese, dezelfde humor rond 't kurieuse en ruw
alledaagse, met de kinderlike trek naar 't wonderbare en groteske, volop ook gevend
't leven van alle dag, 'n tikje moraliserend tevens en verteld in dezelfde gesproken
toon. De humor sprankelt er altijd uit, zoals hij ook bewaard ligt in de oude
getijdenboeken, waar de zonden staan afgebeeld - de gulzigheid, waarvan de
geweldige buik moet ondersteund worden -, waar lachedingen geschilderd zijn onder
de verheven gebeden, - de bekoring van 'n biddende monnik, voorgesteld door
gebraden kippen, die achter hem aanlopen en worsten die lijk slangen rond zijn voeten
kruipen -. Deze satirieke humor helpt ons Timmermans' werk begrijpen, of omgekeerd
geeft zijn humor ons verklaring en opheldering over die schilder-bepeinzingen van
sataniese dingen.

Eindnoten:
1) Uit Mijn Rommelkas; Het Vaderland, 25 Dec. 1918; ‘Mijn eerste boek’; Over Tooverboeken;
De Molen van Franzoo in Pallieterland. - Bernard Verhoeven gaat te ver als hij in 't
Rommelkasverhaal voornamelik ‘bekoorlijke, heuschgemeende jokkentjes’ wil zien (Het
Centrum, 9 Aug. 1924). In 't gevoelige werd wel eens overdreven: in de verbandlegging werkte
de fantasie van de schrijver te vlot; maar in de gevoelens zit fragmentair objectieve waarheid.
Zo is 't immers met alle autobiografiën, mémoires en jeugdherinneringen gesteld.
2) Schoon Lier verscheen bij P.N. van Kampen en Zn. en in de reeks Eigen Schoon, N.V.
Standaardboekh. Brussel; stukken eruit verschenen in De Nieuwe Gids 1925 I, Ons Eigen
Tijdschrift III, 1925, en in 't orgaan van de Vereeniging tot behoud van natuur- en stedenschoon,
Juni 1926. - Over de invloed van de omgeving op de Lierse kunstenaars schreef hij ook in Een
Woord Vooraf bij de gedichten van Ernest De Weert ‘Uit de Eenzaamheid’ 1924 (Antwerpen,
G. Jansen) en in 't Inleidend woord voor Pan II van Karel De Winter, 1925 (Borgerhout). - Hij
las uit Schoon Lier bij de opening van de Van Reeth-tentoonstelling in Den Haag en die van
Van Schelfhout in Amsterdam.
3) Waren reeds verschenen: Sint Gommarus in Ons Volk Ontwaakt, 1921, 3 Nov. (vergelijk Van
Onzen Tijd, 1919). - De (landelijke) Processie in A'dammer Weekbl. 1920, 8 Mei en in Ons
Volk Ontwaakt, 1921, 16 Juni (en later overgenomen in Lier Vroeger en Nu, 1927, III). - De
Maskers in Het Vlaamsche Land, 1921, 6 Maart en in A'dammer Weekbl. 1923, 1 Aug. - De
kistprocessie of De Dood van Piet Lawijd in Ons Volk Ontwaakt, 1921, 21 Juli. - De Eeuwige
Stilte in Ons Volk Ontwaakt, 1921, 1 Sept. - De Begrafenis van Matantje in Ons Volk Ontwaakt,
1921, 22 Dec. en in de Kroniek, 1922. - Het Nachtelijk Uur in Opbouw, 7e jrg. - De Nood van
Sinterklaas in 't 1e Winterboek der Wereldbibliotheek, 1922/1923. Meer of minder gewijzigd
werden deze in 't Keerseken opgenomen. Kort daarna verschenen nog: De Verliefde Moor of
Het Leven der oude Uithangborden in Ons Volk Ontwaakt, 1923, Kerstnummer, in A'dammer
Weekbl. 1923, 5 Mei en in de Kroniek 1924, Febr. - Het Eerste Communikantje in De Vlaamsche
Gids, jrg. 1923/24. - Het Verbeternishuis in Vlaamsche Arbeid, 1924. - O.L. Vrouw der Visschers
in Dietsche War. en Belf., 1924, Oct.
Buiten de bundel bleven: De Friesche Klok, Paaschtijd, De Processies in Vlaanderen, De
moedwillige Varkenskop, en Kermis. Dit laatste en de reeds vermelde Vlaamsche Kluite wijzen
sterk naar Breughel. - Later verschenen nog in deze trant: De Oranjebloesem, Vierde Winterboek
Wereldbibliotheek (1925), blz. 1, Het Konijn, A'dammer Weekbl. 1925, 26 Dec.
Zie boven blz. 118 6) en 7).
4) In Lier Vroeger en Nu, 1927, III, verscheen het origineel liedje van de oude bekende historie
van Matantje, waaruit Timmermans de novelle schreef.
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5) Een Kerstnachtgelijkenis in A'dammer Weekbl. 1919, 27 Dec., en in Ons Volk Ontwaakt, 1921,
Juni. - De Twee Sterren in De Standaard (Brussel) 1921, Kerstnummer.
Vergelijk verder De Kerstmissater uit 't Keerseken, 't versje De Herder in 't A'dammer Weekbl.
1922, Kerstnummer, het Herderslied in A'dammer Weekbl. 1923, Kerstnummer (op muziek
van Renaat Veremans opgenomen voor de fonograaf Pathé) en van later nog Kerstmis in Ons
Leven 1926, 23 Dec. en Het parabel der driekoningen, Lier Vroeger en Nu, 1927, I.
Voor het gebruik van 't rondgaan met de ster en de sterreliedjes zie A. De Cock: Vlaanderen
door de Eeuwen heen, II deel Volkskunde, blz. 231-235; verder Lier Vroeger en Nu, 1927 I,
en Teirlinck's Vertraagde Film, 3e bedrijf.
6) In Pogen, 1924, II, verscheen 'n fragment uit En waar de ster bleef stille staan.
7) Waar verteld wordt, o.a. bij de duivelscène, wijkt de speeltekst af van 't boekje.
8) Zie Karel Van de Woestijne, Kunst en Geest in Vlaanderen (Emile Verhaeren).
9) Geestelijke Peilingen, blz. 124 e. vlg.
10) 't Waren van Thiry, behalve het reeds genoemde, De Bloeiende Weg en De Hovenier van
Madame de Pompadour, naverteld naar Eugène De Molder.
11) Zie F.E.J. Malherbe ‘Humor in die Algemeen en sy uiting in die Afrikaanse Letterkunde’ 1924,
blz. 66.
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IX. Timmermans die naar Breughel en als Breughel keek.
In de jaren 1919-1925 heeft hij z'n visies uit Het Kindeke Jezus en de andere verhalen
op doek gebracht, veel pentekeningen gemaakt om zijn eigen werk en dat van anderen
te verluchten.
Zoals Timmermans' litterair werk is, zo zijn ook zijn schilderijen, etsen en
tekeningen. Hier ook dezelfde felle visie zonder bekommernis om 't preciese détail
of om perspectief; weer die simplistiese aanduiding, die onze verbeelding in werking
zet; diezelfde ongedwongen volksheid, die 't zout is van zijn werken. 'n Zekere
techniese ontwikkeling ging niet ten koste van zijn natuurlike kijk. ‘Het niet kunnen
teekenen en schilderen zooals de anderen, is juist de waarde en de plezante
eigenaardigheid zijner meesterlijke uitdrukking’, zei de Lierse schilder Opsomer. 't
Zijn maar simpele lijnen, die hij trekt om 't landschap met de verte te tekenen; 't zijn
de hoogst nodige die een silhouet of voorwerp omgeven en binnen dit wezen of
voorwerp 'n naïef gebaar en 'n hoedanigheid laten zien; in hun geheel steeds technies
allerminst volmaakt, maar toch ook niet te vervolmaken. Onbeholpen in proporties,
onhandig in aflijning, want primitief en kinderlik, hebben ze toch altijd iets pittigs,
iets samenvattends; ze zijn expressief als elementaire vertellingen van de epicus
Timmermans, wiens hele werk, tot de toneelstukken toe, op de eerste plaats vertelsels
zijn. De charme van z'n illustraties is, zoals Cornelis Veth zegt ‘dat spontane, dat
bijna slordige, dat elementaire vertellen, dat te doen, waarbij het zoo heel niet op de
mooiheid aankomt’1). Als karakteristieke biezonderheid van zijn grafiese fantasieën
valt ons op: de bijna algehele afwezigheid - tenzij waar 't niet anders kan - van 't
rechtlijnige en 't rechthoekige, de overheersend aanwezige rondende lijn, die alles
bollend buikend maakt, passend bij zijn gulle goedige openronde verhalen. Kortbenig
en rond zijn de mensen getekend, maar plasties, als zijn beelden en zinnen. Was 't
niet te lichtvaardig, men zou er 'n aanwijzing in willen zien, 'n vermoeden willen
zeggen omtrent zijn zeker niet resolute natuur. Bij Pieter Breughel, de echte
volksverteller-schilder, zien we 't ook, en 't is bij Timmermans zeker
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geen namaak, al zou men dit op 't eerste gezicht misschien vermoeden. 't Spontane,
't ongedwongen innige kan nooit 'n kenmerk van namaak zijn. Van zijn plezante
schilderijen is 't pretentieloos koloristiese 't voornaamste: felle uitbundige kleuren,
met de kinderverven ingevuld tussen zwarte lijnen. Die kleuren zeggen ons veel van
't karakter en de aard der mensen, van de kinderen, van de Zondag of door-de-week,
van de tijd van 't jaar, van de frisheid,

Felix Timmermans.
't Zieke paard.
Foto B. Janssens.

de ouderdom enz. Zo zijn ook de prentjes waarmee hij eigen werk en dat van anderen
verluchtte, steeds volksvertellend met 'n ‘kleurenpracht’ van kleuterboeken, zoals
hij er zelf ook een met rijmpjes gemaakt heeft2).
De uiting van Timmermans' persoonlike smaak, waar hij van houdt en wat hij gaarne
ziet - kriticus wil hij niet zijn noch worden - lezen we, waar hij spreekt over 't werk
van andere
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schilders, van vrienden en tijdgenoten die 't silhouet en 't licht van Lier lieten zien,
van Flor Van Reeth, die innig is, van Eugeen Joors, die kloeke personages brandde
in kerkramen, van Dom Gregorius de Wit ‘die door een regenboog is gegaan en in
zijn armen draagt lijk fruit de kleuren van den hemel’, vooral van de oudere schilders,
wier kunst zo specifiek Vlaams is, dat dit haast haar meest typiese kenmerk wordt3).
Timmermans en Flor Van Reeth samen hebben ze gedweept van af hun meest
melancholiese tijd met ‘mystiek’ (die oppervlakkig,

Felix Timmermans.
Er Gebeurt iets...
Foto B. Janssens.

uiterst exquise stemmingsafwerking werd) en uiterlike vormen- en kleurenweelde
van de Brabantse barokperiode, met de echt Brabantse geest, zoals deze zich uitte
o.a. ook in Van Reeth's ontwerp voor 'n Breughel-huis. 't Folkloristies litteraire was
overheersend, de kleur verdrong de strenge lijn. 't Machtige talent van Rubens, bij
wie
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de bewogenheid zit in de lijn, in de licht en donkeren, heeft Timmermans nooit
aangetrokken. Hij verkoos de kunst waar de bewogenheid zit van binnen, die spontaan
is met hart en gevoel, die 't innige doet uitstralen4). Hij houdt van de kunstenaars, die
hun land, hun volk niet konden verloochenen, die slechts schilderden als 'n Vlaming
met ongedwongen volksheid in de uitdrukking, volksartistiek. 't Kon zijn in 't sombere
als Laermans, in 't gemoedelike als De Braekeleer, vol gloed als Jacob Smits, zo
haarfijn als De Saedeleer .... 't was toch altijd typies Vlaams. ‘Het werk der specifiek
Vlaamse schilders kenmerkt zich,’ zo zegt hij, ‘door een zekere naïeviteit, een volheid
en warmte van meestal platte fruitkleuren; hun landschappen en personen staan in
een vlak licht; geen tintelend spel van zon en schaduw; alhoewel niet stijf en lomp,
toch missen zij souplesse en zwierigheid. Ze zijn frisch, oergezond en laten gaarne
alles op hun schilderijen zien wat de bloote oogen zien. Zij hebben een groote liefde
voor de onderdeelen, er ligt iets mystieks over hun werk .... Breughel en de Brugsche
mystiekers zijn hunne geestelijke overgrootvaders’5). Ja, Breughel voelde hij aan als
de meest zuivere Vlaming onder de schilders.
Niet Rubens van Busken Huet, ook niet Quinten Metsys in wie Cornelis Veth 't
meest representatief-zuiver de gevoelsdeiningen der Vlamingen vindt uitgebeeld,
maar Pieter Breughel, omdat hij naast de kleurenlust en de zinnelikheid ook 't naïeve,
't kinderlike van 't Vlaamse volk heeft gezien: ‘De werken van Rubens en Quinten
Metsys zijn er boven uitgegroeid; 't zijn rijpe werken, hunne visie is bewasemd door
vreemde culturen; zij hebben om zoo te zeggen de gevoelens van hun volk hersmeed
tot gouden sieraden, waarin ze de edelgesteenten van een Zuidelijken geest hebben
gevestigd. Maar Breughel's visie is de visie van het volk, zijn levensstemming is de
levensstemming der Vlamingen’6).
Naar hem zag Timmermans de rasechte Vlaming en vond in de grote meester de
mens, die zocht en voelde en dacht als hij.
Geworteld en gegroeid uit 't Vlaamse eigen wezen, was hij met Breughel reeds
verbonden. De sfeer der plaatselike omgeving met de typiese kijk van zijn vader
droeg hij in zich. Als jongen hield hij er reeds van, uit 't simpele leven van
ongedwongen volksmensen te vertellen, 't ruw gezonde en 't innige in hun gewone
menselikheid te tekenen. Streuvels' visie en weergave, de saamgevatte uitduiding
van De Laey konden hem daarbij ten goede komen; maar toen reeds voelde hij zijn
belangstelling, zijn verbeeldingen en gedachten geheel verwant aan Breughel. Wat
hij zag bij hem, dat waren de felle
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kleuren naar zijn eigen schildershart, 't was zìjn zin voor spreekwoorden vol
levenswijsheid, 't was zìjn genoegen om te luisteren naar de gezegden en liederen
van 't volk, om te zien naar de oude gebruiken, de processies, de bedevaarders, de
begijnen en 't boerenleven en 't waren ook de schimmen van de grote vernieler, de
triomfantelike dood, die hem met schrik sloeg. 't Spokerige, 't grillige, zijn trek naar
't diaboliese en tragies ontstellende was ook 'n trek van de oude Breughel. De naïeve
maar onrustige geest, die op 't gevoelsleven was gericht en, uit ontzag voor 't
indrukwekkende, 't biezondere wilde, 't subtiele en 't geheimzinnige, had hem geheel
uit 't evenwicht gebracht. Timmermans' gevoelig mensenhart ervoer de angstige
strijd, de onrust en passie, de tragiek van alle leven - De Schemeringen van den Dood
- alvorens te ontwaken tot 'n verhevigd leven. Onder vrienden bemerkte hij, dat hij
plezant kon zijn in 't extravagante van z'n artiesterige wendingen, in 't partij trekken
van 'n comiese situatie, in 't ontwikkelen van 'n détail, dat aangedikt disproportioneel
de aandacht ving, en in 't iets al te originele nabootsen, van 't eigenaardige. 't Was
tragiek en humor, die leven en werk verbinden.
Want toen stond plots in hem de drift te leven - niet speciaal met deze, met onze
tijd -, 't primair gevoel, dat de dingen ziet met felle kleuren in hun oorspronkelike
vorm, zonder slijtage van gewoonte en tijd; en als uit 'n lang gesloten bron spoot de
humor op; (zeg liever niet geestigheid, want 't had zo te zeggen niets van 't Franse
‘esprit’.) Groter levensintensiteit in 't natuurlike was mogelik; en in liefde tot 't leven
dat eenvoudig goed kon zijn, richtte hij zich tot spontaner ware menselikheid, waar
niet de civilisatie stond tussen mens en natuur.
Want Pallieter was geboren uit oproerigheidsentimenten tegen eigen belastheid
van geest en conventionele angstvalligheid, tegen alle intellektualisme en pendant
gefilosofeer, waardoor de mens verleerd had te zijn. Toen de smaak voor kunst
verfijnd was en haar beperkingen had aangemeten, te midden van de talrijke
bespiegelingen over de nerveuse maatschappij, in onze tijd van verfijnde hoogmoedige
civilisatie en vormelikheid en opgeblazenheid, ging hij uitmunten door als 'n tweede
Rabelais te tonen datgene, wat niet modern gekultiveerde beschaving is, gebruikte
hij 't eigenaardige, 't populaire, 't boertige, 't burleske en de ruwe grap om de mensen
te laten lachen, richtte hij de blik op mensen die 't leven zonder pretentie in
natuurlikheid beleven als 'n eenvoudig iets, gaf hij de joviale levensleute juist gelijk
Breughel, omdat hij van 't leven hield. En al moet men in Pallieter - en de geleerde
Pantagruel - niets anders lezen, dan wat er zeer duidelik en direkt geschreven staat,
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met weglating dus van 't tussen-de-regels; en al worden er geen ideeën uiteengezet,
- vanzelf zijn ze niet vergeten - dit staat er in: de mens moet natuurliker leven, en dit
kàn naar de rede, die niet veel redeneert, niet verstart, 't moèt naar de natuur.
't Is 'n soort kritiek op zijn manier zo ge wilt, 't is zijn grotere liefde voor zijn volk,
't volk van Breughel, dat ook hij nooit gaf karikaturaal ter bespotting. Hij stelde zich
zelf niet boven 't volk en dit was zijn grote kracht.
Maar Pallieter bleef in 'n toverwereld, hoewel Vlaams bepaald, van tastbare mensen.
Door alle somberheid, strijd en lijden uit te sluiten was hij er niet van verlost; hij had
't evenwicht niet herwonnen. Na de levensgenieter - want dit is de enige levenshouding
die Pallieter wilde - was de ontkenning van de realiteit reeds minder absoluut, want
weer uitgesproken in Het Kindeke Jezus, en vooral in Anna-Marie en de Pirroen-wil.
Maar deze man, die boven ieder moeilik en alle zwakheid gaat staan, die zich
loswringt uit conventionele dingen, omdat hij ‘leven’ wil, de kennis, zijn
burgermans-filosofie gebruikt tot ‘levensheil’, is tenslotte 'n scepticus, 'n cynicus die
nog gelooft aan 'n klein aantal dingen; hij zelf is eigenlik niet komies, wel de wijze
van vertellen.
De triomfante mens rustig heersende over de tragiese ziel, dat is Timmermans'
eigen wijsheidswillen. 't Is Timmermans tenslotte zelf, die altijd met 't leven is blijven
vechten, de innerlike stuwkracht die in hem dringt, en de tragiek die hem toch
bevangen bleef. 't Is zijn innerlik niet rustige natuur, wier hele verlangen ‘snakt naar
een pastorale kalmte’, maar wier geest zijn toestand van verscheurdheid bemint.
De schrijver heeft voorzeker z'n hele leven nooit gegeven in z'n kunst; dit is wel
karakteristiek voor zijn persoonlikheid, maar daarmee - met 't geen in hem
karakteristiek is - is zijn hele persoonlikheid niet uitgeput; er buiten of onuitgesproken
eronder is nog meer, 't fundament waarbovenop hij zijn scheppingen deed staan.
Geleidelik aan, met de rijping in jaren, was hij uiterst rustig geworden in zijn
tragiek, als 't ware berustend, maar pittig. Lachend en vredig werd z'n werk en tevens
vollediger in levensobjectivering; in Symforosa en Anna-Marie sprak hij uit de twee
machten van natuur en geest in evenwicht en worsteling. De toon van de schilder
Uit Nauwe Stegen was gemilderd tot amandelgoede humor rond de historiekes zijner
gans-gewone volksmensen, of waar hij ons hun levensmiserie toonde, was hij
volksgeestig bijtend geworden. Het gezochte van de Begijnhofsproken en 't
uitzonderlike van de Schemeringen werd beheerst natuurliker, de ongebreidelde
vrijheid van fantasie was gekalmeerd. Zijn passief-subjectieve natuur -
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want hij drukte zich veel meer uit in gevoelens en stemmingen dan in wilsuitingen
- had zich toegespitst op 't gevoelige en 't romantiese. Met weemoed ging hij terug
tot 'n verleden, tot de oude dingen uit 'n kinderlik goede tijd en tot de oude stad, om
't leven daarvan te ontvouwen in zijn zonnige rust en stilte, want Timmermans werd
'n maker van stilte binnen in ons. Zijn kunst werd fijner, strelend, exquis soms in
afwerking, fluwelig in aandoening; doch zij geeft 't ijle, 't wazige; 't polychromiese
steeds omstraald en omgeven van iets plechtigs, zodat we 't geheel in 't goud zien
staan. Zo is Timmermans geworden.
Al dat werk is weinig geestelik; 't kan slechts gevloeid zijn uit de pen van 'n man,
die overtuigd is, dat niets zo verstandig is als goed-zijn, die neigingen onderdrukt
die epicuristies zijn, en van een die weinig systematies is. 't Is vooral 't werk van 'n
goed humeur, dan men aanvoelt in alles wat hij zegt, in zijn bijzijn alleen al, zonder
dat men kan zeggen in welk woord of in welk moment 't 'm zit. Daarom laat de reële
geest van zijn stijl zich niet ontleden; er is geen conclusie, geen definitieve formule,
geen laatste woord in Timmermans, men moet tot zijn werk gaan om er de zin van
te begrijpen.
Dat alles betekende rijping voor vollediger Breughel. Onbewust heeft Timmermans
langs de zonen de oude Breughel benaderd, langs de meer barokke en grillige ‘Pieter
de Helsche’ en langs de fijne zachtheid van ‘den Fluweelen Breughel’ heeft hij de
lach en de pittigheid van de vader verworven, en in zijn beste oogenblikken - als de
vindingrijkheid van 't litterair vernuft beheerst blijft en zijn natuurlike middelen niet
speels worden aangedikt - ook zijn sobere stijl en rustige strengheid van factuur.
Toen de Middeleeuwen eindigden en 'n nieuwe periode was begonnen, toen de strijd
der godsdiensten de geschiedenis bepaalde en iedereen theologiseerde, in de tijd van
galg en brandstichting, van overdaad en uitvierende menselike passies, van armoe,
boete en ascese tevens, bij 't begin van de Renaissance, toen andere onderwerpen in
de kunst kwamen, de natuur, 't volksleven, lichamelike- en vormenschoonheid, toen
leefde Breughel. En bij 't naderend einde van diezelfde Renaissance leeft
Timmermans, die in wat en hoe hij gaf 'n verwante geest deed kennen. Ook zijn
werken wortelen in 't algemeen menselike, in 't primaire natuur- en volksleven,
hoewel 't buitengewone hem eigen is als Breughel; en altijd vertellend en rondend
tekenend als deze, met veel kleurige biezonderheden, gaf hij 't weer, zo Vlaams als
't maar kon. Als Breughel heeft hij ook
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't boek van 't verleden opengebladerd en geïllustreerd, maar altijd schilderend zijn
volk, gaf hij zich zelf. 't Was hem 'n blijdschap, zijn volk te kunnen laten zien, met
alles wat naar eigen grond riekt. In de natuurlike levensleute, met wat ruwheid en
de gulle lach, had hij 'n smakelik genoegen. 't Simpele gebaar met de kleurige taal
trok hem aan, het tedere gevoel en de vrije beweging van 't onverbasterde volk te
midden van de grootse natuur, deed hem goed aan 't hart. Door de ogen van Boeren
Breughel zag hij de oude Vlaamse geest, zoals hij naleeft in eigen Brabant, aan de
nog rijkbeladen bruiloftstafels met kermisjolijt in meesterlik lampetten en schransen,
zoals hij bewaard is in 't kinderlik geloof der oude volkziel en de diep ingewortelde
zeden, de huizen met trapgevels en poorten met loofwerk, in de uithangtekens en
heel de kleurige folklore. Hij luisterde naar de humor van 't dagelikse leven om hem
terug te geven aan z'n volk tot in de ernstigste momenten; hij bewaarde de anecdoten
om de menselikheid die haar omwelft, om er zijn wisselvallig hart over te laten
zingen. Hij verpuurde met gretigheid 't riskante motief, waarin 't rauw realistiese en
't verheven mysterievolle in scherpe kontrasten staan. 't Was alles bij beiden geen
zoeken naar diversiteiten, 't waren symptomen van menselikheid. Hun personen zijn
weinig individuëel, en leven volstrekt niet 'n minutieus leven, zelfs niet in Anna-Marie;
ze zijn niet diep, ze zijn slechts de ontwikkeling, op overdadige wijze, van de een of
andere eigenschap, van 'n biezonderheid, van 'n gebrek of van 'n tendens, en dit maakt
hun geheel uit. Zij houden ons vast bij 'n mens, bij 'n karakter, dat zij ons laten
aanvoelen.
't Is 'n open lach om 't schone land van Vlaanderen als Breughel of Timmermans
de natuur geven. Ver boven 't schetsmatig toevallige uitreikend, zien zij in de wijde
velden en luchten de wereld indrukwekkend van schoonheid en op die wereld de
dieren en de mensen; niet een enkele mens, maar velen soms als kleine maar
betekenisvolle figuurtjes, soms als 'n herder of 'n boer als een type-beeld van mensdom
en menselikheid. Alles tegelijk en expressief, in 't milde van 't ontroerend gevoel,
wordt 'n kosmies gebeuren. Timmermans heeft de primitieve zielsgesteldheid, die
de hele natuur levend, werkend, handelend en alle dingen verzadigd voelt van
geestelike aanwezigheid. 't Is datzelfde geheimzinnnige leven, dat aan de atmosfeer
van een lentemorgen, een herfstdag of 'n winteravond bij Breughel, een onzegbare
intense heerlikheid geeft, een innigheid of een verlatenheid, zoals geen enkele morgen
of avond, die wij ooit beleefden, voor ons had7).
Gelijk Breughel's tafrelen synthesen zijn van werkelikheden, zo heeft Timmermans,
met bestanddelen aan de werkelikheid ontleend,
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altijd vernieuwend en verrijkend 't Netheland geschilderd, milieus geschapen, met
'n uitbundige Pallieterse fantasie zijn typen gestyleerd en volkse zegswijzen
geformeerd. En dat alles zeer zorgvuldig, met de vreugd om in 't geheel ook de kleine
dingen te zien; altijd dwepend met wat hem lief was, blies zijn verbeelding de dingen
op. De onderdelen, de trekken van mensenkennis en gewoon gezond verstand, kregen
'n biezondere waarde.
Timmermans luisterde 't liefst naar klagende muziek in de eenzaamheid, naar de
doedelzak in de avond of de herfst, hij had 'n voorliefde voor 't bohemerachtige en
de foorwagen, hij tekende en schilderde zijn trek naar de verten, en 't was telkens 'n
‘onbestemd gevoel’ dat Pallieter beving en na hem al de andere figuren van zijn hart.
'n Typiese mengeling van 'n iets angstige levensdrift met zachte melancholie, waaruit
opsprankelt de vonk van de humor, die iets harteliks en warms is. Dit moet
Timmermans naar zijn diepste aard gegrepen zijn. Zo voelen we hem aan, als 'n
zacht, weekhartig man, ernstig angstig van natuur tengevolge van de innerlike drang
naar iets anders dan de tragiek die hem trekt. Zijn gevoelsleven is gericht naar 't
warme innig-sentimentele, zijn fantasie heeft de trek naar 't tragies-komiese, zijn
geest zoekt 't frisse en 't joviale gebaar, 't nederige vol deemoed en vreze. In alles
ligt een zachte tragiek, drijft de goedheid als 'n olie boven het verdriet, treedt 'n
langzaam bewegen, zit een stilte naar haar eigen te luisteren.
Waar al de wonderlike typen van Timmermans onvervalste Breughelcreaturen zijn,
en de tekeningen, schilderijen, 't landschap en de mensen en heel zijn werk in visie,
in geest en uiting overeenkomst met Breughel verraden, zou men artistieke navolging
kunnen vermoeden. Om echter zo diep in 't wezen van de volkskunst van zijn land
door te dringen als Timmermans het deed, moet de verwantschap tussen hem en 't
primitieve van zijn ras toch, afgezien van alle navolging, zeer innig zijn. In
Timmermans is wezenlik naïeviteit, en daarmee staat hij reeds nader bij Breughel;
de hele richting van 't geestesleven is immers van ontzaglike invloed op 't kiezen van
objecten en uitwerken. Toch zouden de vermoedens blijven, was er niet de
spontaneïteit van zijn kunstenaarschap, was niet alles natuur en groei in deze
onopgeleide wonderbegaafde. Zeker, hij heeft gelezen in Breughel als in 'n boek,
actief zijn invloed aanvaard, doordat hij er zelf uit trok wat hem ten goede kwam,
maar hij vond er ook zich zelf in terug, en zoals hij zijn werk gaf, is 't pure uiting
van zijn hart, spiegel van zijn ziel.
Is er dan 'n aanwijzing in Timmermans en zijn werk voor de aard van verwante
Breughel?
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Zoals hij zich zelf gegeven heeft kan ‘Pieter den Drol’ of ‘den viezen Breughel’ geen
lolmaker zijn geweest; eerder is ook hij 'n tragiese figuur die zijn bloedwarm gevoel
toch onveranderlik humoristies uitte. Zijn werk is ‘gheestig en bootsig’, 't sprankelt
van humor, misschien spotte hij nooit. Hij ook was liefhebber van curieuse anecdoten,
van boertige geschiedenissen en moppen. 't Lachende hart van zijn volk heeft hij
geschilderd, maar hij heeft dit niet zo maar gegeven, alsof 't buiten hem omging;
misschien zocht hij op, waar z'n hart naar verlangde, maar wat hij in eigen kring niet
vond. Want joviaal en vredig kan 't toch uiting zijn van 'n onrustige aard. Hij gaf ook
't volk met zijn lijden; de strijd van Carnaval en de Vasten, 't leven maar ook de
schaduwen van de dood. Ook Breughel zag zijn tijd wel, maar voelde hem eveneens
niet aan. Ook hij was geen actieve geest, meer 'n schouwer, 'n ziener, 'n gevoelige
natuur met warme bewogenheid. Wellicht zeggen zijn kinderspelen, z'n heimwee
naar de jeugd, zijn foorkramers, zijn schepen, zijn reizende speelmannen en de verten,
z'n trek naar 't vage, 't buitengewone en ongekende, z'n melancholie.
Maar wie en hoe Breughel ook was, Timmermans moet tenslotte 'n andere geest
zijn dan de zestiende-eeuwer, al was 't slechts tengevolge van de andere mentaliteit
van beider publiek, waarvan de kunstenaar - dit is immers z'n zwak - de terugslag
ondergaat.
De innige verwantschap die er tussen hem en Breughel bestaat, laat hem toe, uit
Breughel veel te trekken, wat hem ten goede komt zonder van zich zelf te
vervreemden; maar met hem na te volgen zou hij gevaar lopen z'n vrije kijk op 't
leven te verliezen, enigsins opzettelik te doen, wat voor Breughel noodzakelikheid
was.
Niemand beter dan Timmermans kon men vragen om over 't werk van Breughel in
voordracht of lezing te vertellen, en om bij Breughel's eeuwfeest aan hem de groet
te brengen van de kunstenaars en van 't volk, ‘dat nog altijd leeft vischgezond zoowel
van buiten als van binnen.’ Hij kon aan 't graf van de meester de groet brengen van
zijn eigen feesters, van de vogelpikmannen en zijn bohemers, van de graatmageren
en de dikken, van de bultenaarkens en de blinde venten, de groet van de
schreeuwkleurige maskers, van de uithangborden, spreekwoorden en processies, de
genadige groet van de O.L. Vrouwenbeelden op de vlaggen, kasten, in alkoven en
veldkapellekens, de groet van de sneeuw en de schaatsenrijders, van de landschappen
met hun waters en hun molens, waarin leven de boeren, de mulders en de herders.
Aan 't einde van de feestgroet wendde hij zich tot Breughel speciaal als kunstenaar:
‘Uwe groote kracht is, dat gij niet boven dit volk stond en er
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hebt op neergezien, maar een deel, een levend stuk van dit volk waart, een stuk waarin
mee het geloof bad, mee de zinnelijkheid roerde, de lach schudde, en de schrik voor
de dood opdonkerde.
Gij waart een deel van het volk, maar had van den Hemel de begenadiging gekregen
dit volk uit te beelden. Gij schilderde u zelf uit, en gij gaaft uw volk, en gij schilderde
uw volk en gij gaaft u zelf.
Er gaat een fierheid en dankbaarheid naar u, omdat gij u zelf en van ons zijt
gebleven, en dat in een tijd, toen alle kunstenaarsgeest door allerlei ismen wierd
gekneed en herkneed.
En alzoo zijt gij voor onze kunstenaars in dezen tijd van ziekelijke ismen en
exotieke neigingen een rechten toren en een zonneweg: dat wij ons zelf en van ons
volk moeten zijn! ......
Naar ons volk is de eenige weg onzer kunstenaars, willen zij worden lijk de druif,
die met volle monden zal gesmuld worden. De anderen zullen verzuren en van het
geestelijk festijn verwijderd worden. De kunst van het land, van het ras, in al zijn
diepe algemeene menschelijkheid, is de kunst die 't leven veramandelt. Dat is het
nieuwe licht in onzen tijd, en de eenige redding uit het gedool.
En gij, o Peter Bruegel, Patriarch, gij zijt de lichtende Mozeszuil, die ons voorafgaat
naar 't Belofte land; dat is: waar mensch en kunstenaar elkaar begrijpen....’8).
Timmermans heeft de meester tot zijn gedenksteen gebracht, die nu in 't vermoede
geboortedorp staat ‘als 'n opgestoken vinger, zeggend ‘Hier is het.’ Hij zal ook zijn
leven vertellen, zijn triestig en vrolik wedervaren. Maar 't zal 'n verbeelding zijn van
z'n leven naar zijn schilderijen, rond de schaarse gegevens van Carel van Mander,
in 'n zestiende-eeuws Vlaams volksleven. Om de tijdgeest te suggereren, ziet hij
terug naar 't Vlaamse volk van heden, waarin nog gedeeltelik dezelfde krachten en
verlangens woelen als in Breughel's tijd. Om 't karakter en de aard van Breughel te
kennen, te doorgronden, om Pieters' gangen te volgen, beschouwt hij vooral zijn
werk en zijn liefderoman, zoals deze met 'n enkel gegeven vermeld staat. Hij is blij
dat er weinig van zijn leven bekend is, want dus kan hij er van maken wat hij wil.
In De Nieuwe Gids van 1924 verschenen reeds 'n paar hoofdstukken van z'n Breughel,
maar hij besloot ze om te werken in kort en hoekig proza9). Intussen ontdekte hij 'n
oud silhouet van zijn stad - Schoon Lier en 't vertelsel van de grote meester kruisten
elkaar - in 'n plaat van Breughel10). Dit werd hem 'n reden te meer, om 't Lierse
landschap als 'n kader voor z'n werk te gebruiken: Breughel zal komen in 't oude
Lier dat hij kent uit oude vertelsels en gele prenten....
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schreef Timmermans 'n oproep in de meeste bladen (Juli 1926). Zijn feestrede te Breughel, Oct.
1926, werd opgenomen in de Bossche Courant.
De Nieuwe Gids, 1924, Maart en Juli: De Moeder uit het Belofteland en De Dikken, dit voor
Pol De Mont, den Brabantschen Leeuwerik uit het Payottenland.
Zie Felix Timmermans, Peter Breughel te Lier, Ons Volk Ontwaakt, 1925, blz. 69; in 't boek
van Max Friedländer, Die Niederländischen Maler des 17 Jahrhunderts, 1923, op blz. 118
ontdekte hij in de Landstrasse bei einer Stadt het silhouet van 't oude Lier.
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X. De pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt.
Timmermans is de Vlaming, de archeoloog, de wonderlik-vruchtbare, levende
folklorist, de kunstenaar rond dat alles heen. Hij is meer. Timmermans is de visionair
bij uitnemendheid op de levende schoonheid dezer aarde en de zinderende stemming
van de mens die daarover gaat. Zo weelderig weet hij de struktuur van z'n werk
hiermee te omkleden, dat hij tenslotte dwingt tot de erkenning, dat hierin voor hem
't hoogste schijnt bereikt. Dit is z'n zwakheid en z'n sterkte.
Na 't Kindeke Jezus-verhaal werd iedere stijging in dit opzicht problematies.
Anna-Marie gaf voor 't eerst

Flor v. Reeth.
Opgang ter Pinksterkerk.

aanleiding tot ernstige kritiek op Timmermans' kunstvisie: marionetten. 't Is zo.
Timmermans' exuberant talent behoeft 'n kern, waar rond heen het z'n schone
verbeeldingen zal kunnen weven. 't Diepe gevoel dat hij te vertolken heeft en de
schone wereld die hij weet op te roepen, vragen beiden 'n schragende kracht van
intellektualiteit, die hun belangrijkheid verheft boven de vluchtige betekenis van dit
ogenblik. Wat hem ontbrak, tracht Timmermams aan te vullen uit de
levensopvattingen van 't Katholiek geloof.
Zijn personen zijn geen dragers van sociale ideeën of grote gedachten over 't
menselik bestaan; zijn kunst geeft geen beeld van de rusteloosheid van de tijd, zoals
die inwerkt op de massa of individu. Ze ging niet mee met het idealistiese streven
naar nieuwe levensverwezenliking. Meer dan de maatschappij of de tijd had de natuur
ingewerkt op z'n ziel. En zijn natuurgevoel was fijn en universeel, dwong ons tot
belangstelling voor 't leven; zijn schoonheid wekte aandoeningen op, die een
overwegend zinnelike inslag hebben, zeer weinig elementen van geestelike aard.
Veelomvattend,
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verstandelik inzicht heeft Timmermans in al z'n werken ontbroken. Wat hiervan de
oorzaak is? Zijn gebrekkige opvoeding of ontwikkeling, zijn eenzijdig visionaire
aanleg, de beperking van eigen persoonlikheid, de invloed der maatschappelike
omgeving, het versnipperen van zijn tijd voor lezing en voordracht? Dit is misschien
moeilik uit te maken, tenzij men zegt, dat alles samen. 't Feit ligt daar en uitte zich
vooral in 't gevaar ener zelf-repetitie. Timmermans dreigde hierin onder te gaan.
Pallieter was de wijde wereld in en ook Timmermans wist niet, waar hij gebleven
was. Trouwens Pallieter had 't hele jaar rond geleefd! Voortgaan op deze weg zou
noodzakelik tot herhaling of eentonigheid leiden. Men kan moeilijk zeggen, dat na
't Kindeke Jezus z'n artistieke prestaties in waarde toenamen, tenzij men let op 't éne
element, dat langzaam z'n invloed ging doen gevoelen: 't vastleggen van z'n visies
en stemmingen rond 'n kern van beleefd geloven.
Timmermans schijnt persoonlik verstandelik niet origineel genoeg - zoals trouwens
weinig dichters dat ooit geweest zijn - om 'n geheel eigen, voor schone uiting vatbare
levensopvatting te concipiëren. Zijn steeds groeiend katholicisme betekent dan ook
voor zijn kunst: 'n consolidering van zijn gaven en de absoluut noodzakelike
aanvulling voor 't geen hem in verstandelik opzicht ontbreekt. In de diep doorvoelde
eeuwenoude, door traditie overrijke, in 't gelovige Vlaanderen levend te aanschouwen
Katholieke waarheden, bij de heiligen die 't leven beleefden als één grote gedachte,
heeft hij de bron gevonden, waarin de stralen van z'n warme gemoed en 't schone
kleurenspel van zijn visie vonkelen en lichten. Deze waarheid dan ook deed hem de
eerste geslaagde kompositie van 'n weer belangrijker werk aan de hand: De Pastoor
uit den Bloeyenden Wijngaerdt. Dit werk kan 't begin zijn van 'n nieuwe periode in
zijn litteraire bedrijvigheid. Zonder twijfel is ook hier weer de persoonlike intellektuële
kracht nog niet overtuigend. Maar de stroom van z'n gevoelens kon hier wijd
uitstromen in de brede bedding van die oeroude christelike waarheid: de gemeenschap
der Heiligen. Zo is deze versterking van Timmermans' katholiek bewustzijn voor z'n
kunst van 't hoogste belang, en zij kan hem, indien hij de waarde daarin gelegen weet
te benutten, rijke kunst voor alle eeuwen doen scheppen.
De terugkeer tot 't goede geloof van z'n kinderjaren is zeer geleidelik geschied. Hij
kende de bekoorlike schoonheid van de liturgie, de symbolen van de vrome legenden
en 't zonnelied van St. Franciscus' zuiver gevoelige ziel die zich met alles verbroederd
voelde in 't hart (Begijnhofsproken), maar daarmee had hij 't in-
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nerlik beleven van 't geloof niet bereikt. Pallieter was zelfs de godsdienst zinnelike
natuur, blinkend voor zin en oog gelijk de natuurlike schoonheid op zich. Hij bleef
de middelaar tussen 't heerlik goede van 't zinnelike leven en de mensen. De natuur
leidde zijn denken niet gelijk Gezelle tot de grootheid en de liefde van de Schepper,
hij zag niet in bovennatuurlike vereniging versmolten gelijk Franciscus, wien de
verhouding tot God ook zo natuurlik was. Toch was Timmermans' houding tegenover
't geloof 'n andere geworden.
‘De Profondis, uit de diepten
van mijn arme, schaamle ziel
weld' er soms een lied naar boven
om te bidden en te loven,
maar dat nauwelijks ontloken
machteloos, gebroken
in de diepten nederviel.’

Dit versje schreef hij in 1915, dus kort nadat Pallieter af was. Zijn verbeelding wendde
zich naar 't vrome geloof van Vlaanderen. Hij schreef 't Kindeke Jezus-verhaal.
Afstraling van de innigheid die hem zelf in mystieke aandacht doortinteld heeft, is
't 'n groei naar 't innerlik, naar 't geestelike. Maar de bekoring van 't heerlike
levensoponthoud in 't eeuwige schoonheidsmotief, in de schone volksverbeelding
en de vererende liefde voor 't land van Vlaanderen waren groter dan de religieuse
opvlucht. Zonder de diepste mysteriën te peilen stelde hij met fijn poëties gevoel ons
voor ogen de figuren in aandoenlike simpelheid, te midden van 'n innig
natuurgenieten. Dit lost zich niet als vanzelf op in 'n geestelike gedachtenvlucht, in
mystieke verheffing; deze wending kennen de personen niet. De religiositeit dreigde
zelfs 'n enkele maal te verdrinken in 't breed uitgeschilderd mens- en landschapsbeeld.
Langs 't offer van Symforosa Begijntje, 't geweten van Anna-Marie en in 't arme volk
van Vlaanderen 't wonder dat naar de hemel wees, rijpte Timmermans geleidelik
voor de levenschouwing, die de heldhaftigheid vraagt in de strijd tussen geweten en
liefde, 't beleven van 't geloof tot de offerdaad van Leontientje, de levensbeschouwing
die ook louterende kracht geeft aan lijden en dood en offerzegen voor Isidoor, de
ongelovige waarheid-zoeker die uit de Schemeringen tot Gods licht is gekomen.
Zou de Pastoor 'n middelaar worden tussen 't zinnelik geschapene en God? Daartoe
moest de zinnelikheid vergeestelikt worden tot mystiek gelijk Gezelle deed, die hem
voor de geest stond.
Misschien ware deze stap ineens te groot geweest. Timmermans had geboeid met
de direkte slag van zijn kostelik woord en zijn
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sappige taal. Hij was gebleven bij de lichamelikheid, die zo vol en plasties werd
gegeven, dat men de ziel vergeten ging. Hij had de mystiek verzinnelikt. De zinnen
hadden de klare schoonheid verduisterd, zoals bij de schrijver van Jeanne d'Arc,
Joseph Delteil, die ook 'n nieuwe diepe verrukking en leefdrift openbaren moest,
wiens hart en zinnen ook gezuiverd moeten van 't al te lichamelike, 't bloeiend aardse,
dat zijn geest te zeer omwoekert alvorens hij 'n Sint Franciscus geven kan. En dit
kan niet dan door 'n dieper en overwogen geestelik leven.
Sedert 1921, 't jaar waarin Anna-Marie verscheen, was Timmermans bezig aan
deze nieuwe schepping, die hij zelf z'n rijkste boek heeft genoemd, naast Pallieter 't
meest frisse en Symforosa 't werkje van z'n beste kunnen. In 1923 was De Pastoor
uit den Bloeyenden Wijngaerdt voltooid1).
‘Aan Flor van Reeth en Renaet Veremans, de druivensappige vrienden’ droeg hij
dit boek op. 't Is hier naast zinnenweelde en levensliefde, de verfijnde stemmingskunst
in de richting van de mystiek primitieve geest van de oude Begijnhoven, die 't
artistieke driemanschap verbindt en vooral Timmermans met Flor van Reeth. Begijntje
Symforosa is de sfeer van 't na-oorlogswerk van Flor van Reeth. Hij schilderde
begijnhofgezichtjes, kristalliserend het vrome vredige witte leven, met gewetensvolle
techniek, minutieus als 'n geduldig mozaïekkunstenaar, en over dit alles uitstralend
de glans van z'n contemplatieve zin. Naar 't woord van Ernest Hello ‘l'Art est le
souvenir de la présence de Dieu sur la terre’, trachtte hij de Goddelike aanwezigheid
voelbaar te maken in 'n kamer of in de gangen van 't Begijnhof. De
stemmingwekkende atmosfeer die ons tot ingekeerdheid brengt, de stilte en de vrede
waarnaar men verlangt als om te bidden, zijn onrustig gemoed dat soms nog heimwee
naar dood en eeuwigheid aanvoelt, dat is zijn schilderwerk. Als architect heeft hij
z'n hevige gothieke verbeeldingen beheerst Brabants-Begijnhofachtig stemmend
neergelegd in 't ontwerp van ‘De Pinksterkerk met de Pastorij In den Wijngaerdt des
Heeren’ (1921)2).
Timmermans begint zijn verhaal:
‘Opgewekt liggen de heuvelen te zien naar 't witte dorp met zijn roode daken, en
naar den hof van mijnheer Pastoor, waar populieren rond een vijver rillen. De lente
is als een optocht aan 't naderen; hij blaast zijn deugd over de landen, en giet de
honigkruik der zonne uit.
Witte wolkenvaandels juichen van achter den aardbol omhoog, en gouden vijvers
drijven achter de veldschaduwen mee.
De buiken der heuvelen zijn bekleed met velden, rosse en groene
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tapijten; en zaaiers stappen zwart tegen de zilveren lucht; ossen trekken ploegen, en
een witte steenen windmolen zwaait zijn armen als een vreugdig kind. Menschen
wijzen naar weerkeerende vogelenkladden, hoog in de lucht. Er waaien geruchten
en mastebosschengeuren. Achter de heuvelen omendom deinen er andere heuvelen,
en uren en uren daarachter, achter groetende molens en heldere dorpen en rivieren
lijk strepen melk, staat rond den horizon, een kroon van blauwe torens.’
't Is goede Vrijdag.
Aan 't open venster dat uitziet in de druivelaargang van de pastorij zit de pastoor
'n brief te schrijven naar zijn broeder die horlogiemaker is te Lier.
Het woord Paschen is pas aan de lucht geschilderd - en de vasten dus voorbij - of
de Pastoor schiet z'n heiligdom, den geliefkoosden
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wijnkelder in, waar veel uitgelezen soorten verzameld liggen. Het is om in hunne
aanwezigheid en rijkdom te staan en van hun mystieke beteekenis te genieten.... want
voor de pastoor is de wijn 't symbool van Jezus' bloed, zoals hij ook de druiven bemint
om het zinnebeeld dat zij zijn van de hogere dingen. ‘God is een wijngaerdt maar
ook een goede Wijngaerdenier en wij menschen zijn de druiven van Zijn Wijngaerdt.
De schil en de pittekens is ons lichaam, de wijn is onze ziel....’ En als God de druif
plukt wanneer die wijn op zijn beste is, dan is dat een gouden geluk. Want wij zijn
geboren om schoon te sterven. Dit is 't motief dat 't gebeuren in 't boek samenbindt.
De Pastoor is er een van den buiten uit de goede oude tijd, door de volkshumor altijd
voorgesteld als 'n wijnbezitter. Zijn ziel is de simpele vroomheid van de gevoeligen
onder de onwetenden; in volkomen onschuld is zijn natuur poëet te zijn, artiest voor
zich zelf met mystieke richting. Gelijk 'n dichter 't omzetten zijner aesthetiese
aandoeningen in 't artistieke woord 'n levensbehoefte kan worden, zo zijn de dagen
van de pastoor gevuld met 't theoreties en prakties hanteren van de parabel van de
Wijngaard en de ranken. Doordat hij onbewust meer vreugde geniet in zich te laten
voortzeilen op zijn
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meditaties en zijn beeldspraak, veruiterliking van zijn kennis van Evangelie en liturgie,
dan hij uitstreeft naar verdiept en inwendig geestelik leven, wordt 't levensechte van
dit hogere geestelike verzoet. Zo brengt hij zijn precieuse bezoeken aan de edele
wijnen, die lijk kloosterlingen de doopnamen moeten afleggen en van hem ieder 'n
andere naam hebben gekregen naar gelang de smaak, de geur, de kleur, de aandoening
en deels 't land van herkomst. Want ze heten: ‘Ader van Christus, Glimlach van Onze
Lieve Vrouw, Dauw uit de Hemelsche Voorhoven, Regenboog van 't Belofte Land,
Spiegel der Engelen, Paaschfonteyn, Geestdrift van Assisiën, Overschot van Canaan,
't Vierde geschenk der drie Koningen’ enz. Buiten zijn wijnjuwelen had hij in de
kamers wijnschilderijen hangen o.a. 't oude paneel uit de kerk van Aerschot, De Ware
Wijngaard Christi, waaruit hij zijn inspiratie haalt voor zijn preken en zijn gedachten
en geschriften.
In 't leven van de Pastoor komt 'n sombere tijd; over zijn zingend hart vallen
schaduwen van verdriet, dan is hem de wijnkelder onverschillig. ‘Men hoort den
fijnen zemelregen niet, het is gelijk fluweel dat valt, men ziet hem niet maar een
zachte damp hangt overal over, blauw en fijn gelijk pruimen-dons.’
Nichtje Leonientje bemint Isidoor, 'n ongelovige. Vader Gommaer is met haar
naar heerbroer gekomen, om haar van die verkering af te brengen. De goedhartige
pastoor voelt de zware plicht; eerst wil hij alle krachten in 't werk stellen om de
jongen te overtuigen.
Isidoor was van goede wil, maar hij had zich vastgeklampt aan 't pantheïsme, en
als altijd dweepte hij met wat hem lief was. Heel zijn verlangen snakte naar een
pastorale kalmte; maar hij beminde zijn verscheurdheid; hij was een van die grijze
zielen die van hun heimwee naar God meer houden dan van God zelve. 't Blindelings
geloven met veel alledaagsheid, gewoonte, domme sleur en menselik opzicht tergde
hem als ‘verhoutering van geest’, hij wou begrijpen. Op welk verstandelik bezwaar
't eigenlik aankomt, blijft ons geheel en al vreemd, evenals de persoon Isidoor zelve.
Weer die beminnelike hulpeloosheid van de niets dan kunstenaar Timmermans, die
't verstandelik ideologies konflikt onverklaard en onbewust laat blijven, zoals dit
tenslotte ook zijn eigen Schemeringentoestand bleef. Timmermans heeft 't konflikt
enkel atmosferies meegeleefd. Hij heeft dat gebeuren gezien, niet doen begrijpen,
hij heeft er om geweend, omdat de lente waarin 't gebeurde, met de perziken en de
pruimelaarkens, zo triomphant heerlik was en zo jong, en Leontientje zo schoon, zo
'n kuis ‘Marieke’ vol balsemend liefdegeluk. En dan was alles nog geschied in die
pastoriehof, waardoor 's middags de geuren dreven van de rijke keuken en de dromen
van
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rode en topazen wijn. Had hij 't groot probleem laten aanvoelen en in de sfeer ineens
begrijpen, dan was 't meesterlik geweest: Symforosa! want dit is wel diep geestelik,
echt religieus ondanks al de regen en de malse druiven; 't was 'n probleem, dat hij in
al z'n eenvoud aankon.
Op 'n avond, toen regenmild de maan scheen over de blanke hof en op de gevel,
had de pastoor 't gezegd gekregen aan Isidoor, dat hij eerst moest geloven, alvorens
Leontientje zijn vrouw mocht worden.
‘Dien nacht joeg de onrust in 't hart van drie menschen lijk een wilde jacht, terwijl
daarbuiten God het geluk liet vloeien uit de bloemen en den maneschijn, en uit het
gulden lied van twee nachtegalen’....
Met 'n onstuimig vertrouwen had Leontientje 'n beroep gedaan op O.L. Vrouw,
dat Isidoor gelovig zou mogen worden. Negen dagen achtereen was ze gaan bidden
in de kapel van O.L. Vrouw der Vijf Wondekens, die op de hoogte stond, vanwaar
men torens en boom- en veldkapellekens, abdijen en kloosters ontelbaar zag, even
zoveel vereringen en woningen voor O.L. Vrouw, want 't was het land van Vlaanderen.
Heeroom had haar dat kapelleke gewezen, voor als ze soms verdriet zou hebben:
‘Toen had hij gezegd, terwijl zijn lange arm met groot gebaar over de streek wees:
En sta nu ginder op den versten heuvel, of de toren, van die verste stad, dan ziet ge
weer torens en kapellekens en kaskens aan de boomen waarin O.L. Vrouwe woont!
En dat gaat zoo overal, van d'eene vlek naar d'andere, heel schoon Vlaanderen door.
En zie hoe de velden golven, zie de bloemen wiegelen, en de winden langs het koren
glijden; ze vertellen van haar. Drie keeren per dag worden over menschen en bloemen
en koren, de klokken van den Angelus geluid, van alle torens. Het is of ik ze hier
allen te zamen hoor, de eene al zachter dan de andere, naarmate de verten, waaruit
zij komen, en of ik den wind hun lied aan de graskens en de waterkens hoor voort
vertellen.
Heel het land zingt van haar luister. Het is het land van O.L. Vrouwe. Heel het
land vertelt van haar goedheid; in die torens, in de beeldekens, die aan de boomen
hangen, aan de wegen of op de kasten en de schouwen der nedrige menschen staan,
en schemeren in de alkoven. Zij is het brood van ons hart. Wij willen lijk kinderen
onder haren moedermantel staan. Hebt ge soms verdriet denk daaraan.’
Maar ondanks de hartelike tegemoettredende hulp van de pastoor en 't grote gebed
van Leontientje, kwam Isidoor niet tot de erkenning der waarheid. En zij stelde 'n
daad van Katholieke heldhaftigheid,
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de akt van gehoorzaamheid aan Gods wet. Leontientje onderwierp haar liefde aan 't
Geloof en deed afstand van Isidoor. Zij hield zich flink, zodat haar oom zelfs
vermoeden ging, dat zij hem vergeten had. Maar de schok was te zwaar geweest.
Langzaam teerde ze weg van verdriet. De kleine, broze druif, gewarmd door de lente,
was rijp voor de Goddelike Wijngaardenier. Als zij op haar sterfbed ligt, is ze niet
erg veranderd, alleen maar wat meer vergeestelikt, haast doorzichtbaar, doorlicht
van een inwendige vlam. God heeft haar offer van liefde en leven aanvaard om er
een fontein van genaden uit te laten opspringen: Met zelfverwijt ziet de Pastoor in
de kom zijner ziel ‘Wat ben ik? en snel, als een ster die valt, ziet hij zijn leven, als
iets zonder verdienste, als iets dat leurelt, lijk stovende pruimen op een stil vuurken,
iets zonder groei en zonder ziepende geestdrift. Wat ben ik? Iemand die zijn leven
met wat en wol omringt, evenals zijn lichaam.... en dan vooral iemand die met een
uitgelezen wijnkelder God looft!.... Waar is het groot vuur, de vonkende geestdrift,
waarmee men slechts op den hemelweg kan tiegen!....
Hij voelt het tekort van zijn leven: Offerloosheid’ - En Isidoor, wiens rede niet
bevredigd werd door 'n daden-vragende dogmatiese levensbeschouwing, borrelt het
uit het hart als de echo van een vroeger geslaakte kreet: ‘Uit de diepten heb ik tot u
geroepen, Heer, verhoor mijne stem...’ Door de genade komt hij tot 't geloof.
‘Er is een geweldige sterrennacht hoog
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boven hen overal verspreid. De nacht druipt van glorie...’ En dankbaar God lovend,
wijl hij Isidoor omarmd houdt als een verloren geweest kindeken, zingt de Pastoor:
‘Ik voele nu zoo helder de eeuwige aanwezigheid van den Wijngaerdt des Heeren,
van zijn werking en zijn bloei... O Heer heb dank! dat gij mij aan uwen Wijngaerdt
hebt laten groeien!
En zeg mij o Heere wat mijne wegen zijn! En ik zal ze volgen met de geestdrift
der zwaluwen. Ik ben tot alles bereid.
Gezegend uwen naam, o Heere, voor de nieuwe druif, die Gij bestemd hebt voor
uwen goddelijken beker! O ware Wijngaerdt Jesu-Christu!...
En achter de randen der heuvelen rijst de groote hostiewitte maan omhoog, vol
stilte.’
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Aan 't slot dikteert de Pastoor weer aan Van Mol, de wijnreiziger, nieuwe orders in
z'n originele symbolentaal en geplukt worden de druiven wier warmgekoleurde beeld
over alles heen hangt.
Zo eindigt Timmermans' verhaal; het is 't laatste tafereel, 't is de laatste zang van
'n lied waarin 'n groot gebeuren bezongen werd.
Te simpel primitief om roman te heten naar hedendaagse mate, alles te speels en te
weids om novelle te zijn, is 't 'n boek zoals alleen Timmermans er een maken kan in
zijn voortreffelikheden en tekortkomingen. Met heel z'n wezen neemt hij deel aan 't
boek. 'n Poëet in al z'n onderwerpen, is van hém zelf dat oppervlakkig poëtiese, de
verbeelding van de Pastoor die de dingen opblaast. Isidoor is zijn eigen dwepende
tragiese ziel van vroeger, verzacht door 'n weemoedstemming; Leontientje draagt
zíjn verlangen op de grondtoon van het bewegend gemoed in ijlheid en fijne innigheid
naar zeker geluk. Natuurgevoelig en kunstzinnig zijn al de personen.
We wezen reeds op de fantastiese stilte toen de Drie Koningen met de Ster plots
de weg kwijt waren. In Timmermans is de Maeterlinck weer opgedoken - maar nu
veel echter eigen van hem, niet alleen in Isidoor, maar in heel de zangerige en rytmies
symboliserende uitwerking en 't subtiel strelende van gevoel.
Wijdend als de schoonheid van de pure zilveren sterrenacht, mild gelijk de regen
die zalvend neervalt, aanmurmelend als de weemoed, wazig als 'n onzichtbaar fluweel,
geurend gelijk balsem en wierook, verkwikkend als olie, zo drukte hij zich uit, zó is
ook 't verhaal. Zijn sympathie heeft alles verhelderd, omvat met warm gevoel; hij
hief de gebeurtenis op in 'n romanties poëtiese sfeer, waar ook de smart haar bitterheid
verloren heeft.
Hij is sentimenteel; ja, echt goed sentimentalisme, dat is de hele Timmermans wel
- Anna-Marie misschien uitgezonderd. Hij is romanticus omdat hij is uitgegaan tot
'n verleden, - dit mag ons tegenstaan - maar hij geeft toch vooral diepmenselike
romantiek, die in ons allen leeft, waar hij 't verleden en 't heden zo ongemerkt
versmelt. Hij is de romanticus van de vette aarde en het mooie meisje, niet die van
de frêle jonkvrouw in een wazig verschiet, op een geweldig slot boven de
morgennevel. Daarom houden de mensen zo van hem: hìj vlucht niet met hun leed
uit de werkelikheid, zoals de Duitse Romantiek deed, hij vlucht met hun leed in de
werkelikheid. Hìj doet ons vergeten dat zijn romantiek ook 'n droom is, evengoed
als de vroegnegentiende-eeuwse, omdat hij zijn belofteland vlak naast de deur zocht,
in dat wat er alle dagen lekker en goed is, in dat wat evenmin duurzaam is als
droomsloten en feeën, maar veel reëler, veel tastbaarder doet genieten en uitrusten.

Theo Rutten, Felix Timmermans

168
Hij doet ons goed door de schilderachtige weldoende rust die hij rond ons legt, door
de warmende sferen en zonnige milieus, door de sappige en plezante humor, die ons
doet vergeten en glimlachen, door de gelukkige zekerheid van zijn kunst, die ons
opgetogen maakt. Zijn kunst is ons 'n verkwikking, 'n verpozing in 't koortsige
geroezemoes van de huidige dag. Maar we kunnen van zilveren verpozingen3) niet
leven en daarom is zijn kunst zo unzeitgemäss. Tijdsrepresentatief is zij zeker niet,
maar Timmermans als kunstenaar vraagt tenslotte 'n waardering, die niet steunt op
de invloed van 'n ogenblikkelike sociale of aesthetiese conjunctuur. Zijn dichtergenie
blijft zo praegnant omdat er 'n mensenhart zo zuiver te kloppen staat.
De Pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt betekent 'n groei om meer dan één reden
en niet 't minst om 't bloot litteraire, 't zuiver artistieke. De compositie van dit boek,
dat evenals de voorafgaande werken van grotere omvang veel korte hoofdstukken
bevat, getuigt van 'n zekerder, vaster greep. 't Is één geheel. Sinds Pallieter's spattende
uitbundigheid hebben stijl en taal 'n proces van verdegeliking gevolgd, om in dit
boek in volle bloei te staan. Vol en klaterend heerlik is alles gebleven, direkt, plasties
en tastbaar, populair en simultaan expressionisties; maar hier kwam alles, taal en
verhaal tot evenwicht. Vast is dit boek geschreven, zonder oponthoud, zonder
verzwakking. Het louter picturale is beheerst, 't folkloristiese bijzaak geworden:
misschien zal hij nog eens genoeg krijgen van de gemakkelike verbeelding en 't
gemakkelik extravagante. Aanmerkelik nam Timmermans' litterair vernuft toe, getuige
de dichterlike zegging van de Pastoor zelve. Wel is dit niet dor, want opspuitend uit
't geluksgevoel van de eeuwige onuitputtelike bloei van 't leven, maar ge kent 't
gevaar. Timmermans die dat biezondere eigen leven der dingen kent, waardoor zij
deelachtig worden gemaakt aan 't leven der mensen, waardoor zij verlangen en
wachten, zingen en groeten, lichaam en ziel hebben, maakte den Pastoor 't
symboliseren te gemakkelik.
Op grond van 't boek gaven Timmermans en Veterman Leontientje (1926), toneelspel
in drie bedrijven, bevattende 10 taferelen4). Ten opzichte van de gegeven stof staat
deze toneelbehandeling vrijer dan vorige omzettingen. Op Loontientje valt meer licht
dan in 't boek. Toen de schrijvers 't stuk ineen staken, hebben ze gedacht aan Annie
van Ees, die zo mooi O.L. Vrouw van Zeven Smarten en het Kindeke Jezus had
gespeeld in Waar de
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Ster bleef stille staan. Leontientje kwam onder haar invloed, werd aan haar ook
opgedragen5).
't Is weer de bekende volop plezante vrome trant. Nu de volkse dialoog zijn deel
krijgt en het lieve aandoenlike bij de aanwezige stof zoeterig dreigt te worden, moet
het stuk gered met uitbundige kleur en weelderig spel.
De Pastoor betekende 'n wending. In de laatste jaren scherpt Timmermans' geestelike
gesteldheid zich al meer aan naar 't religieus vrome. Van Flor Van Reeth en
Timmermans ging 't initiatief uit om ‘De Pelgrim’ te stichten, 'n kunstenaarskring,
die zich op zuiver religieus standpunt plaatst6). In de pelgrimsgang door 't leven willen
zij

St. Gerlacus.

in fraternele samenhorigheid de kunst belijden in haar hogere roeping als één der
vele middelen tot 't éne grote levensdoel.
Reeds jaren lang voelde Timmermans zich aangetrokken tot 't vertellen 'van 't
leven van St. Franciscus. Deze is de schoonste heilige die er ooit bestaan heeft naar
't hart van Pallieter, die in de natuur, en van de Pastoor, die in de parabelen en de
heiligenlevens goed thuis was. Want al zijn heerlike eigenschappen waren natuur,
en 't landschap was 't aanwakkerend muziek zijner ziel; zijn leven was een huppelende
dans van anecdoten, omdat hij 't leven beleefde als één grote gedachte; hij verheerlikte
de aarde, omdat zij was de voetbank van de Schepper.
Bij gelegenheid van 't Roomse Jubeljaar 1925 ging Timmermans naar Italië. Zijn
reisindrukken Naar waar de Appelsienen groeien (1925), schreef hij in de krant,
vertelde ervan in talloze voordrachten en lezingen in Vlaanderen en Holland, en
bundelde ze nadien7). Dit verhaal is zeker niet sterk, maar 't heeft goede momenten,
smakelike en verse dingen, 't is juist Timmermans als hij over 'n wijder onderwerp
aan 't schrijven trekt.
Hij heeft gezien 't expressiever geloof der Italianen, 't licht en 't landschap, Giotto's
fresco's van Franciscus' stad Assisië zelf; hij heeft geluisterd naar de eenvoudige
legende van de Fioretti en de gulden herinneringen die opzingen uit elke plek in
Franciscus' land.
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Dit alles zal belangrijk zijn voor 't komende werk. In 't St. Franciscus-nummer van
De Maasbode (1926) schreef hij 'n bijdrage, die onlangs eenigsins herzien in boekvorm
verscheen: Het Hovenierken Gods (1927)8). 't Is 'n rad voorthuppelend verhaaltje
langs de voornaamste gebeurtenissen uit Franciscus' leven. Zijn geboorte op een berg
in een stalleken, toen buiten de druiven gingen rijp worden, de liefde zijner goede
moeder, de wensen naar fierheid van z'n burgerlike vader, en al de slagen van Gods
genade en elke daad als een nieuwe lente, armoede, armoede en liefde, totdat het
vuur lijk een cycloon opzoefde naar God. Hij was spontaan, sloeg, besloot als een
bliksem, maar een onweer van verlangen was voorafgegaan. - Om ons Franciscus
beter te doen begrijpen, vertelt de schrijver in verhevigde uitbeeldingsvorm. Dit korte
opstel van Timmermans is slechts 'n voorlopige schets van 't grote boek dat we mogen
verwachten. Hoe zal 't worden? Er is zeker geen gevaar, dat hij de heilige
spiritualiseren zal. Zal hij nog alles aestheties blijven bekijken en nuchter laten zien
gelijk een tafrelen spel? Als 't genoeg van onderin opkomt, zal Timmermans zelf
met onderlijningen in z'n werk staan, zal zijn Franciscus dynamieser worden. Mocht
zijn geloofsleven zich intellectueel zo verdiepen, dat hij ook problemen kan zien,
die niet direkt op zijn gebied liggen, dan zou Felix de ‘gelukzalige’ zijn voor alle
landen en tijden.

Eindnoten:
1) Behalve de uitgave bij Van Kampen en Zn. verscheen een luxe-editie bij De Sikkel, Antwerpen.
In De Nieuwe Gids 1922, Jan. en Juni, waren reeds 'n paar hoofdstukken verschenen; - Het
offer van Leontientje werd overgenomen in de Missie-kalender van O.L. Vrouw van
Altijddurenden Bijstand, 1926.
2) Zie voor dit ontwerp Ons Volk Ontwaakt, 22 Dec. 1921, en De Bouwgids; 1921, blz. 141.
3) In de reeks Zilveren Verpoozingen (Van Kampen en Zn.) verschenen: En waar de Ster bleef
stille staan, Uit mijn Rommelkas, Mijnheer Pirroen, Driekoningentryptiek en Juffrouw
Symforosa.
4) Reeds 'n jaar vroeger was De Bekentenis van Leontientje in één bedrijf (tot waar de pastoor
zegt: ‘Ik zal zorgen dat Isidoor overkomt’) opgevoerd te Rotterdam (Jules Verstraeten).
5) Annie van Ees (zo noemen we immers altijd Mevrouw van der Lugt-Melsert-van Ees) koos
Leontientje om haar 12½-jarig toneeljubileum te vieren.
6) Van De Pelgrim (Dec. 1925) zijn de meeste katholieke Vlaamse kunstenaars lid geworden.
7) Italiaansche Reisbeschrijving, Maasbode, Mei-Juni 1925. Uit de bundel werd 'n fragment, St.
Franciscus en St. Clara overgenomen in de Bode van St. Franciscus, 1926, blz. 52-61.
8) Het Hovenierken Gods verscheen met tien pentekeningen van de schrijver als luxe-uitgave bij
de N.V. Standaardboekhandel, 1927. In de Bode van St. Franciscus 1926, Aug.-Sept. werd 't
overgenomen uit de Maasbode.
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XI. Opmerkingen over visie, stijl, taal en spelling.
Bij herhaling heeft de Franse geestigheid naar 'n Franse vertaling gevraagd van
Verhaeren ‘le plus grand des poètes qui ne sait pas la langue.’ Ook Timmermans,
die bij meerdere van zijn werken de fouten door 'n ander liet verbeteren voor hij ze
uitgaf, heeft allerlei taalmateriaal gehanteerd als 'n poëet zonder meer. Met de visie
van 'n typenschilder, de doorvoelde waarheid van 'n dichterlik mensenhart en de
woordkeus van 'n origineel volksartiest is hij te werk gegaan.
Niet 't rytme, de synthetiese plastiek werd bovenal het Timmermans-wonder1).
Niet uiteenrafelend, maar bijeenhoudend is zijn visie en werkwijze. Op de aarde
onder 't wisselend licht van de lucht laat of brengt hij bijeen mensen, dieren en
gewassen in korte poëmen; en daarin de saamgevatte uitduiding, de ‘ziel’ der dingen
als 't ware geperst in één zinnelik moment, de syntheties plastiese vorm waarin 't
algemeen menselik gevoelsleven is gezegd, dat is nieuw en origineel bij hem. Het
is aantrekkelik tevens door eenvoud in warmte van gevoel, door het verrassende,
simplistiese en populaire in vorm en beeld.
Timmermans schildert liever dan dat hij schrijft. Als schrijver moet hij op stemming
wachten voor hij aan de gang kan; dan is de lijn, waarlangs 't gebeuren zich zal
ontwikkelen, nog uiterst vaag, maar de kleur, 't détail ziet hij voor zich, spontaanweg,
trekt 't met houtskool of pen in enkele lijntjes, of onmiddellik is het erbij passende
plastiese woord aanwezig, onbevangen en fris als van 'n kind. Terwijl de klassieke
kunst eerst zocht 't abstracte idee, het dan rijkelik versierde met 'n beeld op maat met
het idee, is 't in de kunst van Timmermans het beeld, dat 't eerst ontspringt en elk
beeld is hem goed, sierlik of ruw, edel of onedel, op voorwaarde dat 't is: sprekend,
warm en origineel. Niet vlotweg schrijft hij, maar langzaam en moeilik met geduldige
en angstvallige zorg; daarom is zijn werk luidop niet vlot te lezen. De driftige,
innerlike bewogenheid stuwt niet de beweging der zinnen; vele werden afzonderlik
en fragmentair bewerkt: in 't stipte zorgvuldige der woorden gulpt de stuwing op,
die onderdoor verdoken blijft.
Zijn stijl is niet van 'n zekere eentonigheid vrij te pleiten. Het
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rytme wisselt weinig. In vloeiende golvingen, in kalmte met matige glooiingen
psalmodiëren de volzinnen voort of gaan huppelend vlug en even gedragen tot 'n
rustige vreedzame val. (Zie Schoon Lier bijv.) Daardoor heen voelen we steeds de
rytmiese pols van het door Timmermans gesproken woord, ook als andere personen
optreden, en het kortgetrokkenne van de schetsende lijn. Hij gaf lyriek, maar steeds
schilderende en vertellende lyriek, geen muzikale. Zijn rytme is meer op gevoel en
visie dan op gehoor gebaseerd. Mooi voelen we de beweging aan in 'n zin als deze,
die tot de langste behoort, die Timmermans schrijft. Uit Symforosa:
‘Als er blauwe nevel lijk een fijne wierook voor de vesten staat, en de koperen
zon over de velden draden weeft die in uw haren of in uw gezicht blijven hangen,
als het stil is in de gele bladeren, en men uit de bosschen jagerschoten hoort verechoën,
dan is de tijd gekomen om de druiven te plukken, want dan zijn ze rijp en groot, en
dragen ze in hun vleesch het licht van de zon.’
In 'n geheel ander driftiger rytme zijn sommige zinnen van Pallieter geschreven.
'n Enkele maal voelen we in z'n werk 'n variëring in tempo en toon, bijv. bij 'n dans:
‘en als de armen heelemaal boven het hoofd gekomen waren, en heel het naar de
hoogte gespannen lichaam nog enkel rustte op den top van de twee groote teenen,
en Salomé daar stond, rilde als een gras, waarop bloedde de roode wonde van haren
mond, zakte ze ineens in en begon op de vlugge muziek te wervelen, te draaien, te
tollen, dat men van haar niets meer zag als een bleekgroen waas’2).
Timmermans' kunst is die van de schilder, die maar één moment pakken kan, maar
daarom juist 't karakteristieke moment vat, 't kenschetsende uitzicht in kleur en licht
en lijn met 't typerende détail. Eén lijn, de lijn, de hoofdlijn die de vorm van een ding
bepaalt, en 't hele ding staat er; één kleur en 'n beeld en de wolk hangt, de natuur
leeft rond U; één woord goed gekozen en de gevoelsfeer is bepaald; één pittoresk
détail en archaïsties, primitief of volks voelt ge aan de atmosfeer waarin iemand leeft
of beweegt, waarin iets gebeurt; één trek, één enkele biezonderheid, 'n eenvoudige
aanduiding, en er treedt 'n type voor U op in 'n humoristiese situatie; één enkele
uitdrukking, één enkel woord, die niet anders kunnen zijn dan van iemand die spreekt
en het Vlaamse land met de mentaliteit van zijn bewoners heeft gesproken; en dat
enige onverbeterlike woord te zetten, dat is de kunst van Timmermans. 't Woord
schilderen is eigenlik te zwak; we zien niet alleen de natuur als 'n tafereel of 'n
landschap voor ons liggend, wij ondergaan 't natuurleven, wij krijgen tastbaar werkelik
de overtuiging, dat het zó ìs wat hij zegt met z'n warme blije stem.
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Wat hem als picturaal schrijver karakteriseert tussen velen zijner tijdgenoten is, dat
hij zeer weinig ondergeschikte zinnen schrijft; meestal nevenschikkend gaat de
zegging voort; hij praat meer dan te stileren, hij vertelt van 't uitzicht, de kleuren, de
lijnen en luchten, waar anderen beschrijven.
De etser maakt de zinnen kort en sterk. Met betrekkelik weinig
vergelijkingsvormen, door middel van nieuwe woordvorming, constructies met de
bepaling voorop en 't gebruik van deelwoorden, wordt de stijl vrij samengedrongen.
Deze beknopte uitbeelding zien we toenemen in Timmermans' werk vooral na de
jaren 1919-1920. 't Kan en 't zal ook wel ten dele invloed zijn van Noord-Nederlandse
schrijvers, maar juist in die tijd heeft Timmermans veel geschilderd, getekend en
geëtst.
'n Voorbeeld van schetsmatige tekening is Salomé: ‘Smal was ze als een
maansikkel, olijfkleurig van vel met roze, puntige nagelen. Een lange, granaatrooden
mond barstte open lijk een vijg, en liet de sneeuw van kleine tanden zien, ze had een
plat, breed gelaat en daarin zwarte, luie oogen’3). - In 't zelfde stukje treffen we aan
diamant beringde handen, de zwart bebaarde man, een roodbemond hoofd, hare
roosbenagelde handen, het zeepkleurige licht. In Symforosa kwam dit moderne
element reeds veelvuldiger voor dan in Pallieter of Het Kindeke; we lezen daar o.a.
de witbewimperde oogen, metaalklinkend, den klimop-bespreiden muur, de
purpergebuikte wolken, de wit geammelaakte tafels, zondoorglansde druiven, de
lucht was natzilver, een vlaag van zaligheid smakregent op haar neer. Vooral de
Breughel-hoofdstukken, die in De Nieuwe Gids verschenen, doen in dit opzicht
modern aan. We lezen er: schelvinger-in den mond gefluit, een bespinnenet
vensterken, zich hardnekkigend tegen de schrik, 't licht der laaggebrande kaars, de
pepernoot-gerimpelde knecht, een dikgelipte mond, kreefthard enz.
Zelden treffen we uitgewerkte beeldspraak bij hem aan - Boudewijn had één
doorlopend beeld als achtergrond - het is altijd 'n beeld, dat, niet volledig gegeven,
met één enkel woord vaak maar even aanstipt. 't Raakt ras maar zonder diepgang; 't
vele van de fragmentariese beelden geeft meer 'n roering die treft, dan 'n visie die af
is.
Met de rijping in jaren nochtans dringt 't uitborduren van 'n bepaald beeld met
vernuft in zijn werk door, op gevaar af dat verbeeldings- en vernuftselementen met
elkaar in konflikt komen. In dit verband wezen we reeds op de beeldspraak van de
Pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt; ook in andere stukjes treffen we deze
vernuftswerking aan, zoals in De Friesche Klok, waarin hij vertelt van zijn drie
staande Brabantse horlogiekasten. ‘Ik houd zoo-
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danig aan hunnen zwaren tik-tak, die de vierkanten steenen stilte van de koele gang
ernstig bestapt, de stilte van de huiskamer met vrede bestipt en het stiltevlies van
mijn begijnhofkluizeken met koperen perels bestikt.’
In 't aanschouwelike moet men het dus, wat zijn beelden betreft, niet zoeken, want
dat is zeer twijfelachtig, veeleer in de werking van 't gevoel. Dit borrelt telkens op
in de keuze van woorden en wendingen; het ligt gekristalliseerd in de verhevigende
uiting, in 't symboliserend karakter van z'n taal, in de zinnen en betekenissen die
maar bij benadering, door in de richting te wijzen, de schakering van gedachten en
gevoelens en onbepaalde waarnemingen moeten uitdrukken.
Lijk het schilderen met de kinderverven, zo doet heel zijn vereenvoudigende
uitbeelding primitief volks en populair humoristies aan. Zij is gevat in het elke mens
zo gans vertrouwde woord. Zo spreekt hij van: een bloemkoolwolk en een pluimwolk,
een rechte streep rook, een porceleinen lucht; van 't eiland Walcheren, waarvan
Charles De Coster zegt ‘een bloemtuil drijvend op het water,’ noemt Timmermans
Middelburg de middenroos met de Lange Jan als stamper.
Uit het stoffelike, uit het zintuigelike en tastbare leven is 't woord of beeld meestal
gegrepen, ook waar subjectieve gemoedstoestanden of geestelike gevoelens moesten
worden vertolkt. Zo draagt Timmermans' beeld hetzelfde materieële, lichamelike en
antropomorfiese karakter - zij 't meer volmaakt - als dat van de gewone volksman:
Simeon voelde het met zijn ziel als met zijn vingeren, dat dit hulpeloos kindeke
degene was dien hij zocht. Symforosa schudt de gedachten weg, het spijt bleef lijk
een doorn in haar lijf, alle zelfzucht loopt weg, haar hart is geblesseerd; - in
Anna-Marie: kwam over Corenhemels' hart een zoete weemoed gedruppeld; door
dit heimwee stak scherp als een stopnaald het verdriet om zijn vrouw, die hem met
haar slijpende ziekte geestelik uitpelde als een ei; - de Pastoor trok al zijn gedachten,
al zijn gevoelens, heel zijn wil, zijn hoop en verlangen bijeen tot een bol; hij asemt
nog eens om daarmee de zwellende zorg uit zijn gemoed te blazen, maar ze zit er in
genageld, zijn geest is er voor dicht gecimenteerd; ze heeft een ijzerdraad van wil in
haar ruggegraat gestoken. Schrijft ge mij een kaartje dat ge komt - zo zei Timmermans
in z'n aanspraak tot Karel Van den Oever bij diens huldiging in Averbode (1926) dan trek ik mijn fraksken aan en ik kam eens door mijn haar.... en nu ook met deze
geschrevene, ik zal maar zeggen door hun haar gekamde woorden, kom ik tot U....
Uwe critieken zaten vol spel-
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nagelkes en pinnekensdraad.... en uw Vlamingschap was niet van aard om met een
caramelleken te sussen.
Er zit nog een andere overeenkomst in zijn zegswijze - zoals wij boven reeds
aanstipten - met die van 't volk. Pathos is algemeen menselik bij de eenvoudigen.
Spontaan en hartelik direkt uit de volksman zijn ervaringen, meningen en gevoelens;
de verbeelding werkt krachtig, de levendigheid van zijn woord is biezonder groot,
of, zo ge wilt, zijn zegswijze is opgeschroefd en grootsprakerig, vol rethoriek in de
beeldspraak. De overdrijvingen dienen als gewoon middel ter versterking en om
grappig te zijn; ook de vergelijkingen zijn in hoofdzaak 'n soort van krachtige
versterkingen4). Zo ook bij Timmermans. Bij hem vormen de overdrijvingen van
allerlei aard 'n deel van 't geheel, zij helpen mee om de kunstenaarsemotie te uiten;
daaruit spreekt de dichter, de mens, 't gemoed; zij maken 't werk warm - het zijn
hoedanigheden. Wanneer hij geen woorden meer vinden kan om de aandoening te
uiten, dan roept ook hij, zoals 't volk, 't uit in 'n wens- of gebedsvorm. Zo verstaan
we, dat 't kraakte in Pallieter van geestelijken wellust, dat hij zijn hert van aandoening
voelde smilten tot een zoete zalf, dat het van goeddoen opwipte in zijn lijf, dat de
schrik in haar oogen te pakken lag, dat 't fijn vogelengefluit uit de boomen regende,
dat de botten openknalden en de gedachten in zijn hersens rolden lijk donders
(Anna-Marie). Uit de andere werken zijn deze voorbeelden met talloze te
vermeerderen. In Het Hovenierken Gods o.a.: ‘Zijn moeder was zoo een van die
moeders, die hun kinderen aan hunne borst kapot zouden kunnen kraken, “'k zou u
kunnen opeten!” zeggen die moeders.... maar 't hart barst, krak! 't Scheurt lijk een
blaze.... En hij predikt voort, 't is een horen van overvloed, hij zweet mirakelen. De
figuur die over de wereld danste, zot van God, lijk een zevenslager, aanhoudend vol
Godsontploffingen, bij elken knal nieuwe liefdetuinen optooverend.’ Deze beelden
zijn niet zo maar extravagant of volks, of smakeloosheden zonder meer te noemen,
als men let op de warmte van gevoel en geestdrift die achter dit uiten zit, al is 't ook
hier niet vrij van wat behaagzucht.
Timmermans is 'n sensories mens, neemt de buitenwereld scherp waar, maar altijd
met gemoed. Gemoeds- en zinneleven zijn innig versmolten. Hij leeft echter meer
naar binnen dan naar buiten. Tussen de toestanden van 't gemoed en de hele omgeving
is er 'n bestendige harmonie. Dieren en natuur doen mee met de menselike
stemmingen. Alles heeft symboolwerking zonder bepaald als symbool bedoeld te
zijn. Weer 'n primitieve trek. De vogels fluiten zijn blijheid en de regen zingt zijn
weemoed, in kleurenweelde juicht zijn hart.
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Hij is zeer ontvankelik voor gevoelsovereenkomsten en beroeringsgelijkenissen.
Neemt hij iets waar, dan denkt hij onmiddellik aan iets anders en dit andere,
stemmingsverwante, brengt hij te pas om de gevoelstemming te duiden. Dit is geen
vergelijken, want het gevoel vergelijkt niet, het verschaft verbindingen, het schept
komplexen, die berusten op overeenkomst, gelijkenis in stemming, nuance, timbre.
Dit verklaren bij gevoelsbeelden is 'n belangrijke factor in Timmermans' kunst. Let
men daar niet op, evenzeer als bij elke ontleding op kleur en klank, die de woorden
krijgen in de gevoelswereld, in 't rytmiese verband waarin de kunstenaar ze leven
laat, dan zal men 'n vals oordeel vellen. Men kan vele van zijn beelden niet zo maar
verstandelik uitwerken, want dan komt men er niet. Probeer 't maar: De pastoor is
als een dobbele roze van geluk; hij scheert over de heuvelen; er is als een perzikwaas
van stilte; het is gelijk fluweel dat valt. Zo heeft Timmermans ook 't vage, 't
onbestemde gevoel, dat zo dikwels in z'n werken voorkomt, door 't verwante
weergegeven. Als de reigers verdwenen waren voor Pallieter's starende oogen, was
er als iets van hunne ziel in de lucht gebleven; de Maagd Maria verlangde naar zoete,
zachte kinderen, die haar zouden gegeven zijn lijk 's avonds de dauw op de beemden
zijgt, en Anna-Marie ontdekte na de ontgoocheling, dat ‘haar ziel verlangde naar een
fluweelen sereniteit’. - Hier lijkt me ook de verklaring te liggen voor 'n wijze van
uitdrukking, die in de Schemeringen-periode wortelen moet en Timmermans geheel
eigen is geworden. In al z'n werken spreekt hij van ‘de ziel der dingen, de ziel van
het water of der aarde, het teeder zieltje of het weelderige hart der orgel, het inwezen
van de wereld, het innerlijk leven der aarde,’ enz. 't Is telkens 'n wezensbegrijpende
gelijkenis.
Zijn kunst is tenslotte 'n scheppend verklaren van 't uiterlik gebeuren in het licht
van zijn emoties. Zijn eigen aandoeningen draagt hij over op 't levende en levenloze
zelf, zodat alles menselik-levend wordt. Als men ginder in de verte tegen de horizon
een molentje draaien ziet, dan krijgt het landschap leven, dan verroert het landschap.
‘Voor Pallieter had die molen misschien lijk alle molens wel veel weg van een
mensch; hij had de gebaren, de werkzaamheid, het vertrouwelijke van een mensch’
(De Molen van Fransoo). - ‘Als ge weet dat daar in de schaduw van den toren een
vriend van U woont, dan is 't of die toren U wenkt’ (Opgang, 29 Mei 1926). Zo zegt
hij in 't zelfde stukje: een vreedzaam veldkapelleken omringd van vereerende boomen;
- in Pallieter: de einders en de verre hooioppers wandelden mee; in dezen vollen
vrede hief de dikke roode maan zich op; de reuk der kruidnagelen wandelde over de
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tafel heen; - in de Pastoor: de zon schuift en wroet de witte nevels weg, lijk een
wakker wordend koningskind de tullen en de kanten van zijn beddeken stampt; - in
Breughel: de wijn lacht rood in de bekers, het dik fruit in de manden zingt een vertelsel
van kleur; met melkwitte worstwolken schoof de morgen over de wereld en alle
molens begosten elkander te groeten.
In de onmiddellik gegeven sensaties beleefd, direkt en plasties wordt alles
weergegeven. Met de fijne zintuigen van de Tachtigers en Negentigers stond
Timmermans in de natuur. Hij zag, hoorde, proefde, rook en voelde, alles tegelijk
en altijd leven. De sensaties van de verschillende zintuigelike gebieden zijn innerlik
versmolten. Pallieter voelt de geuren als een balsem, de Pastoor heeft 'n wijn, waarvan
de gewaarwording zalvend van nature is, hij ziet in de bloemen muzikale kleuren.
Juist in deze verwisseling der zintuigelike indrukken zit de versterking.
Bij de meeste Vlaamse schrijvers werden de natuurschilderingen meer dan décor;
hun werken zijn landschappen met figuren, zoals de schilder Albijn Van den Abeele
zijn eerste boekje (Karel en Theresia) had willen noemen. Het biezondere is echter
bij deze schrijvers, dat men de indruk krijgt, dat elk natuurverschijnsel een gebeurtenis
is. Nooit staat 't leven stil, 't broeit en groeit en breekt los uit de grond en de bomen
en 't gaat altijd voort. Dit bezig-zijn, deze handeling heeft keuze en vorming der
woorden bij Timmermans gekenmerkt. Hoewel Pallieter meer is 'n uiting van een
‘zijn’ dan van een ‘gebeuren’, toch is de verteltrant en woordenkeus juist andersom.
Vooral het ‘werken’ der natuur, het gebeuren, de beweging, het klinken en het geuren,
het proeven en het beroeren, en zijn zien van de dingen, de vorm en de lijn, heeft hij
vertolkt, in woorden en vormen, die inchoatief en duratief, soms transitief, altijd actie
aanduiden. De verbale visie speelt 'n grote rol; ook zelfstandigheden en blijvende
eigenschappen worden als zelfbewegelik verbaal weergegeven5). In Vlietjesdemping:
de vlietjes wandelen langs neerdalende hoven, waar huizen en daken bijeentroppelen,
- in Pallieter: het sap kookte in de stammen; een groote appelenreuk viel uit de
boomen; het felle geel schetterde los tusschen, bruin en groen, het rood jubelde de
wolken in en rolde over de wereld; een zonnestraal kroop schuin door het venster;
herfstdraden in de lucht wandelden mee; het licht van de zakkende zon vloeide lijk
goud over de wereld, lekte van de boomen, plakte op de stammen en verguldde de
witte koeien en de witte gevelen der huizekens waarvan de ruiten gensterden; - in 't
Kindeke: de hitte middag werkte; de sterren werkten; haar hoofd bloemde bleek op
uit de haar-
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donkerte; - in Symforosa: de zon die van tusschen rappe witte wolken op 't Begijnhof
tuimelt; de druivelaar die over den muur uitwaaiert; - in Anna-Marie: er wandelden
blonde wegen; de huizen krolden en trapgevelden; in de wassende avond knopte
open de glorieuse Venussterre; - in de Pastoor: al de bleeke straten draaien hun
elleboog naar een kerk; tegen den muur kandelaren de perziken; - in Breughel: de
zoete zalflucht zoog plekken salaadgroen gras uit den grond en trok heelder processies
van haastige madeliefjes langs de grillige beken; achter een klein vensterken ballonde
een dik purper gezicht; het bier dat over de drie kinnen franjelde, enz.
In woord of beeld veelvuldig voorkomend zijn kenmerkend: het ‘buikend’-ronde;
de vredige stilte, waarin een enkel geluid valt; het zalfmilde en olieverkoelende, de
kalmerende beweging die ‘wandelend’ rust legt over en tussen de dingen.
In Pallieter spreekt hij van den veldbuik, waarboven de zon opklom, van zeilen
die de wind deed zwellen lijk buiken, van druiven die spanden van het sap, van een
ronde ballonwolk, - in de Pastoor van de buiken der heuvelen, de buik der aarde, in Breughel van tonlijven, enz. - In Het Kindeke: de geluiden vielen vredig in de
stilte, er vielen twee klokkenklanken uit een dorpstoren, en ievers was een vogel die
voor zijn eigen floot, door de nachtstilte wandelde het getromp van een koehoren; de pauw scheurde met zijn leelijken rauwen kreet de stille lucht vaneen (Pall.). Vooral
in Anna-Marie treffen we dit aan, waar de stilte van 't stadje wordt weergegeven.
Geliefd zijn Timmermans vooral zalf, olie en balsem. Hij schreef van zich zelf in
1918 (Het Vaderland 25 Dec.): ‘En als een zalf aan mijn verdriet en een zachte olie
aan de verbittering mijns harten is deze eenzame oneindige avondzee.’ - Pallieter
liet den malschen regen als een balsem op hem neerkomen, de avond en de Nethe
waren kalm lijk fijn olie, de regen was voor den grond een zalf geweest, - Ik voel
me kalm als olie, zei Maria; - in De Pastoor komt 't veelvuldig voor: een wijn die
werkt lijk koele olie op heete wonden, 'n andere heeft 'n geur die beter is dan balsem,
't was 'n zalf van 'n weer, een zalf van troost, zijn leven was een kalme olie, de
goedheid die als een olie boven het verdriet drijft, er zat geen olie meer in 't gemoed,
voor Isidoor was de vreedzaamheid der straten een koele hand op zijn heet verdriet.
Telkens gebruikt Timmermans 't woord ‘wandelen’, waar ons iets tegenkomt of
iets langzaam voorbijtrekt, of bij geluiden die aanzwellen en uitklinken. In De
Schemeringen wandelde de ronking
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van de geluiden door den donkere, - in Pallieter wandelt pijpesmoor door den regen
weg, wolken wandelen rond de aarde, regengordijnen wandelen gietend over het
land, de zoetwandelende Oostenwind, de zonneschijn bedekte al wandelend het land;
- er kwam een zoete reuk van reseda gewandeld (Anna Marie). Dan heeft de Pastoor
nog een wijn, van 'n smaak, die als een wijding door uw lichaam wandelt, en bij 't
zien van 'n molen wandelt een gevoel van vrede en herderlijke eenvoudigheid door
uw hart (De molen van Fransoo).
De zelfrepetitie gaf op de duur cliché. De perseveratie in 'n zelfde gebaar, in 'n
zelfde gevoel, in 'n zelfde visie en woord is typerend voor 't individu. Op blz. 124
en 125 lezen we in Pallieter: ‘Wat eens de wereld in een vizioen van geurende
blankheid sloeg, was nu een macht van zwaarwegende appelen, peren, abrikozen,
meloenen, hazenoten, druiven, die spanden van het sap, en die de zon had rood
geslagen, geel en roos en purper.... Daar op den blijk lagen de afgeplukte appelen
en, met den vollen schijn der koperen zon erop, sloegen zij het water in de oogen....
De roode schijn der appelen sloeg op haar dik gezicht lijk een late zon.... Pallieter
stond van wijds haar uit te lachen, dat het tegen de boomen sloeg en echo's gaf.’
Timmermans' kunst is ook fragmentair, maar toch geheel anders klinkt zijn woord
dan dat zijner moderne tijdgenoten. Hij stoot de woorden niet uit met schorre schreeuw
of bijtend accent; hij slaat er niet op, gekweld om er de waarheid uit te persen, ze
ontspringen bij hem als uit 'n bron, in de gulpende verteltoon giet hij ze uit en hun
klank is mild.
Van 't lezen van andere schrijvers heeft Timmermans weinig in zich opgenomen.
Beelden en zegswijzen uit de Bijbel en de psalmen hadden, hartelik en plechtig, 'n
biezondere bekoorlikheid voor veel Vlaamse jongeren met hem. In elk van z'n werken
zijn er voorbeelden van te vinden; denk maar eens aan 't belofteland, de horen van
overvloed, de parabel van de wijngaard enz. Ook bijbelse genitieven komen talrijk
voor: het gebed der gewassen des velds, de diepten en de perijkelen des hemels, het
hart des menschen en veel andere.
't Meest heeft Timmermans ontleend aan 't volk. Hij spreekt graag van den Baes
van hierboven, van paternosters worst, van koe-, kat- of hondenoogen, de druivelaar
is zoo oud als de straat, het waren de schoonste druiven van zeven uren in den ronde,
hij smakt met zijn lippen alsof hij juist goed spek gegeten heeft (Symforosa). Een
aardige verzameling van volkse vergelijkingen, overdrijvingen,
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typeringen en metaforiese naamgevingen zou er zo op te tekenen zijn. Er zijn ook
veel woorden bij, die dageliks levend in de familjaire Vlaamse volksmond, door de
nette Hollander als plat of onedel worden aangevoeld.
Waaraan hij de zegswijze ook ontleende, altijd weer fris heeft hij ze laten
doorvoelen. Hij verlevendigt wat verstijfd, versteend is, giet 't in andere vorm, zegt
't op 'n nieuwe manier zó, dat 't de aandacht trekt. Hij laat soms 'n woord van 'n
onverwachte zijde zien, specialiseert 'n woordbetekenis of breidt ze uit, zoals
‘wandelen’ bijv.
Hij is ook 'n wonderlik vinder van nieuwe woorden, hier en daar pikken wij er een
uit: een wabberende lauwte, een regenlek pletst op hun handen open, stilaan pitste
de vrees omhoog, van over de Nethe beurelt een koe, buiten dreste nu en dan de
rammel van een klokkenliedje.
Met dit al schreef Timmermans, niet minder effectvol dan de geleerde stijl van de
Tachtigers en vele Negentigers, een volkstijl. 't Was de kunstenaarsdrang van de
Vlaming, die boven de koud aandoende eenvormige geschreven taal uit, een zeer
persoonlike auteurstaal verkoos. Deze vormde hij zich uit 't algemeen beschaafd
Nederlands, uit 't levende Vlaamse-, vooral Brabantse woord, uit oude taal en eigen
vinding. Hij is een der laatste geniale dialektschrijvers, maar anders dan de
Gezelle-school. Veel vrijer heeft hij allerlei taalmateriaal gehanteerd; de weerklank,
de biezondere resonantie was beslissend. De woorden en klanken zijn hem waardevol.
Zonder bekommernis om vocabularistiese juistheid of etymologiese of filologiese
getrouwheid, werd zijn keuze bepaald door het rake, het sappige en kleurige, 't
kruimige en schilderachtige, 't plezante en plechtige, 't verrassende en volkse der
woorden in klank en aanduiding. Fijn proefde hij nuance-verschillen, de
gevoelswaarde der woorden en zegswijzen, 't atmosferies duidende van vorm en
klank; en hij gebruikte deze taalelementen om de gebeurtenis door het beleven in
zijn stemming te versterken. Archaïsmen om de sfeer van oudheid die hen omgeeft,
dialektwoorden en -vormen om de kleur van 't milieu, om de stemming van
vertrouwde gemoedelikheid, talrijke plechtige genitieven, vormen op n, en andere
buigingsvormen en woordverbuigingen, altijd om de picturale stemming, om 't
komiese effect, en de gevoelswerking die ervan uitgaat. Speciaal NoordNederlandse
uitdrukkingen zijn niet zeldzaam; de dialektiese volkstaal bracht veel Gallicismen
binnen en ook meer verkleinwoorden dan anders gebruikelik zijn. Van eenzelfde
woord gebruikt hij verschillende vormen, o.a. hart naast hert, emmer - eemer, nergens
- nievers, bij - bie, staart - steert, klompen - klonen; bruggesken
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en brugsken, wegeskes en weggeskes, pluimken en pluimpje, begon naast begost,
kon en kost, hong en hing, slaan en overslagen; bij wederkerende werkwoorden hem,
haar, zich enz.
Met de geslachten springt hij ook vrij willekeurig om; zo is bosch m. en o., kleur
vr. en o., melodie vr. en o., stoet m. en vr. Dat is 'n kwestie van wellluidendheid
dikwels; ‘als den angelus luidt,’ schrijft hij in De Pastoor, en op elke bladzijde zijn
zo meerdere voorbeelden te vinden. Het berust overigens op zelfbedrog, dat de
Vlaming het geslacht nog zuiver zou voelen; om de spelling de Vries - te Winkel te
schrijven zou ook hìj aanhoudend 'n woordenboek moeten raadplegen.
Is Timmermans poëet tot in z'n spelling toe? Een zelfde woord schrijft hij nu eens
zus dan weer zo, zonder dat er altijd reden, waarom voor te vinden is: hammelaken
en ammelaken, overentweer en overendweer en over end' weer, kapelin of kappelin,
kappel en kapel, beggijn en begijn, wierook en wierrook. Deze en tal van andere
inkonsekweties in de weergave kunnen ten dele drukfouten of vergissingen zijn;
maar ook heeft hij zeker, waar klank of betekenis te kort schoten, wel eens de spelling
aangewend om beeld of stemming langs visuele weg te versterken. Natuurlik zijn er
ook taalfouten te vinden: 'n kresch (w.w. kressen), Symforosa breidt aan een kous,
hij houd, dagelijsch als bijwoord enz.
Op taal en spelling is dus wel 't een en ander aan te merken. Maar erger is, dat de
zekere wellust die Timmermans heeft aan een woord of zin, evenals aan de bekoorlike
kleur, die frapperend werken, 't gevaar meebracht van overlading, van zelfrepetities
en overdreven streven naar verbluffende oorspronkelikheid in beeld en woordkeus.
Uit het kostelike woord heeft hij te veel munt geslagen; in de artificiële tover dreigde
het onderwerp wel eens te verdrinken. Eenzelfde gebaar of eenzelfde uitdrukking,
eenzelfde beeld hield hij te lang vast, en de herhaling viel op, nog meer doordat 't
altijd karakteristiek van hem is. Maar ondanks ook deze tekortkomingen doet 't
peinzend invoelen der bekoring van de spontane en warme natuurlikheid in woord
en taal ons Timmermans waarderen. De beeldspraak waarin hij vernieuwing brengen
mocht, wijst ons zijn originaliteit; zijn kunstwerk spreekt tot ons, tot de diepmenselike
zin, die in ons leven bleef buiten conventies en meningen van 't ogenblik om.

Eindnoten:
1) Dr. L. Van Boeckel verbeterde de Schemeringen. 'n Staaltje van onverbeterd werk is te vinden
in Van Onzen Tijd, 1912, no. 35, De Vlietjesdemping te Lier.
In dit hoofdstuk geef ik niet meer dan de tietel belooft: opmerkingen. 'n Volledige studie van
Timmermans' taal zou 'n afzonderlik boek vereisen.
Over dit onderwerp is 'n voordracht gehouden op 't Philologencongres te Antwerpen in 1923
door Dr. J. Grauls. Tot mijn spijt heb ik deze niet ter inzage kunnen krijgen.
2) Salomé, Het Vaderland, 21 Dec. 1919.
3) Idem.
4) Zie Dr. C.G.N. de Vooys, Verzamelde Taalkundige Opstellen, 1925. Blz. 185.
5) Zie Dr. Jacq. van Ginniken: De Taaltechniek van Boutens, Padberg ‘De Mooie Taal (hst. Het
mooi gebruikte woord) en J. Pollmann: De Taaltechniek van Ary Prins: in Publicaties der
Afdeeling Nederlandsch. Nijmegen, blz. 207 e. vlg.
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XII. Een hoofdstuk uit Timmermans' litteraire roem.
Toen de jonge schrijver - zijn talent eerst op de zenuwen beproevend - plots de
juichende en stralende Pallieter had gebracht, is hij ineens triomfantelik naar de
populariteit gehold. Pallieteren en ‘melk den dag’, pallieteriaans werden gangbare
woorden. Pallieter werd 'n nieuwe naam, er kwam 'n satiries weekblad Pallieter
(1922), in Oost-Duinkerke staat 'n landhuis Pallieter en bier en chocola en menig
merk zal Pallieter heten, men koos als naam voor bonden en honden, voor 'n jonge
zoon zelfs: Pallieter. Er kwam 'n vloed van krant- en tijdschriftsrecensies over 't werk
van de nieuwe schrijver; men wilde hem zien, er werd 'n film gedraaid van hem en
zijn gezin door de Orion-fabrieken, men vroeg hem in steden en dorpen van Holland
en Vlaanderen voor lezing en voordracht, overal werd Pirroen gespeeld, de Ster zelfs
tot in Lier, in Godesberg en in Parijs.
Onder allerlei vorm uitte zich de populariteit. Hij werd de lieveling van 't
boekenlezend publiek en daardoor een der zeer weinige letterkundigen in Vlaanderen
die van hun pen kunnen leven. Van z'n werken is herdruk op herdruk gevolgd. Van
't Appelsienenverhaal, de Driekoningentryptiek, 't Keerseken, Mijnheer Pirroen en
Boudewijn verscheen reeds de tweede editie, van de Begijnhofsproken de derde, van
Anna-Marie, Symforosa en de Schemeringen reeds de vierde, van 't Kindeke de
vijfde, van de Pastoor de zesde in zeer korte tijd, en van Pallieter de veertiende
uitgave, die 't gezamelik aantal eksemplaren van dit werk kort bij de 50 000 brengt.
Volgens de enquête, die de Nederlandse uitgevers hielden in 1925, welk boek 't
meeste aftrek had, was de Pastoor van Timmermans bij de drie eerste.
Zijn populariteit kreeg internationale aspiraties. In 't Duits, Frans, Engels, Tsjechies,
Zweeds werd Pallieter vertaald; 't Kindeke eveneens in 't Duits, Frans, Zweeds en
Hongaars; Symforosa in 't Frans, Duits, Engels; 't Keerseken en de
Driekoningentryptiek in 't Duits; de Ster in 't Frans en 't Duits; de Pastoor in 't Frans,
Engels, Duits en Italiaans; en verder zijn tal van fragmenten uit Timmermans' werk
vertaald in tijdschriften te vinden1).
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Door Isidoor Opsomer.
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Wat zei nu de kritiek?
In 't buitenland werd Pallieter algemeen begroet als een nieuwe originele figuur
in de wereldletterkunde, - als 'n boek ‘von auszerordentlicher künstlerischer Kraft’,
van 'n ‘Urwüchsigkeit ohne gleichen’ - ‘one of the famous volumes of contemporary
European literature’ - ‘un des romans les plus caractéristiques que nous sachions, et
nous ne l'oublions pas’. Men noemde 't ‘Ein Rubens der flämischen Dichtung’ en
wees op verwantschappen met Klopstock's Lente-ode, Goethe's Werther, de Faust,
Rousseau, Byron en verder natuurlik met Breughel, Uilenspiegel, Gezelle e.a. Het
buitenland zag in Pallieter gegeven een eenling, maar tegelijkertijd de Vlaamse
volksziel. Met de talrijke onwaarschijnlikheden voelde men zich verzoend door de
algemene geest en de van humor tintelende verteltrant. Ook in de besprekingen der
vertalingen van de volgende werken bleef men de schrijver, die ‘in 't land van
Ruysbroeck en andere mystieke voorvaders met duizend zinnen op de wereld was
gekomen’, aanduiden als ‘le grand romancier flamand de Pallieter.’
Bleef de grote lof voor dit werk vrijwel onaangevochten, ten opzichte van Het
Kindeke Jezus in Vlaanderen waren de meningen verdeeld. In hoeverre de wijze van
vertalen hier van invloed was, kan ik niet beoordelen. In Duitsland werd Het Kindeke
in meestal uitvoerige beschouwingen zeer geprezen ‘als een der mooiste kerstboeken
die er zijn in de literatuur.’ In Frankrijk werd 'n koelere ontvangst reeds getekend
door de beknoptheid der recensies. ‘Le joyeux Pallieter n'a pas impunément chanté
sous ses fenêtres’; deze zegswijze van Georges Marlow geeft de geest der meeste
Franse recensies weer; ‘il est loin d'être mystique: tous ses instincts le lui interdiraient.’
Dit wil niet zeggen, dat het boek weinig of geen waardering vond. ‘Timmermans est
bien digne des grands maîtres,’ schreef C. Santelli, ... ‘Il n'y a ici aucun désir d'épater
le bourgeois ou de faire scandale: ainsi présentée l'histoire du Christ apparaît comme
une tragédie profondément humaine qui nous rapproche des héros, nous rend plus
sensible à leurs misères purement terrestres’; H. Carton de Wiart heette 't ‘une oeuvre
de douceur, d'intimité, de poésie.... une symphonie de viole, de flûte et de harpe’ en
veel Franse kritici schreven 'n dergelike lof. - Bij de vergelijking met de werken van
anderen, die een episode uit Jezus' leven in modern kader hadden gegeven, werd
L'Enfant Jésus en Flandre meestal als een der beste geprezen.
Groot was de bijval voor Die Sehr schönen Stunden von Jungfer Symforosa,
Beginchen, Das Licht in der Laterne en Das Triptychon von den Heiligen Dreikönigen.
In Symforosa vond Dr. A. Kippen-
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berg o.a. ‘die lieblichste Bildansicht eines Vlämischen Landschaftsganzen.... die
zarteste Verklärung eines Vlämischen Menschen, seines Glaubens, seiner naturhaften
Schlichtheit.’ Vooral de Kerstvertelsels van Timmermans werden geliefd in Duitsland.
De Driekoningentryptiek heette ‘eine wunderbare, soziale Phantasie: der gerade
Gegensatz zum seelenaufwühlenden Elendsexpressionismus eines Matthias
Grünewald, klingt hier alles, in milde Pastellfarben getaucht, menschheitsversöhnend
heraus.’ - In Frankrijk heeft Henri Ghéon vooral Et où l'étoile s'arrêta begroet, ‘le
conte dramatique à la fois pittoresque savoureux et émouvant.’ De kleinere werken
van de schrijver zijn daar maar weinig doorgedrongen - wat in Duitsland juist in
hoge mate het geval is2).
Deze enkele citaten kunnen natuurlik Timmermans' internationale betekenis of
roem, zoals ge verkiest, niet voldoende belichten. Het zou 'n ondoenlik werk vragen
indien men in dezen naar volledigheid streefde, of 't oordeel van alle landen waar
men er zich over uitsprak zou willen vermelden. Leest men enkele der talrijke
bewonderende brieven, die in Timmermans' schuifla liggen, van kunstenaars en
kritici uit de vreemde, dan wordt 't toch wel klemmend bewezen, dat de geniale
Vlaming niet onverdiend veel successen in Vlaanderen en Holland heeft geoogst.
‘Niemand wordt hier meer geliefd dan Timmermans,’ zegt Prof. E.J.H. Malherbe uit
Stellenbosch (Zuid-Afrika) en iets dergelijks schrijft ook Stefan Zweig uit Salzburg.
‘Ik ken en bewonder Timmermans,’ zo schreef Papini, ‘ik heb echter alleen Pallieter
en Het Kindeke Jezus gelezen.... Ik heb nooit al de gezonde en triomfantelijke vreugde
van Pallieter kunnen vergeten en ik vergeef hem gaarne die zekere sensualiteit, die
de puriteinen in beroering moet brengen.’
Uitvoeriger dient besproken, hoe de sympathieën naar hem gericht waren en zijn in
Nederland en Vlaanderen3). Met bewondering en afkeer, ophemelend of waarderend
met reserves werden zijn werken ontvangen, naar gelang 't standpunt, de levensfeer
of levensinrichting der kritici zelf. Ging hun belangstelling nog 't eerst uit naar de
idee der vormelike elementen, was de verantwoording der schoonheid dus een
aanduiden der oorzakelike klank-factoren, der plastiek en van 't rytme, dan werd
Timmermans als een jongere zoon van Nieuwe Gids en Van Nu en Straks
groot-geprezen. Was men moderner georiënteerd primair waarderend de ‘zin’, en
was de verantwoording een openleggen van die ‘zin’, dan werd dezelfde Timmermans
gerekend tot de oudere jongeren en had hij zijn tekortkomingen te aanvaarden. Deze
jongeren braken
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hem niet af, gelijk zij de Van Nu en Straksers deden, maar zij eisten meer van hem.
Juister zal 't zijn, Timmermans bij geen van beide groepen onder te brengen, eerder
is hij als Gezelle, los en buiten elke litteraire stroming om, opeens naar voren
gekomen. Ondanks 'n enkele opmerking hier of daar omtrent zinsbouw of rytme
waren alle beoordelaars 't vrijwel eens over de artistieke eigenschappen van zijn
proza: een zuiver monument van taal. Ware hij vroeger geboren, hij zou uitsluitend
uitbundig zijn geprezen.
De vernieuwing van geest drong door en vroeg: wat geeft zijn werk aan de tijd
waarin 't ontstaan is en aan de mens van deze tijd? Heeft hij de biezondere
ogenblikkelike waarheid van heden vastgelegd in z'n werken, heeft hij een beeld
gegeven van 't rusteloos gejaag waarin we leven, heeft hij de vreugde bezongen van
de tragiek, van de opgang tot God of gaf hij een nieuwe levensrichting, waren zijn
personen de dragers van sociale ideeën of idealen of van grote gedachten over 't
menselik bestaan? Timmermans gaf niet zozeer de uiting van deze tijd, maar daarom
is zijn kunst ook niet zo geheel aan deze tijd gebonden, zal zij eerder later ook genoten
kunnen worden. Hij kwam niet tot 't ethiese en zeker niet tot 't diep religieuse toe,
hij bleef overwegend aestheties en was zo weinig dramaties, dat 't 'n onoverkomelik
bezwaar leek voor de jongeren om wat ook van een dergelik schrijver te aanvaarden
en te waarderen. - Wij willen immers in onze tijd geen dichterlike dromers meer zijn,
wij eisen 't praedicaat ‘waar’ en ‘objectief’. - En toch heeft Timmermans terecht 'n
zonniger onthaal gehad, om zijn volksdichting, en vooral om zijn trouwhartige stem,
waar ge aan hoort, dat ze van een mens is, die geleefd heeft en bemind en in ons
weerklanken wekt, zo goed en zo warm, dat het weldoend is bij hem een wijle te
verpozen en te luisteren.
Anders weer dan 't oordeel van Holland was dat der Vlaamse kritici. Bij 't verschil
in voelen en uitbeelden hier, en ginds werd de Noord-Nederlander licht gepakt door
wat de Vlaming gewoon was; het trof hem als iets biezonders, iets fris en naïef aparts,
zoals 't afwijkend woordgebruik en de andere woordklank en heel de Vlaamse
atmosfeer. Hij vond erin 't luchthartige, 't gemoedelike, 't vrankere en vrijere van de
Vlaamse eenvoudigen, levenskarakteristieke eigenschappen, levenskleur en
levensruimte, en hij hield ervan juist om de tegenstelling of vervollediging van zich
zelf, om wat in zijn eigen koeler en strakker leven ontbrak. Maar hij stond ook klaar
met zijn maatstaf, een stipte ellemaat. Was voorbehoud stellig gewettigd voor enkele
werken, het heette toch al te gauw plat en vies, gebrek aan eerbied en profanatie zoals Het Kin-
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deke - als eigen Roomsheid familiariteit met gewijde zaken niet verdroeg.
In eigen land dreigden de jongeren na de oorlog Timmermans' werk te
onderschatten. Vlaanderen stond in 't teken van politiek, van hevige strijd, waarvoor
men ieder riep op 't appèl, men leefde in de toekomst met 'n drang naar eigen kulturele
ontwikkeling, naar consolidering van eigen krachten, naar verzuivering en eenheid
van taal; 't kon nu moeilik Timmermans waarderen, die enigsins idealiserend op de
kinderlik oude tijd terugzag, die 't bezield anecdotiese en kleurige vertelselachtige
van zijn streek met zelfvoldaanheid scheen weer te geven in de particularistiese
woordklank.
Liep de kritiek over de Begijnhofsproken vrijwel heen, uitvoeriger stond ze stil bij
De Schemeringen van den Dood, grotendeels om Pallieter, waaraan ze direct waren
voorafgegaan. Bij 't oordeel dat Maria Viola schreef, in 1911, sloot Jules Persijn zich
aan: ‘Indien Felix Timmermans zijn fantasie en zeggingskracht te zuiveren vermocht
van het overladene en gemeenplaatsige en zich onthouden wou van valsche effecten
en mystiekerig apparaat, kon zijn trek naar het diabolische en tragisch-ontstellende,
welke hem met oude Vlamingen als Jeroom Bosch en Breughel verbindt, voor onzen
tijd een vertelkunst helpen vestigen, die harmonisch geheel van werkelijkheid en
verbeelding, in het al stelliger naar het onstoffelijke zich richtende levensgevoel haar
rijke en helder wellende bron zou vinden.’ Dit was dus een voorwaardelike grote
belofte. ‘Groote kunst,’ zegt Gerard Walschap, die onlangs (1927) 'n samenvattende
waarderende studie gaf over Timmermans' werk, ‘zijn de twee fanatieke novellen
“De Kelder” en “Het Ongekende”; de andere verhalen zijn wat gezocht in de
neven-mekaar-zetting van griezeligheden.’
Pallieter was een openbaring en een triomftocht door de rijen van recensies. Er was
in de laatste jaren geen litterair werk verschenen zo merkwaardig als dit, èn om z'n
louter aesthetiese verdiensten èn om zijn originele leefdriftige geest, terwijl over de
landen lag de oorlog en het neerdrukkende nog van naturalistiese en fatalistiese
litteratuur. Hij werd uitbundig verheerlikt, voorwaardelik geprezen en streng
afgekeurd. Al de kwalifikaties, die er liggen tussen ‘monumentaal’ en ‘oppervlakkig’,
tussen ‘'t Hooglied der ongebroken liefde tot al het geschapene’ en ‘'n litteraire clown’
heeft de kritiek te pas gebracht.
Holland ging voor, want België verkeerde in oorlogsomstandigheden. Prof. Prinsen
opende de rij der hartstochtelike bewonderaars. In z'n letterkundige geschiedenis
begroette hij Pallieter jubelend om
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de kostelike heerlikheid van de dol levenslustige stukken die pas in De Nieuwe Gids
verschenen waren. 't Was 't leven van de zinnen, de leefdrift door niets getoomd, een
Jordaense verheerliking van het natuurleven. ‘Het Leven der Natuur is ook het leven
van dit boek’, schreef Querido. ‘Het spat en roert aan alle kanten in het boek. Het
bezit dezelfde openheid en argelooze zinnelijkheid van de natuur, dezelfde broeische
hitte, dezelfde saampersing van immanente groeikrachten.’ En Willem Kloos besloot:
‘dit sterke en toch zoo fijne psychische gedenkstuk van prachtig overstortende
bloed-bonzende jeugdkracht zal zoo onvergankelijk blijken als welke andere
waarachtige schepping ook in onze Nederlandsche litteratuur.’
Zo waren veel kritieken bijna één en al lyriese bewondering voor de
Pallieter-schepping, ook die van Timmermans' landgenoten Gabriël Opdebeeck,
Lode Baekelmans, Jan Van Nijlen, August Vermeylen e.a. Bij 't verschijnen van de
tweede druk heeft Baekelmans Pallieter in Vlaanderen verwelkomd, want hij zag
erin al de eigenschappen van een Vlaams volksdichter, vermeerderd met het niet aan
land of tijd gebondene.... ‘hij is zuiver van ons volk, verwant, vertrouwd aan ons
eigen wezen,’ zo zegt hij, ‘hij is een symbool van den onsterfelijken levenslust, van
de veerkracht van ons volk.’ ‘Pallieter is een boek,’ schreef August Vermeylen, ‘zoo
spontaan zelfs, dat er geen bouwplan in te ontwaren valt, maar een boek als een
feestelijke meimorgen, de geweldigste verheerlijking van het boordevolle leven....
En als sommigen beweren, dat Pallieter alleen het zinnelijke leven bezingt, dan meen
ik, dat ze niet weten wat liefde is.’ En dan besluit hij zijn overzicht dat hij noemde
‘Van Gezelle tot Timmermans’ met Pallieter, die, vol van de sappen van zijn grond,
vol van de geest van zijn volk, als 'n symbool is van ‘de moderne Vlaamsche
litteratuur, die in haar menigvuldige verscheidenheid en haar ononderbroken
samenhang verschijnt.... als met de kracht der noodzakelijkheid gegroeid uit het
vleesch en de ziel der Vlaamsche gemeenschap.’ Pallieter, gezien door het prisma
van een bepaald klimaat, in het kader van een bepaald landschap, in den spiegel van
een bepaalde karakteristieke volksziel, is een heel volk. Gelijk alle groot kunstwerk
is ook deze subjectieve uitbarsting er eene van algemeen menschelijke dracht, zegt
Gerard Walschap.
Men wees echter ook op tekortkomingen. ‘Zelden heb ik zoo iets kostelijks
gelezen,’ zegt Carel Scharten, ‘als de heerlijke Pallieter, die ons méér dan vroolijk,
ons gelukkig maakt..., de bedenkelijkste schaduwzijde is dat er geenerlei schaduw
is.’ Levensonecht, 'n te veel en 'n te weinig, niet sterk genoeg in zijn geheelheid, zo
was
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't overigens lovend oordeel der meesten. Men werd 'n opstapelen gewaar van alle
aardse rijkdommen, men miste de vele andere dan de dertig kermisdagen. ‘Dit boek
is tenslotte niet zoo één en al spontaan natuurgeluk, als het eerst schijnt, en dit schaadt
aan zijn gaafheid’ (A.C.S. De Koe). ‘Zoo is het tezamen brengen de uitwerking en
in hare onvolkomenheid al te zeer zichtbaar, want niet genoeg gedragen en
opgeklaard,’ concludeerde Kinnie, ‘zoo wordt men als te zeer gewild, zonder
werkelijken aandrang gemaakt, het gebeuren gewaar als overdadig en het bijhalen
der werkelijkheid als een optassen, wat in beide gevallen wel zwakte is, wijl
onvastheid en gebrek aan toetsend inzicht.’ ‘Het blijft een zuiver uiterlijke verbinding
van een onbewust genietenden Vlaamschen boer en den Vlaamschen kunstenaar’
(Frits Lapidoth en Jan de Vries). Voor Herman Robbers, die Prinsen's bewondering
opgewonden en overdreven aanvoelde, was de enige, onsympathieke eigenschap van
Timmermans ‘dat hij nu en dan rhetorisch doet, .... zijn soms waarlijk overgevoelerige
dichterlijkheid.... Wat mij Timmermans' gebreken zoo gemakkelijk vergeten doet
is,’ zo zegt hij, ‘dat zij in waarheid les défauts de ses qualités zijn.’ Pallieter is niet
retories, schreef Jan Van Nylen, en 'n andere Vlaming, Huibrecht Van Ael, zou zo
te citeren zijn als verdediger van Pallieter in zijn uitschakeling van 't lijden. Maar
meerdere landgenoten waren 't eens met Jules Persijn, waar hij schreef: ‘Geen
smakelijker boek dan dat, maar genoten broksgewijze, tusschen andere, steviger
schotels in, aldus beschouwd heeft de litteraire heerlijkheid van Pallieter zelfs een
paedagogische zending.... Pallieter heeft naast al zijn verdiensten, het jammerlijk
gebrek, geen maat te houden. Pallieter zoo vol levenslust is geen boek van 't volle
leven. Zoo komt het ook dat Pallieter diepte mist. Een leven zonder lijden is nooit
diep.’
Tal van beoordelaars hebben naast de aesthetiese, meer in 't biezonder de ethiese
waarde besproken of wel juist hierop de nadruk gelegd. Velen betreurden de
propaganda die Pallieter maakte voor het natuurlike, anderen vonden hem niet
immoreel maar onuitsprekelik plat en vies. (Ds. A.W. Bronsveld). Malherbe, die in
zijn dissertatie over ‘Humor in die Algemeen....’ 'n grote plaats inruimt aan
Timmermans, ‘die mooiste deur-en-deur humoris in die Nederlandse literatuur’,
weerde deze ‘bose luim teen die goeie Pallieter’ af. ‘Humor,’ zo zegt hij, ‘vereis vrye
ontwikkeling van die individu en 'n rake blik vir die teenstrydighede. Wat andere
aanneem as konvensioneel in orde, en goed volgens die bestaande moraal. So is
menige humoris vry anti-sosiaal en loop hy lig die ergernis op van dogmatiese geeste.’

Theo Rutten, Felix Timmermans

191
Men zag in Pallieter een sprookje, een droombeeld, terwijl elke andere indentificatie
onwaarschijnlik werd. (Th. Kuipers, Dr. Gerard Brom, A.C.S. De Koe). Anderen
vonden in Pallieter de incorporatie van een geestesrichting, 'n wijsgerig stelsel, een
nieuwe natuurlike godsdienst. Pallieter heette ‘het voorzeggend beeld eener nieuwe
toekomst, waarin de mensch zijn heele leven niet meer vergald zou zien door de
miserabele zorg om het beetje dagelijksch brood’ (Adèle Withof, F.J. Ankersmit).
En op de 52e vergadering van moderne theologen te Amsterdam, April 1917, stelde
de inleider, Ds. Jacob Koekebakker voor, in de zuivere onbevangen levensvreugde,
in de levenswaardering van Pallieter elementen te zoeken voor 't formuleren ener
levenswaardering voor vrijzinnig godsdienstigen. - Brede wijsgerige beschouwingen
schreven J. de Wit, die in Pallieter zag ‘het Evangelie van de dichterlijke
levensvreugde’ en J.J. Thomson, voor wie - en hierin stond hij niet alleen - dit boek
tenslotte toch ‘heidensch’ moest worden genoemd. ‘Onze Vlaamsche Mei’ paganisties,
daar verzetten zich anderen tegen (J. Petri). Door de katholieke kritici, Dr. Gerard
Blom en Vincent Cleerdin, werd Pallieter een aanwinst beschouwd voor de letterkunde
en geen geringe; zij vonden echter bedenkelik of wezen onverbiddelik af de
waarde-opvatting van de religie door Pallieter en zijn godslastering op de Eucharistie.
- ‘Pallieter pantheïst? Maar wij zijn calvinisten of veel erger, die dit pantheïsme
schelden,’ antwoordt Gerard Walschap. ‘Wij moeten hebben verloren de christelijke
vreugde om de natuur. Pantheïst omdat hij een boom omhelst en omdat de pantheïst
Verhaeren dat ook heeft gedaan, omdat hij den grond kust en Verhaeren's “gars de
Flandre” en “Mangeurs de terre” dat ook deden? “Nog noet heeft God za zoe schoen
laten zien!” roept Pallieter in zijn verrukking en tot de boomen “bruur boem, bruur
boem!” Het staat toch niet anders in de psalmen dan dat de natuur een openbaring
van God is. Zoo vat Pallieter het op en ons volk is met hem als het zegt, dat het God
is die doet regenen, donderen en de zon schijnen, niet door de werkzaamheid die de
theologen precies bepalen maar door een speciale acte ongeveer van sluizen
openzetten enz. .... neen, dat is geen pantheïsme; wel volksisme of Vlaamschisme
als ge wilt.’
De afkeer van Pallieter was niet onschuldig aan de achterdochtige gevoelens, waarmee
men het Kindeke Jezus over 't algemeen in Holland ontving.
Over de uitwerking en opvatting werd veel getwist. Eenstemmig prezen de kritici
de frisse, malse landschapschildering, de zuiver
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aandoende schoonheid van afzonderlike taferelen en de uitdrukking. De bezwaren
richtten zich tegen 'n gebrek aan innerlike eenheid en de losheid in conceptie. Evenals
Pallieter had ook 't Kindeke hier en daar besnoeid kunnen worden.
‘Après un violent Jordaens,’ aldus André De Ridder, ‘voici un Breughel discret.
Tout à la fois mystique et réaliste, d'un gothique parfois baroque, on y voit.... les
épisodes qui passent devant nous en tableaux vivants, d'une émouvante naïveté.’ ‘Dit
is wezenlijk naïviteit, een herschepping van het primitieve sentiment,’ zei Is. Querido.
‘Niets anders dan rhetoriek, een rhetorisch spel,’ meende Herman Robbers. Ook
Karel Van de Woestijne vond 't nogal gemaakt, zodat hij het een plaats moest geven
onder wat Verlaine ‘littérature’ noemt.
Nageschilderd vol devotie op de Breugheliaanse voortijd van Rubens, spraken de
kritieken begrijpelikerwijze van karikaturen, maar ook leek de H. Familie sommigen
niet met de vereiste eerbied behandeld; men noemde 't profanatie, ontheiliging.
‘Timmermans' Kindeke Jezus in Vlaanderen, dat we hier naast ieder meditatieboek
zouden lezen tot onze stichting,’ schreef Karel Van den Oever, ‘heet ginds een
ontstichtend boek.’ Vele anderen gaf 't naast schoonheidsvreugde ook religieuse
bevrediging, Maria Viola, Pater Maximilianus, B.H. Molkenboer, en zeker aan de
landgenoten van de schrijver, Raphaël Verhulst, Lode Baekelmans, Wies Moens e.a.
‘'t Is een wonder van inlevings-, van verbeeldings- en beschrijvingskunst,’ zegt
Molkenboer, ‘dit boek is gezien en gevoeld op z'n Vlaamsch, doorleefd en doorzongen
op z'n Vlaamsch, gekleurd en geteekend op z'n Vlaamsch, zooals zelden 'n letterkundig
boek de ziel van een bepaalde streek gedragen heeft.’ En de kriticus wees aan in het
boek van hoog tot laag de hele toonladder, die de Vlaamse ziel heeft doorzongen
van haar ontwaken tot en met de oorlogsellende; naast de Primitieven, Ruysbroeck,
de burgerlike Vlaamse sfeer, de gevoelige huiselikheid van Pater Poirters, de
hoog-renaissance met Rubensachtig vetgesmeerde verven, de Vlaamse tapijten enz.
- ‘Wie echter een nieuwe levensinhoud, een nieuwe levensvorm, en dus een nieuwe
verbeeldingsvorm der kunst zien,’ zei P.N. van Eyck, ‘zijn niet meer in staat hun
volle lof te geven aan hen die .... in alle onschuld opium voor medicijn toedienen.
Opium is Pallieters Vlaamsche Arcadia, opium Jozef en Maria's kerstidylle aan de
Nethe, ('t zijn schone dromen, maar gemis aan werkelikheid). Ontwaakt staat de
droomer in zijn armzalige onwetendheid over het hoe of wat van zijn leven zoo
weerloos als tevoren, en met eenige wrok allicht tegen de goochelvreugde
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van daareven.’ 't Is waar, ze geven geen levensleer, men moet 'n levensrichting hebben
om ze daarin te plaatsen en wel een gevestigde katholieke levensrichting, daarbuiten
is 't opium.
Symforosa viel weinig aandacht ten deel. Wat men schreef was niet anders dan lof.
Karel Van de Woestijne staat vrijwel alleen met z'n minder waarderend oordeel: ‘een
zeer gevoelige uitbeelding van een al te bedacht gevalletje.’ Karel Van den Oever
noemt 't Timmermans' ‘fijnste werkje.’ Urbain Van de Voorde spreekt van ‘de frissche
natuurlijkheid van zijn zuster Symforosa.’ Ernest Van der Hallen noemt 't ‘een heerlijk
brokske tintelend leven waar zon en fijne geestigheid in wentelen en trillen’; ‘het is
't zuiverste boekje wellicht,’ zegt Jozef Muls, ‘dat de Vlaamsche literatuur sedert
1830 heeft voortgebracht.’ ‘Het verhaal is reëler dan de (Begijnhof-) sproken,
persoonlijker geschreven, .... niet van buitenaf gezien maar doorvoeld,’ schreef A.C.S.
De Koe.
Boudewijn, bezien als de vereeuwiging van 'n histories moment uit de strijd voor
Vlaanderens' vrijmaking, had de biezondere waardering van Karel Van den Oever
en Wies Moens. De eerste beschouwde 't als ‘een zéér eigenaardig en fraai stuk
literaire arbeid met rijpe objectieve zekerheid geschreven. Timmermans,’ zo zegt
hij, ‘heeft een dierenepos geschreven, dat, naar mijn inziens, niet behoeft onder te
doen voor den middeneeuwschen Reynaert de Vos, waarvan het naar vorm en inhoud
geestelijk-essentieel gelijkwaardig is.’ Gerard Walschap oordeelde 't minder sterk:
de verteller had de scheppende kunstenaar beet gehad, die zwoegend en worstelend
van binnen uit en met hartstocht construeert.
Boven Pallieter en Het Kindeke Jezus stelde Henri Borel: Anna-Marie. ‘Een rasechte
Vlaamsche Werther, een heerlijk meesterwerk, een boek van gloedvolle waarde, het
bewijs van Timmermans' veelzijdig talent’ werd 't genoemd, respectievelik door de
kriticus in de Groene A'dammer, door Lodewijk van Deyssel, Querido en Willem
Kloos. Niet de compositie, maar de verrukkelik humoristiese tekening der typen
wekte zoveel bewondering. Het verhaal in z'n geheel gaf Van Deyssel en Stratemeyer
niet de volle bevrediging, doordat Timmermans het juiste slot niet had weten te
vinden. Eén en al bewondering was de bespreking die Willem Kloos gaf; ‘juist het
toneel van Anna-Marie's zelfmoord,’ zo zegt hij, ‘dwingt om er voor uit te komen,
dat alle mogelijke treurspelen die men ooit heeft gelezen geen sterkeren indruk van
tragische diepte maken.’ Voor
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de meeste kritici was 't 'n steen des aanstoots, dat de brieven niet in de stijl des tijds
geschreven waren. (H. Borel, Fr. Lapidoth, H.J. Stratemeyer). Merkwaardig is de
opvatting die Vincent Cleerdin van dit boek gaf; hij bezag 't als een
‘Vlaamsch-Jan-Klaassenspel’ om wat hij er in terugvond: schilderijtjes van Jan Steen
en verhaaltjes, die doen denken aan ‘Scènes de la vie de Bohème’ van Henry Murger.
Veel kritieser stond de jongere generatie in Vlaanderen tegenover dit boek van
Timmermans. Tijdsrepresentatief was deze kunst allerminst, deze romantiek stond
hun tegen om haar archaïstiese neigingen, om die hang naar 't melodrama; ‘het zou
veel heerliker nog zijn... indien Timmermans deze rust wist op te bouwen uit het
gedreun van de tegenwoordige dag.’ (Wies Moens). Gunstiger was misschien 't
oordeel van André De Ridder, en ook dat van Gerard Walschap, die Anna-Marie een
tour de force van vertelkunst noemt. ‘De schilderachtige visioenaire uitwendigheidjes
als middel om de 18e eeuwse stemming te bereiken, de folkloristiese behandeling
van geloofsmotieven, de innerlike leegheid der mensen, de levensleugen van 'n
dilettanties, onvruchtbaar fijnproever als Pirroen, Corenhemel's immorele verhouding
tot Anna-Marie, 't feitelik onbeduidend doel der handelende personages in 't mysterium
vitae, gebrek aan ernstige en edele waarheidszin tegenover het leven’; dat waren
allemaal bezwaren van de hevig combattante, katholieke Karel Van den Oever tegen
Timmermans' boek. ‘Anna-Marie’, zo zegt hij, ‘is het verhaal van Timmermans'
groote zelfgenoegzame burgerlijkheid .... het is groote, warme, milde decoratieve
weergave van verbeeld oud-Vlaamsch leven met zeer veel huiselijke sentimentaliteit.’
Bij de schoolverwanten, Lemonnier-De Molder c.s., die een pseudo-Vlaanderen
gaven, ‘die Vlaanderen beschouwd hebben als 't objet d'art doodgeconserveerd onder
de glazen stolp zijner archaïstiese achterlijkheid’, rangschikte hij Timmermans. ‘De
uitspraak van het nageslacht moet in Timmermans' voordeel blijven,’ voegt hij er
aan toe.
Mijnheer Pirroen als litterair werk werd weinig besproken. Anton Van de Velde
vond 't ‘verkwikkend als een sappige zon-doorstoofde vrucht, 'n belle-fleur uit 'nen
zomerschen hof en weemoedig schoon als 'n chrysant in een ouwe vaas.’
Het Keerseken in de Lanteern heeft 'n koele ontvangst gehad in vergelijking met 't
enthoesiasme dat de andere werken ten deel viel. Men waardeerde 't wel, dat de kern
van zijn kunst oorspronkelik bleef, dat zijn werk in de volksaard wortelde (Bernard
Verhoeven), maar Timmermans had te veel geofferd aan het plezante, aan het
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anecdotiese (H.C. van Houten). Men had 't tenslotte beter gevonden, indien deze
vertelsels ongebundeld waren gebleven (Ern. Van der Hallen). In 't Keerseken (zoals
later ook in 't Appelsienen-verhaal) zat te veel exploitatie van aardigheden en plezante
anecdoten, die hij te voren door de publieke smaak aanvaard weet, zei Karel Van
den Oever; ‘hierin is de naïeviteit opzettelik litterair motief en houdt als dusdanig
op.’ ‘Gewild-oolijk’ zei ook Lode Monteyne van de Keerseken-vertelsels en hij
kantte zich dan tegen de navolgers, die ‘ten behoeve van een op folkloristische
verstrooingen verlekkerd Hollandsch publiek lustigjes en gezapig in hetzelfde
kringetje bleven ronddraaien, er vroolijk op los pallieterden - vermits Streuveliaanschen Gezelliaansch-doen al wat verouderd bleek - sappig Vlaamsch schreven, liefst
geen algemeen gangbaar Nederlandsch, Breugheliaansch deden met veel kleurige
bijzonderheden enz. wat juist bijdraagt tot het bestendigen van onze
minderwaardigheid,’ zo zegt hij. En zo spraken velen in Vlaanderen, 't is de stem
der beweging, van 't volk, dat met Vlaanderen vooruit wil.
Bij de Driekoningentryptiek noteerde Carel Scharten, dat Timmermans goed zou
gedaan hebben als hij ditmaal gezwegen had. Veel lof spraken ervan Querido, Gerard
Walschap en Ernest Van der Hallen.
Rond de Ster trokken de opvoeringen voornamelik de aandacht. De bijval was
overal uitbundig. In Vlaanderen was Pitje Vogel meer het succes, in Parijs
Schrobberbeeck, in Den Haag de scène van Suskewiet en die der Lieve Vrouwkes.
Werden de opvoeringen algemeen geprezen, verdeeld was 't oordeel omtrent 't stuk
zelf. Men sprak van sublieme en decadente kunst, van innige volksmystiek en
oppervlakkig woordengespeel, van gebrek aan actie en overladenheid.
De Pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt des Heeren. Begrijpelikerwijze werd dit
boek 'n teken van tegenspraak. 't Is dan ook niet te ontkennen dat Timmermans, door
het rijk der zinnen vanuit 'n ander gezichtspunt te bezien, de lezer vraagt zich met
hem op zijn standpunt te begeven. Nooit heeft 'n groot kunstenaar anders gedaan.
Van oppervlakkig geknutsel en litteraire inzinking spraken enkele recensies; andere
gaven hun waardering omdat Timmermans zich op dezelfde hoogte - en dit mag
tellen voor 'n schrijver heden ten dage - had kunnen handhaven als in Pallieter. ‘Een leege en sentimenteele geschiedenis,’ zei Van Houten; ‘een zeer gruwzame
historie van geestelijken molochdienst’, noemde Prof. Prinsen 't, die 'n ‘geloofsijver,
die zulke gruwelen aanrichtte bijna tergend’ vond.
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Ook Carel Scharten en meerdere andere kritici van naam bespraken 't koel waarderend.
Urbain Van de Voorde zag in De Pastoor ‘weinig meer dan een mislukking’, omdat
Timmermans ‘'t vermogen mist tot vergeestelijking en een religieus wijsgeerige
intuïtie’, voegt hij eraan toe. - De ‘heksluiter der Vlaamse Romantiek heeft zich
boterweek gesentimentaliseerd in De Pastoor,’ was 't oordeel van Karel Van den
Oever.
Maar velen ook - en ze zijn meerderen in aantal - beschouwden dit boek evenals
het verschijnen van Pallieter een gebeurtenis in het Vlaamse-Hollandse litteraire
leven (J. van Ham) of een gebeurtenis in Timmermans' oeuvre. ‘Zoo ernstig en
overtuigend, zoo ontroerend en vol menschelijk accent heeft Felix Timmermans
zinnen en mystiek nog nooit kunnen verzoenen. Dit boek is de Adoratie der zinnen’
aldus Bernard Verhoeven. Na op enkele tekortkomingen te hebben gewezen, zegt
Jules Persijn: ‘Maar dit alles kan toch maar eventjes den smaak vertroebelen voor
dit heerlijk gerecht: de honing-lyriek in 't sotte en in 't vroede van dezen Lierenaar
voor den Heer.’ Andere landgenoten van de schrijver hebben 't misschien nog
geestdriftiger begroet. Zo hoorde Jan Boon in de Pastoor ‘een mystieke lofzang, die
tot de innig-roerendste onzer heele litteratuur behoort.’ ‘Een prachtwerk, vond Joris
Eeckhout, overrijk aan weergalooze uitzichten op de natuur niet alleen, maar ook ....
aan de diepste inzichten op de kristene ziel.’ ‘Dit rijke, volle boek - een mijlpaal in
heel het uitzonderlijk werk van Timmermans - is gegrepen uit het volle hart van
Vlaanderen’, zegt Gerard Walschap. Maar genoeg. Om te sluiten met 'n andere jonge
katholieke Vlaming, Wies Moens, die er ‘'n tikje geforceerd Franciscanisme’ in
meende te voelen: ‘Felix Timmermans is een poëet tout court ...., zijn boeken zijn
poëzie, in de gave betekenis van 't woord. Zijn romantiek mag ons tegenstaan om
haar archaïese neigingen, - om haar hang naar het melodrama (o Anna-Marie!) - daar
is een andere onweerstaanbare kracht in hem, die ons altijd weer aantrekt, die ons
verrukt en ons opgetogen maakt als kinderen: het is de goede, weldoende bloei van
zijn woord, de gelukkige zekerheid van zijn kunst....
En toch is Timmermans dan weer niet de prozaïst, tot wie de jonge generatie zich
keren kan als tot de meester, in onverdeelde aanvaarding van zijn kunst. Want
geenszins kunnen wij deze tijdsrepresentatief noemen. Het worstelen van de menselike
ziel met het geweldige heden ligt deze kunst niet ten grondslag.... Romantiek? jawel,
dames en heren, romantiek. Maar wij laten ons niets gelegen liggen aan een woord
of een begrip, wanneer daarachter een mensenhart zo zuiver te vlammen staat.’
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In de 3-jaarlikse prijskamp voor Vlaamse letterkunde is Timmermans' werk met goud
bekroond (1921). Pallieter, die vroeger voor de Beernaert-prijs niet in aanmerking
was gekomen, had in de Staatsprijskamp voor 't 13e-14e tijdperk (1910-1917) moeten
onderdoen voor de verzameling schetsen en novellen van Cyriel Buysse. Wel was 't
oordeel van de jury toen zeer vleiend; meer om de grote vruchtbaarheid van Buysse
werd deze de prijs toegekend. Voor 't volgend tijdperk kwamen in aanmerking
Timmermans' Kindeke Jezus en Symforosa, van Cyriel Verschaeve Uren Bewondering
en van Eduard Vermeulen De zwarte Pokken. De beide laatste werken kregen elk
één stem, met drie stemmen gaf de jury aan Timmermans' werk de voorkeur4).
Felix Timmermans werd gehuldigd met feestnummers van weekbladen5), met
beiaard-concerten, 't zingen van Vlaamse liederen, vuurwerk en redevoeringen in
1922 te Lier. De geestdrift was meer gewekt door Pallieter dan door de bekroonde
werken. ‘Dat hij in stormpas, met vliegend vaandel en slaande trom de harten van
zijn menschen veroverd heeft,’ schreef Maurits Sabbe, ‘dat bewijst wel 't feit, dat hij
nu reeds in ontvangst had te nemen een hulde, die Conscience pas ontving toen hij
80 jaren oud was, Verriest toen hij de 70 inging, een feest dat Vermeylen - verleden
jaar 50 geworden - nog niet kende’6). De Vereniging van Vlaamse Letterkundigen
en andere kunstenaars, vrienden van de schrijver, zijn 't geweest, die hem gevierd
hebben. Onder de feestredenaars wees Jozef Muls op de oorspronkelike kunst van
de self-made man, die het Vlaamse leven tot in de ziel had gepeild, die in één enkel
détail gàns Vlaanderen schilderde, en 't Vlaanderen dat sterft voor altijd levend
bewaren zal in zijn verhalen en prenten. ‘De kunst begint waar het leven ophoudt,
heeft Wagner eens gezegd,’ zo schreef Muls. ‘Wanneer de Middeleeuwen voorbij
zijn, worden ze herschapen door Dante; wanneer de ridderschap heeft uitgediend,
kuipt en oorlogt en mint zij weer in de drama's van Shakespeare; wanneer de burgers
van het eerste keizerrijk niet meer bestaan, krijgen zij weer gestalte in de romans
van Balzac; wanneer oud-Vlaanderen zich vernieuwt en omwoelt in socialen en
politieken strijd, dan wordt het nog eens bekeken met liefde door Felix Timmermans’7).
- Herman Teirlinck stond te Lier voor ‘de rijkste man uit onze Letterkunde, die
geworden is uit zich zelf; voor de portier van het Vlaams wezen, de drager, als 'n
museum van al wat de voorouders hebben gedacht en gewild. Ons hebt gij
beschaamd,’ zo huldigde hij Timmermans, ‘want er is maar éne kunst en die is van
't volk. Ik heb lang gedacht, dat 't volk naar
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de eenling moest luisteren, die hoger staat. Gij hebt mij bewezen, dat dit niet waar
is....’ - Kamiel Huysmans, die August Vermeylen verving, heeft bij die gelegenheid
de schrijver gevraagd, dat hij niet meer alleen de Vlamingen van gisteren, maar ook
die van heden en morgen zou schilderen, niet alleen 't volk van louter genieten, maar
ook 'n volk van strijders en werkers.
Timmermans heeft allerlei successen gekend. Hij werd gekozen tot briefwisselend
lid der Vlaamse Akademie, tot buitenlands lid der Maatschappij van Nederlandse
Letterkunde; zijn portret werd geschilderd door kunstenaars als Jan Toorop, Jan
Grégoire e.a.; zijn portret door Is. Opsomer werd aangekocht voor 't Modern Museum
te Brussel, enz. enz. Even ging zelfs de roep, dat hij in aanmerking kwam voor de
Nobelprijs.
Zijn werk heeft ook anderen geïnspireerd. Er bestaan muzikale komposities op
Pallieter. Flor Alpaerts schreef 'n Pallieter-symfonie in drie delen en René Veremans
voor piano 'n muzikale bewerking van de Maannacht uit Pallieter, Zondag op de
Nethe en Nacht op de Nethe. - Er zijn Pallieter-creaties van schilders. Opsomer en
Tony Van Os gaven Pallieterportretten van Timmermans, 'n andere Vlaming Wallaert
schilderde Pallieter-taferelen; de Zwitser Alfred Marxer maakte 'n hele cyclus
Pallieter-komposities. Anton Pieck, die de 10e druk van Pallieter illustreerde, zocht
‘Het oude stille Begijnhof van Lier’ op om er houtsneden te maken, die hij heeft
bijeengevoegd in 'n album ‘met woorden die Timmermans bij de afprentingen
mijmerde’ (1922-23). Mej. Van de Velde, de dochter van de geniale Henri Van de
Velde, heeft 'n serie litho's gemaakt op de Driekoningentryptiek, Henri Van Straeten
gaf zijn houtsneden mee aan de Pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt, en nog zullen
deze gegevens wellicht te vermeerderen zijn. Schrijvers, zowel als schilders,
begeesterd door de kleurenweelde, hebben van Timmermans kleuren geleerd; 't viel
op o.a. bij enkele jongere Duitse dichters, Brües en Schwarzkopf.
Of Timmermans' werk andere schrijvers dieper beïnvloed heeft? 'n Feit is 't, maar
deze vraag is te vroegtijdig om er 'n bevredigend antwoord op te mogen verwachten.
Nauw verwant met zijn werk is dat van Antoon Thiry: Pallieter en Het Schoone jaar
van Carolus (1920), Symforosa en Meester Vindevogel (1924), Pirroen met Schoon
Lier en Onder Sint Gommarus' wake (1924), zouden naast elkaar te stellen zijn. Maar
hier is de verwantschap voornamelik te danken aan de gelijkheid van inspiratie, zodat
de waarde van 't voorbeeld moeilik te meten is. Zij leefden en werkten in dezelfde
sfeer: die van 't Lierse milieu en 't kleinsteedse leven, dat ze om-
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hangen hebben met folkloristiese en legendariese motieven. - Ook de 16e eeuwse
roman Guldentop (1922) van de oudere Piet Van Assche vertoont pallieterse trekken,
in procédé, motieven-behandeling en ouwerwetse schildering. Dit zal waarschijnlik
louter 't gevolg zijn van de invloed, die hij rechtstreeks ondergaan heeft van Guy De
Maupassant en Charles De Coster. - Zo vergastte ons Clovis Baert op zijn
bewondering voor de Vlaamse schilders van 't vette, gulzige leven met Het Tweede
Leven van Wieske Veyt (1922), waarin hij sterk aan Pallieter doet denken. - De
herinneringen aan Timmermans, die Teirlinck in zijn toneelstukken - vooral in De
Man zonder Lijf - oproept, is bewondering voor zijn werk. - 'n Epigoontje van
Timmermans' meesterwerk is van Robert van Passen: Als de Lente bloeit (1922); hij
wou hier positief in geven, wat Pallieter mist; vooral de landschapschildering wijst
ons naar 't voorbeeld. - Onder rechtstreekse invloed wellicht is Pan (1922) geschreven
door de Lierenaar Karel De Winter, die Pallieter wou doen herleven maar nu geheel
bewust zich dromend een Dionysosrol.
***
Tenslotte nog de merkwaardige beschouwing over het ontstaan van Pallieter, die Dr.
Le Rütte schreef en die door velen werd aanvaard8). Geheel afgaande op Timmermans'
vertellen, vergeleek de psychiater de geestesgesteldheid van de schrijver met Pallieter
en concludeerde, dat dit boek geschreven werd ‘in een manische phase’.
De gronden waarop Dr. Le Rütte steunde, eisen een nadere toelichting. Over 'n
opmerking als ‘'t boek (Pallieter) heeft geen inhoud’, zal wel niet meer hoeven getwist
te worden; 't is hetzelfde als vroeger ‘lyriek heeft geen inhoud’; die kwestie is
afgedaan. De psychiater wees o.a. op ‘de geweldig-juichende, blijde drang naar
beweging in Pallieter, zonder diep doordachte handeling, zijn laag bij de grondsche
prestaties, zijn te-kort aan innerlijkheid, zijn teveel aan uiterlijkheid, met zekere
ethische defecten, de overwaardige voorstellingen of grootheidsdenkbeelden (geen
plichtsgevoel, geen vermoeienisgevoel, het nooit ziek zijn, die bestandheid tegen
koude en regen), het niet afmaken van Pallieter’ als karakteristica voor 'n maniese
toestand. - Maar is er dan nog voldoende rekening gehouden met de leeftijd, waarop
Timmermans aan Pallieter begon, met zijn dichter-zijn, met zijn sterk gevoelsleven,
met zijn fantasie, die altijd werkzaam toch ook wel eens aandikt en overdrijft èn in
z'n werk èn in z'n causerieën? Was de plichtloze Pallieter niet 'n dichterlik beeld, 'n
droom in 'n Vlaams volksmilieu?
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‘Zou u denken,’ schreef Dr. Gerard Brom, ‘dat de straatjongensmanier, waarop
Pallieter zijn naam in de sneeuw durft schrijven, herinnert aan 't getijdeboek van een
kardinaal? Een miniatuur in 't kostbaar Breviarium Grimani illustreert de wintermaand
met een ventje - een koorknaapje, om liturgies te blijven - dat gemoedelik de sneeuw
een beetje geel aan 't verven is. - En zou de stoel van een preutse lezer niet telkens
kraken onder 't schateren om avonturen, die hem, nu ja, alles behalve sympathiek,
maar tenslotte verwant blijven?.... Er ineens de brui aangeven, zo gaat Brom voort,
op z'n kop gaan staan, om de vervelende wereld een keertje ànders te zien, het fatsoen
binnenste buiten keeren en dan de boel kort en klein slaan, dat voelt een dichter, bij
wie 't op zijn tijd van binnen raast, opkomen, al is 't maar voor de hartstocht van zijn
verbeelding.’9) ‘Kunst wordt uit oproerigheidssentimenten geboren,’ zei Lodewijk
van Deyssel eens.... Zo ook Pallieter.
De Schemeringen werden geschreven toen Timmermans' geest met de
jongelingsgroei rijpte en zich richtte op de geldende levenswaarden. En ieder voor
zich weet wel, hoe in die tijd 't gevoelsleven is gekleurd, hoe de fantasie met 't
geheimzinnig lokkende, dat men niet kent, soms teugelloos op hol wil, hoe zonder
wijn in grote ontvankelikheid de jongeling dronken kan zijn. Ziekelik zouden de
verschijnselen heten, bezag men ze los van die levensperiode waarin zij zijn gevat.
Wie niet overspannen is in die jaren kan niet normaal heten. Het is de
overgangsperiode van 'n introvert gefilosofeer, van zwaarmoedigheid en
minderwaardigheidsgevoel, maar ook van spontaneïteit, van zelfbewustheid en
zelfstandigheidsdrang, waarin de jongeling zich loswringt uit zijn afhankelikheid,
gepaard met 'n tegenovergestelde drang naar binding, naar steun, naar 'n voorbeeld,
'n persoonlikheid, waarop hij zal leunen, omdat hij een eigen weg zoekt en vorming
hoopt te krijgen. Op die weg blijven meerderen steken - zij 't bij 'n materialistiese
instelling, bij die van 't oude Neoplatonisme, bij 'n pantheïstiese natuurverheerliking
of misschien anders nog. Is Timmermans' rijpingsgang naar Pallieter ons dan nog
vreemd of traden al deze verschijnselen bij hem slechts scherp naar voren? Wat betreft de vergelijking tussen de ‘intensieve verinnerlijking’ in de
Schemeringentijd en de ‘uiterlijkheid’ met ‘oppervlakkigheid’ van Pallieter, die de
psychiater noteerde, zou te verwijzen zijn naar E. Spranger. ‘Psychologie des
Jugendalters’ (1924), die op blz. 56 schrijft: slechts tijdvakken die de twee verbinden
‘Rückzug ins Innere und Drang nach Sinnenfreude, wie .... die Rousseau-Wertherzeit,
bedeuten Gipfel des Naturgefühls.’ Maar hiermee is natuurlik niet meer gezegd, dan
dat veel grote meesters in
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maniese stemmingen hebben verkeerd, zoals in de litteratuur dan ook frekwent genoeg
wordt meegedeeld. Over de tijd waarin Timmermans aan z'n werk begon zei hij: ‘Toen was ik nog
bedroefd maar 't was of 'n blije kerel in mij Pallieter beschreef.’ Hij beheerste z'n
schepping natuurlik nog niet volkomen, maar hierin 'n symptoom van ‘manie’ te
zien, is toch wellicht gewaagd. De schrijver zei elders ook: ‘ik weende van ontroering.’
Veel grote geesten hebben ons gezegd, dat er plotseling gedachten als 't ware in hun
bewustzijn drongen, terwijl zij zelf louter passief bleven; na 'n ogenblik van angst
aanvaardden zij deze als 'n geschenk, waarmee ze zich gelukkig voelden. Maar lees
wat Goethe uit eigen ervaring opschreef: ‘Tot een onvrijwillig handelen, een soort
geestesdwang wordt het scheppen van den kunstenaar zoodra de aanvang van een
werk ontstaan is. Dan krijgt het eigen leven en laat zijn schepper niet los en tenslotte
wordt het onduidelijk, wie eigenlijk de meester is, wie eigenlijk schept. Men zou
vaak onpersoonlijk kunnen zeggen: het dicht, het schildert in mij’10). Of doet August
Vermeylen ons ook niet 'n dergelike uitleg voor Timmermans' woorden aan de hand?
‘De geest zelf die baart en vormt weet niet altijd wat het is, dat hij uit zich prangt;
hij voelt zich het werktuig van zijn verbeelding: zij houdt hem vast; zij leidt hem
waar ze wil, en als zijn gewrocht er staat, dan is de kunstenaar nog niet zeker dat hij
't geheel begrijpt, soms is 't hem bijna vreemd geworden. Het scheppen schijnt hem
een hooger spel, wezenlijk onverklaarbaar’11).
In 't algemeen beschouwd dient voorzichtigheid geraden bij 't classificeren van
verschijnselen die ons vreemd lijken, niet omdat wij ze zelf niet vertonen, maar omdat
wij ze niet hebben waargenomen bij ons zelf. Zo immers ook aanvaarden wij de
inspiratie van 'n kunstenaar - al kunnen verschillende pathologiese omstandigheden
daarbij zeer gunstig werken - als een vorm van beleven, die in 't normale zieleleven
voorkomt. Maar 't is dan 'n intense, biezonder praegnante vorm van beleven; een
verschijnsel van 't normale zieleleven, dat arbeidt onder de hoge druk van
buitengewone innervaties, die tot stand komen onder de invloed van 'n zuiver kontakt
met de ware werkelikheid.
Uit 't feit, dat Timmermans herhaaldelik z'n manuscripten wijzigde, werd de
conclusie getrokken, dat hij zijn ‘gedachtenvlucht’ heeft moeten kortwieken; maar
als dit soort van ‘gedachten’-vlucht karakteristiek mag heten voor 'n maniese
stemming, dan is Timmermans - gelet op zijn werkwijze - bij 't ontstaan van al zijn
werken daaraan onderhevig geweest en heel veel andere litteratoren met hem.
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Ter opheldering: ook Dr. Le Rütte heeft Timmermans niet als 'n zielszieke beschouwd
- daarvoor stond hij z.i. te hoog en was de Pallieter-figuur nog te beheerst. Hij nam
aan, dat de schrijver - en hiermee zei hij van hem geen kwaad - op de brede grens
van de genialen naar de zieken stond. En ja, dat was juist gezien. Er bestaan
geleidelike overgangen tussen ziek en normaal. In 'n psychose hebben we met 'n
exageratie van het gewone temperament en karakter te maken. En omgekeerd, het
is 'n feit dat - verondersteld, dat 't ooit tot 'n psychose komt - 'n bepaald temperament
en karakter tot 'n bepaald psychose leidt. Kretschmer in zijn Körperbau und Charakter
(1921) heeft dat nog eens duidelik in 't licht gesteld. En had Dr. Le Rütte zich van
Kretschmer's terminologie bediend, zou hij zich dan ook waarschijnlik zó hebben
uitgedrukt: Timmermans is 'n cyclothym, d.w.z. 'n vertegenwoordiger van 'n normaal
constitutie-type, dat langs 'n hele reeks geleidelike overgangen met de psychopathiese
grenstoestand der cycloïdie in verbinding staat, terwijl de cycloïd door 'n hele reeks
overgangsstadiën weer met de circulaire psychoticus (de manies-depressieve)
verbonden is; of beknopter: Timmermans' temperament en karakter is van dien aard,
dat 't - verondersteld dat hij ooit psychoties zou worden - de manies-depressieve
psychose doet voorzien.
't Moet dus geenszins verwonderen als we bij Timmermans, 'n gezonde cyclothym,
karaktertrekken vinden, en daarbij 'n pykniese habitus die we ook bij 'n zieke als de
manies-depressieve aantreffen. Dit heet overeenkomst, niet identiteit.
En inderdaad heeft Timmermans in z'n lichaamsbouw, middelmatig van grootte,
'n kompakte zware, vooral diepe romp, korte armen en benen en dikke brede handen.
Op 'n massieve hals staat 't hoofd met heldere goede oogen onder de golving van
weelderig haar, en 'n groot-breed gezicht, dat in alles proportioneel is, vlezig met 'n
week, gemakkelik plooiend vel.
Timmermans is ook geen gekompliceerde natuur, 'n man van goedmoedige
menselikheid met 'n gewoon gezond verstand. Schuchter, stil en angstig van aard is
hij toch hartelik en gezellig in de omgang en langzaam rustig in heel z'n uiten. Hij
heeft 'n licht aansprekelik, warm gemoed met sentimentele inslag. Zonder veel
gedachten of diepere ernst, neemt hij in liefde 't leven zoals 't is en wijl 't zo is. Hij
kent geen starre konsekwenties, geen doordacht systeem of schema; met 't principiële
kan hij niet goed weg, maar des te beter met 't volkseigenaardige en 't triviale, met
de zinnelik grijpbare konkrete weldaden van 't leven. Hij is geen lyries en geen
dramaties talent, hij is 'n geboren verteller, realist en humorist, en in
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zijn mond krijgt elk eenvoudig gegeven iets behageliks, iets naïefs en eigenaardigs.
De vertelstof is hem 't voornaamste en daarbij komt de vorm heel makkelik in 't
gedrang. Niet in de compositie van 't geheel ligt de dichterlike schoonheid van zijn
werk maar in de kostelike kleur, in de rijkdom en gemoedswarmte der
détailschildering.
En met dit alles is Felix Timmermans 'n levende vertegenwoordiger der gezonde
cyclothym-genialen.
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Wat Timmermans schreef.
(In de bibliografie die hier volgt werd naar volledigheid gestreefd. De schrijver houdt
zich aanbevolen voor aanvullende gegevens. De jaartallen duiden aan, wanneer 't
werk verscheen, afgezien van de vraag of 't vroeger ontstond. Wat later gebundeld
werd, wordt hier niet afzonderlik vermeld; in de voorgaande bladzijden is opheldering
te vinden).
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